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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá problematikou DPH pro oblast elektronického prodeje 

počítačových her. Práce obsahuje teoretické vymezení základních pojmů s následnou 

identifikací podnikatelského prostředí včetně povinností v oblasti DPH, které jsou pro 

vymezený okruh subjektů relevantní. Obsahem návrhové části je metodika zahrnující 

postupy a doporučení týkající se plnění povinností souvisejících s DPH. Metodický 

návod je určen pro tuzemské osoby povinné k dani, jež poskytují elektronické služby 

osobám nepovinným k dani z celého světa. 

Abstract 

Master´s thesis deals with the issue of VAT for electronic sales of computer games. The 

thesis contains a theoretical definition of basic concepts with subsequent identification 

of relevant business sector including obligations in the area of VAT which are relevant 

to a defined range of entities. Practical part consists of the methodology containing 

procedures and recommendations concerning the fulfilment of VAT related obligations. 

The methodology is intended for domestic taxable persons providing electronic services 

for non-taxable persons from around the world. 

Klíčová slova 

daň z přidané hodnoty, osoba povinná k dani, elektronicky poskytovaná služba, osoba 

nepovinná k dani, místo zdanitelného plnění, počítačová hra 
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value tax added, taxable person, electronically supplied service, non-taxable person, 

place of taxable transactions, computer game 
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ÚVOD 

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je nepřímou daní všeobecnou, která je obecně 

uvalována na spotřebu všech výrobků a služeb, proto se v rámci evropského 

společenství objevila snaha o dosažení principu zdanění v zemi usazení konečného 

spotřebitele (Vančurová a Láchová, 2018).  

DPH je jednou z nejdůležitějších daní náhledem inkasa příjmů státního rozpočtu, kdy 

pro Českou republiku inkaso z DPH představuje okolo 40 % celkových daňových 

příjmů. V průběhu let dochází k situaci, kdy jednotlivé daňové systémy preferují daně 

ze spotřeby na úkor daní přímých. V rámci hlavních principů Evropské unie, kterými 

jsou volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu však také dochází v rámci tohoto 

evropského uskupení k situaci, kdy státy EU každoročně ztrácí miliardy eur kvůli 

daňovým podvodům na DPH (Van Oordt, 2018).  

V níže uvedené tabulce (Tabulka č. 1) je uveden vývoj mezery DPH v České republice 

v letech 2013 až 2017. Údaje pro rok 2018 doposud nebyly zveřejněny, nicméně je 

predikována srovnatelná hodnota s rokem 2017. 

Tabulka č. 1: Přehled mezer v DPH ČR v porovnání s příjmem z DPH v ČR v letech 2013 až 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: European Commission, 2019)  

Česká republika 
Rok 

2013 2014 2015 2016 2017 

Očekávaný příjem z DPH (v mil. Kč) 376 467 384 062 410 469 415 110 442 353 

Skutečný příjem z DPH (v mil. Kč) 303 823 319485 337774 353915 387537 

Mezera DPH (v mil. Kč) 72 644 64 577 72 695 61 195 54 816 

Mezera DPH 19 % 17 % 18 % 15 % 12 % 

Až do konce minulého milénia diktovaly podmínky v rámci mezinárodního obchodu 

zejména nadnárodní korporace, které jsou klíčovými hráči až doposud, přičemž obrat 

některých z nich je vyšší než HDP jednotlivých zemí. V posledních letech došlo 

k výraznému technologickému pokroku zejména v oblasti internetového připojení  

a s tím souvisejícího elektronického obchodu, který se tak stal dostupným i pro malé  

a střední podniky, stejně jako pro koncové zákazníky. Aby společnosti v dnešní době 

digitalizace oslovily své zákazníky, jsou nuceni využívat on-line platforem,  

které v současnosti využívá více než milion podniků EU. Odhaduje se, že přibližně  
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60 % transakcí soukromé spotřeby a 30 % veřejné spotřeby zboží a služeb týkajících  

se celkového digitálního hospodářství se uskutečňuje prostřednictvím internetových 

zprostředkovatelů (Rada Evropské unie, 2018). 

Díky technologickému pokroku v oblasti informačních technologií došlo mj. ke vzniku 

nových platforem podnikání, které jsou reprezentovány především podniky 

zabývajícími se elektronicky poskytovanými službami. Vznik nových platforem 

podnikání s sebou přinesl i riziko daňových úniků v důsledku agresivního daňového 

plánování, či jako důsledek komplikované a daňovým subjektům nesrozumitelné  

či dokonce absentující právní úpravy. Na problémy v oblasti výběrů daní ze spotřeby 

museli reagovat normotvůrci jak na unijní, tak také na národní úrovni tak, aby došlo 

k přesné úpravě právních předpisů v oblasti výběru daní ze spotřeby, u kterých 

docházelo k největších daňovým únikům. Tato diplomová práce se zabývá  

mj. i využitím tzv. jednoho správního místa, které bylo zavedeno v roce 2015 jako 

reakce na výše uvedenou skutečnost.  

Jednu z reakcí na technologický vývoj v oblasti harmonizované DPH představovala 

úprava Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému 

DPH, jejíž hlavním cílem bylo stanovení rovnocenných podmínek pro poskytovatele 

digitálních služeb a dále u těchto služeb stanovení místa plnění v zemích spotřeby. 

Změna stanovení místa plnění s sebou přinesla vysokou administrativní náročnost,  

což bylo ze strany EU důvodem zavedení tzv. jednoho správního místa  

(Springael, 2016). 

Tato změna z největší části zvýhodnila velké podniky, které si mohly zvolit umístění 

svých sídel dle výhodných sazeb daně a narušovat tak hospodářskou soutěž uvnitř Unie. 

Naopak pro malé a střední podniky to zkomplikovalo prodeje daných služeb, ať už kvůli 

administrativní náročnosti či legislativní neznalosti jednotlivých daňových subjektů 

(Dann a Ross, 2014).  

Reakcí na tyto skutečnosti byla novela Směrnice o společném systému DPH, která byla 

rozdělena do dvou etap, a to s účinností od 1. ledna 2019 a od 1. ledna 2021, jejíž 

popisem se autor diplomové práce mj. také zabývá.  

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a část praktickou. 

V teoretické části závěrečné práce jsou uvedeny základní pojmy potřebné pro pochopení 
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konsekvencí dané problematiky. Část analytická je věnována identifikaci současného 

stavu v oblasti podnikatelských subjektů, jejichž hlavní činností je vydávání 

počítačových her a jejich následné poskytování osobám nepovinným k dani 

prostřednictvím digitálních platforem. Pozornost je věnována samotnému vymezení 

konkrétní skupiny podnikatelských subjektů, dále také produktům, které tyto subjekty 

nabízejí, z čehož jsou odvozeny základní ustanovení, která jsou pro dané subjekty 

relevantní, a kterými se tyto subjekty musí řídit. V neposlední řadě jsou také zmíněna 

rizika, která jsou s danou platformou podnikání spojena.  

V rámci návrhové části jsou za užití modelových příkladů prezentovány postupy  

a návrhy v oblasti plnění povinností souvisejících s DPH pro subjekty, jež elektronicky 

poskytují počítačové hry osobám nepovinným k dani v rámci celého světa. Návrhy  

a doporučení jsou prezentovány ve vztahu ke dvou typům subjektů – plátci DPH  

a neplátci DPH a ve vztahu k třem typům modelových transakcí.  

Autor diplomové práce zaměřil pozornost právě na tuto problematiku zejména 

z důvodu, že pro danou oblast absentuje dostatek odborných informačních zdrojů, které 

by nejenom počítačovým vývojářům, pro něž je oblast daní zpravidla velkou neznámou, 

pomohly správně a optimálně plnit povinnosti související s DPH. 

Diplomová zachycuje právní vztah platný a účinný k 1. lednu 2020, není-li uvedeno 

jinak. 
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit metodickou příručku, která zahrnuje návrhy, 

postupy a doporučení týkající se úplného, správného a optimálního plnění povinností 

souvisejících s DPH pro podnikatelské subjekty, které poskytují elektronické služby 

osobám nepovinným k dani v zemích, v nichž nemají sídlo ekonomické činnosti ani 

provozovnu. Navržená metodika je určena pro tuzemské osoby povinné k dani, jejichž 

činností je vydávání počítačových her (CZ-NACE 58.21). Hlavního cíle bude naplněno 

prostřednictvím dílčích cílů. 

Dílčím cílem je: 

• popsat a analyzovat současnou relevantní právní úpravu, 

• popsat a analyzovat změnu směrnice o společném systému DPH, která se týká 

změny pravidel elektronického obchodování v rámci Evropské unie, 

• identifikovat současný stav daného podnikatelského sektoru včetně povinností  

a rizik z nich plynoucích, 

• vytvořit modelový příklad a za jeho užití verifikovat vytvořený metodický 

návod. 

Tato diplomová práce je rozdělena na tři části – teoretickou, analytickou a návrhovou. 

Prvním a nezbytným krokem ke splnění vytyčených cílů byla odborná příprava 

v podobě sběru informací z dostupné tuzemské i zahraniční literatury. Dále bylo potřeba 

detailně analyzovat právní normy, zejména jejich změny účinné od roku 2019.   

V diplomové práci je využita celá řada metod, na které je potřeba nahlížet  

ve vzájemných souvislostech. V teoretické části závěrečné práce jsou na základě studia 

odborné literatury vymezeny základní pojmy o dani z přidané hodnoty. Při zpracování 

diplomové práce byly využity metody analýzy, syntézy a abstrakce. Metoda analýzy 

spočívá v rozkladu jedné myšlenky, která je následně předmětem dalšího rozboru  

a detailního zkoumání. Analýza předpokládá, že díky rozkladu jednotlivých myšlenek je 

možné odhalovat různé vlastnosti jevů a procesů. Metoda analýzy byla využita zejména 

při rozboru a zkoumání relevantní tuzemské i unijní legislativy. Využití této metody je 

nezbytné pro metodu syntézy, která spojuje poznatky získané analýzou a díky tomu 

dochází k pochopení vzájemných souvislostí. Syntéza byla využita při systematizování 
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poznatků vyplývajících ze zkoumané legislativy. Abstrakce je myšlenkový proces, který 

se vyznačuje analytickými a syntetickými postupy. Představuje odhlížení  

od nepodstatných vlastností a jevů (Synek a spol, 2011).  

V analytické části diplomové práce jsou využity zejména metody dedukce, indukce  

a analýzy. V rámci této části diplomové práce je popsána změna legislativy k 1. lednu 

2019, základní informace o podnikatelském odvětví a neposlední řadě také ustanovení, 

která jsou pro dané podnikatelské subjekty relevantní, a kterými se tyto subjekty musí 

řídit. Indukcí se rozumí forma úsudku, kterých se z konkrétních výroků tvoří výroky 

všeobecné. Dedukce je odvození tvrzení z jednoho nebo více jiných tvrzení na základě 

zákonů logiky (Pokorný, 2004).  

V návrhové části diplomové práce je na základě údajů zjištěných v teoretické  

a analytické části vytvořena metodická příručka pro modelový podnikatelský subjekt 

zabývající se elektronickým prodejem počítačových her osobám nepovinným dani. 

Modelový příklad zahrnuje postupy, návrhy a doporučení vymezenému okruhu subjektů 

pro zjednodušení evidence DPH při poskytování těchto zvláštních služeb. Závěrem jsou 

formou komparace uvažované varianty vzájemně srovnány z hlediska jejich 

nákladovosti. 

Tato diplomová práce je zpracována dle platné a účinné legislativy k 1. lednu 2020, 

není-li stanoveno jinak. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část diplomové práce zahrnuje vymezení základních konstrukčních prvků 

DPH včetně její krátké historie. Tato část závěrečné práce dále obsahuje základní 

informace o harmonizaci nepřímých daní v rámci sekundárního práva Evropské unie 

(dále jen „EU“) včetně problematiky daňových úniků na DPH v rámci EU. Dále tato 

část diplomové práce stručně vymezuje nástroje pro zamezení daňových úniků,  

kdy největší pozornost je věnována rozšířenému využití tzv. jednoho správního místa. 

Tento dobrovolný zvláštní režim byl podroben zásadnímu rozšíření při změnách 

Směrnice o společném systému DPH, která je součástí sekundárního práva EU. 

Závěrem této kapitoly se autor práce zaměřuje na popis relevantní právní úpravy 

v oblasti DPH u subjektů, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným 

k dani. 

2.1 DPH  

Obecně lze konstatovat, že daň je povinná, zákonem uložená platba, která plyne  

do státního rozpočtu. Zároveň se jedná o platbu nenávratnou, neekvivalenční  

a neúčelovou (Vančurová a Láchová, 2018).  

Daň z přidané hodnoty patří mezi daně nepřímé všeobecné, které jsou obecně uvalovány 

na spotřebu všech výrobků a služeb. Nepřímé daně jsou již obsaženy v ceně produktu  

či služby (Pomeranz, 2015).  

Při aplikaci tato daň dopadá na všechny subjekty vykonávající ekonomickou činnost, 

jako jsou výrobci, velkoobchodní či maloobchodní prodejci a poskytovatelé služeb. 

Zároveň břemeno této daně nesou také koneční spotřebitelé, kteří daň zaplatí v konečné 

prodejní ceně. Mimo tyto zmíněné, DPH zatěžuje také stát a jím zřízené organizace  

a další subjekty, které neprovádějí ekonomickou činnost (Hušáková, 2018).  

Základní myšlenka fungování této daně je taková, že daň je vybírána na každém stupni 

zpracování, avšak nikoliv z celého obratu, ale pouze z toho, co bylo k hodnotě statku  

na daném stupni přidáno. Zdaňuje se pouze ta přidaná hodnota. Vzhledem k volbě 

spotřebitelů i výrobců je daň považována za neutrální, kdy umožňuje zdanit spotřebu 

domácností s vyloučením výrobních vstupů. Podíl daně v ceně zboží nebo služby vždy 
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musí odpovídat zákonné sazbě. Největší nevýhodou DPH je nárůst administrativní 

náročnosti spojené se zavedením, evidencí a výběrem DPH (Široký, 2015). 

Ačkoliv daň zatěžuje spotřebu, DPH odvádí do státního rozpočtu daňové subjekty, které 

jsou registrovány jako plátci DPH v České republice. Daň se vybírá po jednotlivých 

částech v jednotlivých fázích výroby, odbytu zboží a při poskytování služeb. Plátce 

daně má povinnost uplatňovat DPH na výstupu za jím uskutečněná zdanitelná plnění 

související s ekonomickou činností. Dle principu neutrality DPH má plátce dále nárok 

uplatnit odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění, avšak při splnění 

zákonných podmínek. V tomto případě se jedná o možnost plátce, nikoliv povinnost. 

V případě, že daň za zdaňovací období přesáhne odpočet daně, vzniká plátci vlastní daň. 

Pokud je to naopak, vznikne plátci nadměrný odpočet. Inkaso i stanovení DPH  

je značným problémem (Vančurová a Láchová, 2018, s. 297). 

Většina daňových systému se neobejde bez obdoby této daně ze spotřeby. V průběhu let 

dochází k situaci, kdy jednotlivé daňové systémy preferují daně ze spotřeby na úkor 

daní přímých. Ve druhé polovině 20. století začala tuto roli plnit právě daň z přidané 

hodnoty, která je vyjma jednoho státu používána ve všech zemích OECD. V rámci EU 

se jedná o daň, která je vysoce harmonizovaná a zároveň je pro všechny členské státy 

povinností implementovat tuto daň do své vlastní právní úpravy. Struktura a výkon 

DPH je v jakékoliv země ovlivněn danými politickými silami či politickými institucemi 

(Van Oordt, 2018). 

2.1.1 Historie DPH 

DPH je možné řadit mezi jednu z nejmladších daní vůbec. Poprvé byla zavedena v roce 

1954 ve Francii a od té doby se uplatňuje v řadě dalších, převážně evropských zemích. 

Jak již bylo zmíněno výše, z členů OECD nevyužívá tuto daň pouze jeden stát – USA, 

kde se místo DPH využívají tzv. sales tax. V tomto modelu nepřímého zdanění dochází 

k výběru daně až při prodeji konečnému spotřebiteli (Jurčík, 2015). 

DPH byla v České republice zavedena v roce 1993, v rámci daňové soustavy České 

republiky, kdy svojí funkčností nahradila předchůdce v podobě daně z obratu. Tento 

přechod souvisel s politickými změnami a zejména se vznikem samostatné České 

republiky (Široký, 2015).  
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2.1.2 Harmonizace daní v rámci EU 

Problematika daňové harmonizace je po vstupu České republiky do EU velice 

aktuálním tématem, neboť se výsledky harmonizace projevují i v české legislativě. 

Vzhledem k tomu, že Česká republika je od 1. května 2004 členem EU, musely být 

v souvislosti s tímto vstupem do EU harmonizovány některé zákony tak, aby byly 

v souladu s úpravou platnou v ostatních členských státech. Společný systém daně 

z přidané hodnoty byl upraven Směrnicí Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977, 

která byla při vstupu ČR do EU transponována do zákona č. 253/2004 Sb, o dani 

z přidané hodnoty. Vzhledem k několika podstatným změnám musel být tento společný 

systém 28. listopadu 2006 transponován do Směrnice Rady 2006/122/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty, která je součástí sekundárního práva EU. 

Jednotlivé členské státy EU mají v zásadě samostatné daňové soustavy, které uplatňují 

na základě jejich suverenity a daňové politiky. Hlavním cílem EU je zabezpečení 

volného pohybu zboží a služeb po celém jejich území. Aby tomuto cíli nebránily 

daňové předpisy jednotlivých států, dochází k vysoké harmonizaci DPH v rámci celé 

EU (Vančurová a Láchová, 2018).  

Oblast přímých daní není harmonizací v rámci EU tolik dotčena, jelikož na evropské 

úrovni již několik let probíhá neplodná diskuze o přijetí společné směrnice upravující 

daňový základ podnikatelů. Za příčinu lze mimo jiné považovat i to, že členské země 

mají různé účetní systémy a považují zásahy do daňového systému důchodových daní 

za vměšování do vlastní suverenity. Spolupráce v oblasti přímých daní se týká 

především vzájemné výměny informací, zamezování dvojího zdanění či nezdanění 

(Jurčík, 2015). 

2.1.3 DPH jako zdroj příjmů státního rozpočtu  

Ve všech zemích mají daně stejnou základní funkci, a to, že slouží k zajištění potřeb 

fiskálu. DPH tvoří důležitý a stálý zdroj příjmů do státního rozpočtu, proto je také této 

dani přisouzena vysoká pozornost nejen z hlediska výšky, ale také z hlediska inkasa. 

V mnoha zemích Evropské unie je aktuálním trendem zvyšování nepřímých daní, 

protože u přímých daní existuje v případu jejich prudkého nárůstu více možnosti daňové 
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optimalizace, včetně té agresivní např. prostřednictvím napojení daňových subjektů  

na daňové ráje (Van Oordt, 2018).  

Před šedesáti lety byla DPH jen zřídka známa mimo Francii či některé odborné texty. 

Nyní evidujeme více než 130 zemí, ve kterých tvoří DPH nejméně 20 % celkových 

daňových příjmů (Pomeranz, 2015).  

Podíl daňového inkasa z DPH v případě České republiky osciluje od roku 1993 40 % 

celkových daňových příjmů. V některých letech hodnoty oscilují 50% hranici, z čehož 

lze usoudit, že příjem z DPH je pro státní rozpočet České republiky klíčovým, proto  

se autor diplomové práce domnívá, že je důležité důkladně propracovat systém inkasa 

DPH a zejména nástrojů k zamezení daňových úniků na DPH. Pro státy organizace  

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) je příjem z DPH či obecně 

nepřímých daní poměrně diferenciovaný. Záleží na poměru daňového zatížení přímých 

a nepřímých daní (Finanční správa, 2020).  

2.1.4 Předmět daně 

Předmětem daně je dodání zboží nebo poskytnutí služby, pokud dodání uskutečňuje 

osoba povinná dani v rámci své ekonomické činnosti za úplatu a s místem plnění 

v tuzemsku. Dodáním zboží se rozumí převod práva nakládat s hmotným majetkem jako 

vlastník, přičemž členské státy mohou považovat za dodání zboží i předání určitých 

pracovních činností. Za poskytnutí služby je uvažováno takové plnění, které není 

dodáním zboží (EUR-Lex, 2020). 

„Ekonomickou činností se rozumí veškerá činnost výrobců, obchodníků a osob 

poskytujících služby, včetně těžební činnosti, zemědělské výroby a výkonu svobodných  

a jiných obdobných povolání. Za ekonomickou činnost se považuje zejména využívání 

hmotného nebo nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu z něj.“ 

(EUR-Lex, 2020) 

Úplatnost, jakožto jeden z nejdůležitějších charakterů plnění, která jsou předmětem 

daně, je dovozen několika evropskými či tuzemskými judikáty. Rozsudek Soudního 

dvora Evropské unie (dále jen ESD) ze dne ze dne 5. 2. 1981 C-154/80 

Aardappelenbewaarplaats stanovil úplatu následovně: „úplatou je nutno rozumět vše  

co je obdrženo na oplátku za poskytnutí služeb, včetně vedlejších nákladů (balné, 
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doprava, pojištění). Tudíž nejenom peníze, ale také např. hodnota zboží obdrženého 

směnou nebo částka náhrady v případě zboží nebo služeb dodaných na základě 

úředního příkazu. Poskytnutí služeb podléhá dani ve smyslu směrnice v případě, že jsou 

služby poskytnuty za úplatu, a základem daně takovýchto služeb je vše co tvoří úplatu; 

musí zde tudíž existovat přímá vazba mezi poskytnutou službou a obdrženou úplatou, 

která se nevyskytuje tam, kde úplata spočívá v nezjistitelném poklesu hodnoty podílů 

vlastněných členy sdružení, a takovýto pokles hodnoty nemůže být považován za platbu 

obdrženou sdružením poskytujícím služby. Z použití výrazů „proti platbě“ a „vše co je 

obdrženo na oplátku“ vyplývá, že úplata za poskytnuté služby musí být vyjádřitelná  

v penězích a, že takováto úplata je subjektivní hodnotou, neboť základem daně 

poskytnutých služeb je úplata skutečně obdržená a ne hodnota stanovená podle 

objektivního kritéria. Tudíž poskytnutí služeb, za něž neexistuje jednoznačná subjektivní 

úplata, nemůže představovat poskytnutí služeb „proti platbě“, a tedy se nejedná  

o zdanitelné plnění ve smyslu směrnice….“ (Soudní dvůr Evropské unie, 2020a) 

Dle českého ZDPH je předmětem daně: 

• „dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková,  

s místem plnění v tuzemsku, 

• poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková,  

s místem plnění v tuzemsku, 

• pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku 

osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou 

nepovinnou k dani, 

• pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu 

osobou nepovinnou k dani, 

• dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.“ (ZDPH, 2020, § 2) 

Úplatou se přitom rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého 

plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně. Pro účely ZDPH  

se za zboží považují hmotné věci s výjimkou peněz a cenných papírů, rovněž také právo 

stavby, plyn, elektřina, teplo a chlad. Službou se rozumí ekonomické činnosti, které 

nejsou dodáním zboží (ZDPH, 2020). 



 

21 

 

ZDPH v § 2a taxativně vymezuje situace, kdy dochází k vynětí z předmětu daně.  

Za zdanitelné plnění se pak považuje takové plnění, které je předmětem daně a zároveň 

není osvobozené od daně. V následujícím obrázku (Obrázek č. 1) je zobrazena základní 

klasifikace předmětu plnění dle českého ZDPH. 

 

Jestliže se jedná o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu, je 

toto pořízení předmětem daně i v případě, kdy pořizovatel je osoba, která není osobou 

povinnou k dani (ZDPH, 2020, § 2 odst. (1) písm. c) bod 2.). 

Obrázek č. 1: Předmět plnění (daně) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020) 
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2.1.5 Osvobození od DPH 

Osvobození od daně se uplatňují, aniž by byly dotčeny jiné předpisy EU,  

a za podmínek, které členské státy stanoví k zajištění správného a jednoduchého 

uplatňování těchto osvobození a k zamezení veškerých daňových úniků, vyhýbání  

se daňovým povinnostem či zneužití daňového režimu (EUR-Lex, 2020). 

Dle platné právní úpravy v České republice jsou plnění osvobozená předmětem daně, 

ale neváže se k nim povinnost plátce z nich odvádět daň. To znamená, že nedochází 

k uplatnění daně na výstupu. Osvobozená plnění se rozlišují v zásadě podle toho, zda 

při jejich uskutečnění má či nemá plátce nárok na odpočet u souvisejících vstupů 

(Vančurová a Láchová, 2018). 

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet jsou zpravidla uskutečněná vůči 

tuzemským osobám, kdy tato plnění jsou taxativně uvedena podle druhu v § 51 odst. (1) 

ZDPH. Osvobození znamená neuplatnění daně na výstupu a ztrátu nároku na odpočet 

daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění vztahující se k těmto osvobozeným 

plnění. I když není povinnost odvádět daň na výstupu, má plátce povinnost tato 

osvobozená plnění deklarovat v daňovém přiznání (Hušáková, 2018). 

Osvobozená plnění s nárokem na odpočet jsou obvykle poskytována osobám v jiných 

zemích, kdy plátce má u osvobozeného plnění nárok na odpočet u přijatých 

zdanitelných plnění. Osvobozené plnění často předznamenává, že daň bude vybírána 

v jiném státu EU. Pro osvobození s nárokem na odpočet musí být splněny podmínky 

uvedené v § 63 a dalších ZDPH. Plnění, která jsou osvobozena s nárokem na odpočet 

jsou taxativně vymezena v § 64 až § 71g (ZDPH, 2020). 

2.1.6 Místo zdanitelného plnění 

Jednotlivé členské státy EU měly za povinnost implementovat do svých právních 

předpisů jednotná pravidla pro určování místa zdanitelného plnění, které je vymezeno 

ve Směrnici o společném systému DPH. Stejná pravidla pro určení místa zdanitelného 

plnění jsou důležitá zejména z důvodu dvojího zdanění u přeshraničních plnění, které by 

mohlo vzniknout v důsledku toho, že jednotlivé členské státy uplatňují odlišná pravidla 

pro stanovení místa zdanitelného plnění (EUR-Lex, 2020). 
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Jedná se o jednu z rozhodujících skutečností pro určení předmětu daně, protože pouze 

tam, kde je místo plnění (dále jen „MP“): 

• vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň, případně  

• dochází k osvobození od daně s nárokem nebo bez nároku na odpočet podle 

daňové legislativy jednotlivých států.  

Za předpokladu, kdy je místo plnění mimo tuzemsko, je nutno při uplatňování daně 

postupovat podle předpisů platných v zemi, kde je podle stanovených pravidel místo 

plnění (EUR-Lex, 2020). 

Pravidla pro stanovení místa zdanitelného plnění jsou obsažena v § 7 až § 12 ve třídění 

podle jednotlivých druhů uskutečněných plnění. Obecně je místo plnění při dodání 

zboží upraveno v § 7 ZDPH, kdy za místo plnění při dodání zboží, pokud je uskutečnění 

dodání zboží bez přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání 

uskutečňuje (Vančurová a Láchová, 2018).  

V následujícím obrázku (Obrázek č. 2) je zobrazen postup pro stanovení místa plnění u 

dodání zboží. 
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Obrázek č. 2: Místo plnění u dodání zboží 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020, § 7) 

 

Nutné je však podotknout, že akcent je s ohledem na vymezený cíl kladen na služby, 

proto bude v následující části diplomové práce zaměřena pozornost právě na tento typ 

zdanitelného plnění.  

Již výše bylo zmíněno, že za službu se považuje vše, co není klasifikováno jako zboží. 

Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podléhá specifickým pravidlům, která 

jsou mj. ukotvena ve Směrnici Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění 

směrnice 2006/112/ES, a to z pohledu MP u poskytnutí služeb. Jelikož nelze v rámci 

elektronicky poskytovaných služeb v některých případech jasně určit MP, byly k výše 

uvedeným směrnicím stanoveny související prováděcí nařízení (282/2011, 967/2012, 

1042/2013), díky kterým musely daňové subjekty začít určovat MP na základě 

vyvratitelných domněnek (EUR-Lex, 2020). 
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Následující tabulka (Tabulka č. 2) zachycuje mechanismus stanovení místa plnění  

u poskytovaných služeb z pohledu tuzemské právní úpravy. 

Tabulka č. 2: Postup stanovení místa plnění u poskytovaných služeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020) 

1. Klasifikace poskytované služby 

2. Existuje speciální pravidlo v § 10 ZDPH a následujících? 

ANO = MP je stanoveno podle 

konkrétního § 10 ZDPH a násl. 

NE = MP je stanoveno podle obecného  

§ 9 ZDPH 

V případě, kdy není služba zachycena v § 10 ZDPH a následujících, je nutno postupovat 

podle obecného § 9 ZDPH. V takovémto případě záleží na tom, komu je tato obecná 

služba poskytována. Za předpokladu, kdy je služba poskytována OND, je místo plnění 

tam, kde má sídlo osoba poskytující službu. Pokud je však tato služba poskytnuta 

prostřednictvím stálé provozovny, je místem plnění místo, kde je tato provozovna 

umístěna. Pokud OPD poskytne službu jiné OPD, je místo  plnění tam, kde má sídlo 

osoba, které je služba poskytována (ZDPH, 2020). 

S ohledem na vymezený cíl bude v rámci této části diplomové práce zaměřena 

pozornost na elektronicky poskytované služby, jež jsou uvedeny v § 10i odst. (2) písm. 

c) ZDPH. 

Místo plnění u elektronicky poskytovaných služeb 

Za místo plnění u poskytování elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným 

k dani se obecně rozumí místo příjemce služby určené podle přímo použitelného 

předpisu EU. Za elektronicky poskytované služby lze dle § 10i považovat: 

• telekomunikační služby, 

• služby rozhlasového a televizního vysílání, nebo 

• elektronicky poskytovanou službu (ZDPH, 2020). 

Od 1. ledna 2019 se výše uvedené tvrzení nepoužije v případě poskytnutí služby 

osobou, která má sídlo v jednom členském státě a nemá provozovnu v nějakém 

z ostatních členských států, nebo má sídlo mimo území EU a provozovnu pouze 

v jednom členském státě, a to za předpokladu, že místo příjemce služby je v odlišném 
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členském státu, než ve kterém má poskytovatel sídlo nebo stálou provozovnu. Další 

předpokladem je, že celková hodnota (bez daně) těchto poskytovaných služeb 

nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce hodnotu 

10 000 EUR (ZDPH, 2020). 

2.1.7 Daňové subjekty  

Z pohledu daně z přidané hodnoty lze všechny subjekty roztřídit do dvou hlavních 

skupin – osoby povinné k dani a osoby nepovinné k dani. 

Osobou povinnou k dani (dále jen „OPD“) se obecně rozumí fyzické nebo právnické 

osoby, které uskutečňují ekonomickou činnost. Tato skupina osob je nejdůležitější 

z hlediska daně z přidané hodnoty, přičemž nezávisí, zdali vykonávají ekonomickou 

činnost v tuzemsku, v jiném členském státě EU nebo v další zemi. Z toho vyplývá,  

že mezi osoby povinné k dani se řadí také osoby registrované k dani v jiném členském 

státě a zahraniční osoby. Mezi osoby povinné k dani lze zařadit také právnické osoby, 

které nebyly zřízeny za účelem podnikání, pokud však v rámci svých činností 

vykonávají ekonomické činnosti (Hušáková, 2018). 

Tuzemská OPD se musí registrovat k dani z přidané hodnoty mj. za předpokladu,  

kdy překročí zákonem stanovený limit obratu, event. jsou-li splněny další podmínky  

pro povinnou registraci uvedené v § 6 až § 6f ZDPH. Tímto okamžikem se z nich 

stávají osoby registrované k dani (dále jen „ORD), kteří již nesou povinnost úhrady 

daně z přidané hodnoty. ORD lze dále rozdělit na plátce a osoby identifikované k dani, 

jimž je přiděleno daňové identifikační číslo k dani z přidané hodnoty. Plátce má 

povinnost odvádět daň ze všech zdanitelných plnění (pokud nejsou osvobozeny), 

přičemž na základě principu neutrality má také nárok na odpočet daně u vstupů, které 

souvisejí s uskutečněným zdanitelným plněním a za splnění zákonných podmínek 

uvedených v § 72 a násl. ZDPH. Osobám neregistrovaným nevzniká povinnost 

uplatňovat daň na výstupu, zároveň však také nemají nárok na odpočet daně  

(Skalická, 2016). 

Ze zákona se stává plátcem OPD se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12  

po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne jeden milion Kč s výjimkou osoby, 

která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, 
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případně při splnění dalších podmínek uvedených v § 6 až § 6f ZDPH. Plátcem se může 

subjekt stát také na základě dobrovolné registrace (ZDPH, 2020).  

Byť se překročení obratu jedná pouze o jednu z několika zákonem stanovených 

podmínek pro povinnou registraci plátce daně, bude pro účely této diplomové práce 

uvažováno pouze s touto jedinou podmínkou. 

Osobou identifikovanou k dani (dále jen „OID“) se rozumí OPD, která nepřekročila 

limit pro plnou registraci, a zároveň splnila zákonem stanovené podmínky pro registraci 

jako OID uvedené v § 6g až § 6l ZDPH. Tyto osoby však uskutečňují určitá mezistátní 

plnění, ze kterých se v České republice musí odvést daň (ZDPH, 2020, § 6g). 

V následující tabulce (Tabulka č. 3) jsou zobrazeny povinnosti jednotlivých daňových 

subjektů. 
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Tabulka č. 3: Povinnosti jednotlivých daňových subjektů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020) 

Subjekt DPH Povinnost 
Nárok na 

odpočet 
Poznámka 

OPD 

Evidovat výši svého obratu 

Nemá 

Obrat ve smyslu § 4a 

ZDPH 

Při překročení stanoveného 

obratu se registrovat k dani 

Registrovat se dle § 

94 ZDPH do 15 dnů 

po skončení měsíce, 

ve kterém byl 

stanovený obrat 

překročen 

Sledovat další kritéria, za 

kterých se stane OID či plátce 

Při splnění daných 

kritérií nutnost 

registrovat se jako 

OID či plátce 

OID 

Zaregistrovat se jako osoba 

identifikovaná k dani 

Nemá 

Podat přihlášku k 

dani dle 

Vést evidenci pro účely DPH 

§ 97 do 15 dnů ode 

dne, ve kterém se 

osoba stala OID 

Podat daňové přiznání a 

souhrnné hlášení 

Nevnikla-li v daném 

zdaňovacím období 

povinnost přiznat 

daň, není povinnost 

podat daňové a 

související přiznání 

Plátce daně 

Vést evidenci pro účely DPH 
Má, avšak při 

splnění 

zákonných 

podmínek 

Povinnost podat 

souhrnné hlášení 

pouze v případě 

skutečností 

uvedených v § 102 

ZDPH 

Podat daňové přiznání 

Podat kontrolní hlášení 

Podat souhrnné hlášení  

2.1.8 Základ daně 

Směrnice stanovuje, že základ daně by měl být harmonizován tak, aby v každém 

členském státě EU došlo při uplatnění DPH  za zdanitelná plnění ke srovnatelným 

výsledkům. Jestliže má být zabráněno narušení hospodářské soutěže, vyžaduje zrušení 

hraničních kontrol nejen jednotný základ daně, ale i určitý počet sazeb a jejich 

vzájemné sblížení v rámci členský států (EUR-Lex, 2020). 

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

za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je dané plnění uskutečněno. 
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V případě, kdy je přijata úplata před uskutečněním zdanitelného plnění, je základem 

daně částka přijaté úplaty snížená o daň. Základ daně mj. zahrnuje i spotřební daně, 

dotace k ceně a vedlejší související výdaje (ZDPH, 2020, § 36).  

Za úplatu je přitom považováno i zdanitelné plnění, které není vyjádřeno v peněžních 

jednotkách (např. bezúplatný převod vlastnického práva). Podle současné právní úpravy 

je ve zvláštních případech základem daně cena obvyklá, která se využívá v případě, 

kdy je zdanitelné plnění uskutečněno například mezi kapitálově spojenými osobami. 

V některých případech se cena obvyklá využívá i v případech, kdy je cena za zdanitelné 

plnění stanovena, a to například v případě, kdy tato cena je nižší než obvyklá a příjemce 

plnění nemá nárok na odpočet a jde o plnění mezi osobami spojenými. Za předpokladu, 

kdy je sjednaná cena vyšší než cena obvyklá, je příjemce zdanitelného plnění povinen 

využít kráceného nároku na odpočet daně (Hušáková, 2018; ZDPH, 2020, § 4 odst. 1 

písm. a). 

Spojené osoby jsou pro účely DPH definovány úžeji, než je to v případě daně z příjmů, 

u které dochází k vysokým daňovým únikům. Spojené osoby pro účely DPH jsou: 

• kapitálově spojené osoby (jedna ze spojených osob uplatňuje alespoň 25% podíl 

základního kapitálu nebo hlasovacích práv ve druhé společnosti), 

• jinak spojené osoby (na jejichž vedení se podílí jedna tatáž osoba)  

(ZDPH, 2020, § 5a). 

2.1.9 Sazba daně 

Jednou z nejkomplikovanějších částí harmonizace DPH v rámci členských států EU 

bylo ustanovení daňových sazeb. Ustálení jednotné daňové sazby nikdy nevešlo 

v platnost, protože harmonizaci sazeb členské státy chápaly jako zásah do státní 

suverenity, případně vzdání se národních tradic. (Nerudová, 2014). 

S účinností od ledna 1993 byly stanoveny minimální a stále platné hranice daňových 

sazeb, které mají zabránit tomu, že odchylky od základních sazeb DPH uplatňovaných 

v jednotlivých členských státech povedou k narušení hospodářské soutěže. Počet sazeb 

se v jednotlivých členských státech liší, nicméně se musí dodržovat pravidla stanovená 

směrnicí. Podle té nesmí být základní sazba nižší než 15 % (EUR-Lex, 2020).  
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Členské státy však mohou uplatňovat jednu či dvě snížené sazby, které však nesmí být 

nižší než 5 %. V případě přístupu nových států do EU směrnici stanovuje přechodnou 

dobu, kdy mohou být využity i nižší sazby. Směrnice také obsahuje řadu výjimek, které 

si členské státy v průběhu let vyjednaly (Jurčík, 2015). Přehled základních  

a snížených sazeb DPH v jednotlivých členských státech je zobrazen v příloze č. 1 

diplomové práce. 

V České republice je sazba daně lineární a diferencovaná. U zdanitelných plnění Česká 

republika využívá: 

• základní sazbu daně ve výši 21 %, 

• první sníženou sazbu daně ve výši 15 %, 

• druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 % (zavedena 1. ledna 2015) 

(ZDPH, 2020). 

U zdanitelného plnění se použije sazba platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U 

zboží a služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud není stanoveno jinak. Zboží  

a služby spadající do snížených sazeb jsou taxativně vymezeny v přílohách ZDPH: 

• č. 2a (služby podléhající druhé snížené sazbě), 

• č. 3 (zboží podléhající první snížené sazbě) a 

• č 3a (zboží podléhající druhé snížené sazbě) (ZDPH, 2020).  

2.1.10 Zdaňovací období 

V čl. 252 Směrnice rady 2006/112/ES je stanoveno, že: „Přiznání k dani se podává 

ve lhůtě, kterou stanoví členské státy. Tato lhůta nesmí překročit dva měsíce od konce 

každého zdaňovacího období. Zdaňovací období stanoví členské státy jako měsíční, 

dvouměsíční nebo tříměsíční. Členské státy však mohou stanovit odlišná období 

s podmínkou, že nepřekročí jeden rok.“ (EUR-Lex, 2020) 

Ustanovení § 99 ZDPH zakotvuje, že zdaňovacím obdobím je obecně kalendářní měsíc. 

Plátce má však možnost využít i čtvrtletní zdaňovací období, a to za předpokladu, kdy: 

• „jeho obrat za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč, 

• není nespolehlivým plátcem, 

• není skupinou a 



 

31 

 

• změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna 

příslušného kalendářního roku.“ (ZDPH, 2020, § 99a) 

2.1.11 Výpočet daně 

U dodání zboží a poskytnutí služby se stanoví daň podle § 37 ZDPH součinem základu 

daně a příslušné daňové sazby. Při stanovení výsledné daňové povinnosti se v některých 

případech vychází z úplaty, která už daň obsahuje. V takovém případě je daň vypočtena 

tzv „shora“ a je stanovena rozdílem mezi celkovou přijatou úplatou včetně daně  

a vypočítanou daní, která je stanovena tzv. koeficientem (Vančurová a Láchová, 2018).  

V rámci nového daňového balíčku účinného od dubna 2019, došlo u koeficientu  

ke drobné změně, kdy nyní se daň vypočítá jako podíl celkové přijaté úplaty  

a koeficientu 1,21 (v případě základní sazby), 1,15 (u první snížené sazby) a 1,1 

(u druhé snížené sazby). Tato vypočtenou daň lze zaokrouhlit aritmeticky na celé 

koruny (ZDPH, 2020). 

2.1.12 Povinnosti plynoucí z evidence DPH  

Správu daně řeší daňový řád, který má charakter lex generalis vůči ostatním daňovým 

zákonům. Z toho plyne, že pokud jednotlivé daňové zákony příslušnou část neupraví, 

jsou daňové subjekty povinni řídit se daňovým řádem (Štohl, 2018). 

Mimo obecné povinnosti jako je registrace k dani či vedení evidence pro účely DPH, 

které byly zachyceny výše, jsou příslušné daňové subjekty povinny podávat příslušná 

daňová tvrzení. Plátce je povinen vést daňovou evidenci pro účely DPH v členění 

odpovídajícímu členění v kontrolním hlášení, daňovém přiznání a souhrnném hlášení 

(Hušáková, 2018). 

Řádné daňové tvrzení je povinen podat každý daňový subjekt, kterému tak ukládá 

příslušný daňový zákon. Ustanovení § 135 odst. (2) zákona č. 280/2009, daňový řád,  

ve znění pozdějších předpisů zakotvuje, že: „Daňový subjekt je povinen v řádném 

daňovém tvrzení sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti 

rozhodné pro vyměření daně. Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání 

řádného daňového tvrzení.“ (Daňový řád, 2020) 
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Daňové přiznání  

Řádné daňové přiznání je povinen podat plátce daně do 25 dnů po skončení 

zdaňovacího období. K tomuto dni je také daň splatná. Daňové přiznání (dále jen „DP“) 

jsou také povinny podat osoby identifikované k dani, případně osoby, které nejsou 

plátci, ale vznikla jim povinnost přiznat daň. Plátce má na rozdíl od osob 

identifikovaných k dani povinnost podávat i tzv „nulová“ daňová přiznání, tj. podání 

daňového přiznání v situaci, kdy plátce v daném zdaňovacím období neuskutečnil ani 

nepřijal zdanitelné plnění. Daňové přiznání má plátce povinnost podat výhradně 

elektronicky na elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně (Hušáková, 2018).  

V následující tabulce (Tabulka č. 4) je uveden postup při zjištění, že v řádném DP byly 

uvedeny chybné údaje. 

Tabulka č. 4: Postup při uvedení chybných údajů v řádném DP 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Daňový řád, 2020) 

1. Podání řádného DP 

2. V řádném DP byly uvedeny chybné údaje 

3. Byla daná skutečnost zjištěna před lhůtou uplynutím lhůty pro podání řádného DP? 

ANO = je podáno opravné DP, na 

původní DP není přihlíženo 

NE = je podáno dodatečné DP, a to do 

konce následujícího měsíce po měsíci, ve 

kterém byla daná skutečnost zjištěna 

Kontrolní hlášení 

Speciální typ daňového tvrzení byl v České republice zaveden v roce 2016 a jeho 

hlavním cílem bylo a stále je zabránit daňovým únikům na DPH. Kontrolní hlášení 

(dále jen „KH“) podává plátce, který za zdaňovací období uskutečnil zdanitelné plnění 

s místem plnění v tuzemsku nebo přijal úplatu přede dnem tohoto uskutečnění. 

Kontrolní hlášení se podává výhradně elektronicky a to do 25 dnů od skončení 

příslušného zdaňovacího období. Nesplnění povinnosti podání KH je doprovázeno 

peněžitou sankcí. Tato povinnost se netýká identifikovaných osob ani osob povinných  

k dani, které dosud nejsou plátci daně (ZDPH, 2020, § 101c). 
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Souhrnné hlášení  

Plátce má povinnost elektronicky podávat souhrnné hlášení (dále jen „SH“) při dodání 

zboží nebo poskytnutí služby ORD do jiného členského státu, a to každý kalendářní 

měsíc do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Tato plnění jsou uvedena na ř. 20 DP  

a představují dodání zboží do jiného členského státu, což je osvobozeno od daně 

s nárokem na odpočet. Jeho účelem je zajištění podkladů pro kontrolu pohybu zboží  

a poskytování přeshraničních služeb a s tím souvisejícím uplatnění daně za tyto plnění 

na území EU (Štohl, 2018). 

S ohledem na vymezený cíl je nutné podotknout, že ustanovení § 102 ZDPH 

nestanovuje povinnost podání SH v případě, kdy tuzemský plátce či OID elektronicky 

poskytne službu osobě nepovinné k dani z jiného členského státu (ZDPH, 2020). 

Pro větší přehlednost mezi kontrolním a souhrnným hlášení byla níže vytvořena 

Tabulka č. 5, ve které jsou zachyceny základní rozdílnosti těchto dvou speciálních 

daňových tvrzení. 
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Tabulka č. 5: Základní rozdíly mezi kontrolním a souhrnným hlášením 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020) 

Typ daňového 

tvrzení 
Povinnost podání 

Způsob 

podání 
Lhůta pro podání 

KH Plátce 

při uskutečnění 

zdanitelného plnění s 

místem plnění v 

tuzemsku 

E
le

k
tr

o
n
ic

k
y
 p

ro
st

ře
d
n
ic

tv
ím

 p
ře

d
ep

sa
n
ý
ch

 f
o

rm
u

lá
řů

 

Právnická osoba za 

každý kalendářní 

měsíc do 25 dnů po 

skončení 

kalendářního měsíce 

při přijetí zdanitelného 

plnění s místem plnění 

v tuzemsku 

Fyzická osoba ve 

lhůtě pro podání DP 

SH 

Plátce 

při uskutečnění dodání 

zboží z tuzemska do 

jiného členského státu 

ORD  

Za každý kalendářní 

měsíc do 25 dnů po 

skončení 

kalendářního měsíce 

při přemístění 

obchodního majetku 

do jiného členského 

státu 

při třístranném 

obchodu, pokud je 

plátce prostřední 

osobou 

při poskytnutí služby 

ORD s místem plnění 

podle § 9 odst. 1, 

pokud není 

osvobozeno 

Pokud plátce 

uskutečňuje pouze 

plnění podle § 102 

odst.1 písm. d), 

podává souhrnné 

hlášení ve lhůtě pro 

podání daňového 

přiznání 

OID 

při poskytnutí služby 

ORD s místem plnění 

podle § 9 odst. 1, 

pokud není 

osvobozeno 

Do 25 dnů po 

skončení 

kalendářního měsíce, 

ve kterém bylo plnění 

uskutečněno při třístranném 

obchodu, pokud je 

OID prostřední osobou 
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K výše uvedené tabulce (Tabulka č. 5) je ještě třeba dodat, že pokud daňový subjekt 

zjistí, že v původně tvrzeném podání byly uvedeny chybné údaje, podá následné 

souhrnné hlášení do 15 dnů od zjištění dané skutečnosti. U souhrnného hlášení 

neexistuje možnost podání opravného podání, jako je tomu u KH i DP (ZDPH, 2020). 

2.1.13 Nárok na odpočet   

Odpočet daně je základním principem fungování DPH, přičemž je zakotven v čl. 1 odst. 

2 Směrnice o společném systému DPH. Díky odpočtu daně dochází ke zdaňování 

pouze přidané hodnoty, nikoliv celého obratu. Zároveň je to nástroj, který vede 

k daňové neutralitě, což je jeden ze základních principů fungování DPH. Nárok  

na odpočet daně vzniká nejdříve okamžikem vzniku daňové povinnosti z odpočitatelné 

daně. Jsou-li přijatá zdanitelná plnění použita pro účely uskutečněných zdanitelných 

plnění osoby povinné dani, má tato osoba nárok odpočítat daň ve členském státě, 

v němž uskutečňuje zdanitelná plnění (EUR-Lex, 2020).  

Problematice nároku na odpočet, která je v rámci EU velice rozsáhlá, se věnuje spousta 

judikátů. V rozsudku ESD ve věci C-437/06 Securenta z roku 2008 je důležitost nároku 

na odpočet DPH vymezena následujícími slovy:  

„… nárok na odpočet je nedílnou součástí mechanismu DPH, nemůže být v zásadě 

omezen, uplatní se ve vztahu ke všem daním, kterými byla zatížena zdanitelná plnění 

uskutečněná na vstupu. Cílem systému odpočtu vymezeného Směrnicí je zbavit plátce 

daně zatížení DPH, která je splatná nebo byla odvedena v rámci jeho hospodářských 

činností. Systém DPH zaručuje daňovou neutralitu bez ohledu na účel nebo výsledek“ 

(Soudní dvůr Evropské unie, 2020b) 

Nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění je oprávněn využít 

pouze plátce, který tyto vstupy využije pro uskutečňování svých zdanitelných plnění. 

Využít možnosti odpočtu daně na vstupu je pro plátce možností, nikoliv povinností jako 

je to u daně na výstupu. Obecnou podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet daně je, 

aby plátce v okamžiku uplatnění nároku disponoval daňovým dokladem. Nárok  

na odpočet daně lze uplatnit ve lhůtě 3 let, která začíná běžet prvním dnem 

následujícího měsíce po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet vznik  

(ZDPH, 2020). 
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V případě, kdy je přijaté zdanitelné plnění použito zčásti i pro účely nesouvisející 

s ekonomickou činnost (neekonomické činnosti či činnosti, které jsou osvobozeny  

od daně bez nároku na odpočet), plátce může využít pouze nárok na odpočet v krácené 

výši. Nárok na odpočet daně je zakázán pro přijatá zdanitelná plnění, které nejsou 

považována za „provozní výdaje“. K zákazu k odpočtu daně dochází například 

v případě přijatých zdanitelných plnění pro reprezentaci (Vančurová a Láchová, 2018) 

2.2 Daňové úniky na DPH  

Jak již bylo zmíněno, velká část příjmů do státních rozpočtů plyne státům z daní. Je 

pochopitelné, že poplatník bude vždy směřovat k minimalizaci daňové povinnosti. 

Daňový únik představuje porušení daných zákonů nelegálním snížením daňové 

povinnosti daňového poplatníka. Je-li krácení daně provedeno v souladu s platnou 

právní úpravou, avšak jiným způsobem, než měl daňový zákonodárce na mysli, jedná  

se o vyhýbaní se placení daně („Tax Avoidance“¨). Pokud však dochází k porušení 

zákonů, jedná se o daňový únik („Tax Evasion“). Velikost daňových úniků souvisí 

s velikostí zdanění, které je v daném státu aplikováno (Široký, 2015).  

V České republice je obecně složitý daňový systém, který s sebou nese řadu možností 

pro daňové úniky a také odrazuje nové investory či podnikatele k podnikatelské činnosti 

v České republice. Po více než dvaceti letech od zrušení hraničních kontrol 

souvisejících s volným pohybem osob, zboží, služeb a kapitálu v rámci EU, stále 

nedospěla úprava společného systému DPH na takovou úroveň, která by daňové úniky 

na DPH minimalizovala. Členské státy EU se stále často potýkají s daňovými úniky  

na DPH, avšak jejich objem lze jen těžko odhadovat (Šefčík, 2018). 

Státy EU každoročně ztrácí miliardy eur kvůli daňovým podvodům na DPH, případně 

kvůli neadekvátnímu systému výběru daní. Tato ztráta se označuje jako „VAT GAP“ 

(mezera v DPH), což je definováno jako rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH  

a skutečně vybranými příjmy. Mezera obsahuje jak úniky z daňových podvodů, tak také 

finanční platební neschopnost či nesprávný výpočet. Většinu z této mezery však 

vyplňují podvody na DPH (European Parliament, 2018). 

Z posledních údajů zveřejněných Evropskou komisí vyplývá, že mezera v DPH za rok 

2015 všech členských států byla odhadnuta na 151,5 miliard EUR, což tvoří 12 % 
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celkových očekávaných příjmů z DPH napříč celou EU. V roce 2015 mezera dosáhla 

hodnoty 145,4 miliard EUR a v roce 2016 byla dokonce snížena na 137,5 miliard EUR, 

ale i tak v obou letech hodnota mezery oscilovala kolem 12 % z celkových příjmů  

na DPH (European Parliament, 2018). V následujícím grafu (Graf č. 1) je uvedena 

mezera DPH v členských státech EU v letech 2016 a 2017. 

 

Graf č. 1: Mezera DPH v členských státech EU v letech 2016 a 2017 

(Zdroj: European Commission, 2019) 

 

Z výše uvedeného grafu (Graf č. 1) vyplývá, že nejvyšší mezeru v DPH v letech 2016  

a 2017 vykázalo Rumunsko a Řecko. Naopak nejmenší mezera je evidována u Kypru  

a ve Švédsku, kde je větší poměr přímých daní na celkovém daňovém inkasu. Průměr 

EU přitom dosahuje hodnot okolo 10,1. 

Karuselové podvody 

Podvody chybějícího obchodníka (též kolotočové, karuselové podvody) lze považovat 

za nejnebezpečnější a nejvíce propracovaný druh daňové kriminality. Karuselové 

podvody mají největší podíl na daňových unicích na DPH. Některé odhady udávají,  

že objem karuselových podvodů tvoří zhruba 40 % všech podvodů na DPH a je vyčíslen 

na cca 23 miliard EUR ročně. Jedním z důvodů je mezera v právní úpravě, která má  

za následek to, že kolotočové podvody v rámci EU doposud nebyly vymýceny  

(Šefčík, 2018). 
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2.3 Nástroje pro zamezení daňových úniků na DPH 

Státní pokladny přicházejí ročně o velké objemy peněz kvůli daňovým únikům,  

kdy největší část těchto úniků je tvořena podvody na DPH. Tyto nemalé ztráty jsou 

z největší části zastoupeny výše zmíněnými řetězovými podvody, avšak k vysokým 

ztrátám na příjmu z DPH dochází například kvůli složitosti jednotlivých daňových 

systémů či neznalosti a neschopnosti jednotlivých daňových subjektů (Vlková, 2017).  

V neposlední řadě je třeba zmínit úniky na DPH související se vznikem nových 

platforem podnikání zejména v digitální oblasti. V rámci reakce na dynamický rozvoj 

služeb poskytovaných elektronickou formou a také s úmyslem narovnání podmínek 

v českém daňovém prostředí, předložilo Ministerstvo financí návrh na zavedení 

jednotné digitální daně ve výši 7 % na vybrané internetové služby poskytované v České 

republice. Dani by však měly podléhat pouze takové elektronické služby, u kterých 

bude překročena minimální hranice (Ministerstvo financí České republiky, 2019). 

Snaze najít účinné nástroje, kterými by se tyto delikty daly minimalizovat, se věnují jak 

jednotlivé členské státy EU na národní úrovni, tak také jednotlivé orgány EU. Mezi 

tuzemské nástroje pro zamezení daňových úniků mj. patří: 

• kontrolní hlášení, 

• souhrnné hlášení, 

• režim přenesené daňové povinnosti, 

• daňová kobra a 

• elektronická evidence tržeb. 

Kontrolní hlášení 

Jak již bylo uvedeno výše, plátce daně má povinnost tvrdit daň v řádném daňovém 

přiznání, ve kterém také tuto daň sám vypočítá. V kontrolním hlášení jsou uvedena 

přijatá a uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a s hodnotou  

10 000 Kč včetně daně a více. U těchto plnění je vždy uvedeno daňové identifikační 

číslo druhé strany. Díky tomu může správce daně zjistit, že jedna strana si uplatnila 

nárok na odpočet daně, avšak strana druhá neuvedla DPH na výstupu. Přijatá  

a uskutečněná zdanitelná plnění s hodnotou pod 10 000 Kč včetně daně jsou uvedeny 

vždy na konci jednotlivých oddílů, a to v jejich celkovém součtu (Hušáková, 2018).  
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Souhrnné hlášení (VIES)  

Patří do nástrojů EU, jehož účelem je zajištění podkladů pro kontrolu pohybu zboží  

a poskytování přeshraničních služeb a s tím souvisejícím uplatnění daně za tyto plnění 

na území EU. Pomocí systému VIES lze ověřovat DIČ pro účely DPH v rámci 

jednotlivých členských států (Štohl, 2018). 

Režim přenesené daňové povinnosti  

Jedná se o konvenční opatření, které bylo zavedeno již v roce 2006. Tento nástroj je 

vymezen v § 92a-92i ZDPH. Princip spočívá v tom, že při poskytování zboží či služeb 

má povinnost přiznat DPH odběratel, který daň následně odvede místo prodávajícího 

(Vančurová a Láchová, 2018). 

Daňová kobra  

Je to tým, který byl založen v roce 2014, přičemž hlavním cílem zavedení je zamezit 

daňovým únikům a daňové kriminalitě, a to především v oblasti nepřímých daní. Díky 

vzájemné spolupráci mezi jednotlivými 17 organizacemi se daří včasně identifikovat, 

odhalit a potřít vybrané daňové delikty (Finanční správa České republiky, 2014). 

Elektronická evidence tržeb  

Princip zavedení elektronické evidence tržeb tkví v tom, že se kontrolují tržby, které 

jsou přijímány v hotovosti nebo kartou. Elektronická evidence tržeb vešla v účinnost  

2. prosince 2016 zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Cílem zavedení je 

především omezení daňových úniků při tržbách „na ruku“, ale také spravedlivější  

a efektivnější výběr daní, zlepšení podnikatelského prostředí a méně administrativy 

(Finanční správa České republiky, 2017). 

Mimo tyto uvedené nástroje pro zamezení daňových úniků jednotlivé členské státy také 

používají daňovou spolupráci ve formě výměny vzájemných informací (Štohl, 2018). 

2.4 Zvláštní režim jednoho správního místa 

Mezinárodní obchod probíhal až do konce 90. let převážně pouze u nadnárodních 

korporací, nicméně díky rozvoji internetového připojení a elektronického obchodu  

se postupem času stal dostupným i pro malé a střední podniky, stejně tak pro koncové 

zákazníky. Pokrok v oblasti informačních technologií však s sebou přinesl prostor pro 
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vyhledávání slabých míst v legislativě, což následně vedlo k tlaku na zákonodárce  

k rychlé a přesné úpravě právních předpisů v oblasti výběru daní ze spotřeby  

(Springael, 2016). 

V souladu s cíli stanovenými na ministerské konferenci v roce 1998 došlo k úpravě 

Směrnice o společném systému DPH, jejímž hlavním cílem bylo stanovení 

rovnocenných podmínek pro poskytovatele digitálních služeb a u těchto služeb dále 

stanovení místa zdanitelného plnění v zemích spotřeby. Změna stanovení místa plnění 

s sebou přinesla vysokou administrativní náročnost, proto ze strany EU došlo 

k zavedení tzv. jednoho správního místa. Fiskální dopady na jednotlivé členské státy  

v rámci elektronicky poskytovaných služeb v 90. letech a na začátku 3. tisíciletí nebyly 

u jednotlivých členských států příliš vysoké (Springael, 2016). 

2.4.1 Definice 

Po několika předchozích snahách nakonec EU zahájila malou revoluci v roce 2015 

zavedením tzv. zvláštního režimu jednoho správního místa (angl. mini-one-stop-shop) 

(dále jen „MOSS“). V rámci zdanění v místě spotřeby lze konstatovat, že povinnost 

přiznat DPH na výstupu vzniká ve státě příjemce služby, což s sebou nese také 

registrační povinnosti v daném státě. Hlavním cílem MOSS je zjednodušení povinností 

k DPH pro poskytovatele vybraných služeb (Vazquez et al., 2017).  

Nutné je upozornit, že za elektronicky poskytovanou službu samo o sobě nelze 

považovat situaci, kdy poskytovatel služby a příjemce komunikují prostřednictvím 

elektronické služby (EUR-Lex, 2020). 

V rámci MOSS se rozlišují dva režimy: 

• unijní režim – pro podniky se sídlem v jednom z členských států EU nebo 

alespoň s jednou stálou provozovnou na území EU, 

• mimounijní režim – pro podniky, které nejsou usazeny v EU a nemají v EU  

ani stálou provozovnu (pobočku) (EUR-Lex, 2020). 

Počínaje 1. lednem 2015 vstoupil v platnost MOSS, jež osobám povinným k dani, které 

poskytují vybrané služby osobám nepovinným k dani v členských státech, v nichž 

nemají sídlo ekonomické činnosti ani stálou provozovnu, umožňuje vyúčtovat daň 
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splatnou z poskytnutých služeb prostřednictvím internetového portálu v členském státě, 

v němž jsou identifikovány (Eur-Lex, 2020).  

Vybrané služby, na které lze využít systém MOSS jsou: 

„1. telekomunikační služba, 

2. služba rozhlasového a televizního vysílání, 

3. elektronicky poskytovaná služba, zejména služby uvedené v příloze II.“  

(EUR-Lex, 2020) 

Základní úpravou MOSS je v České republice zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH, 2020). 

Registrace do tohoto režimu je zcela dobrovolná, přičemž OPD, která chce tento režim 

využívat, se již nemusí při poskytování výše uvedených služeb registrovat k DPH 

v každém jednotlivém členském státě, kam byla služba poskytnuta, ale své povinnosti 

plní pouze prostřednictvím jednoho členského státu (stát registrace = stát identifikace). 

Finanční správa tohoto státu poté provádí výběr, evidenci a odvod vybrané daně  

do států, ve kterých je místo plnění. Za předpokladu, kdy se subjekt rozhodne využít 

tohoto institutu, pravidla režimu MOSS musí uplatňovat na všechny zákazníky ve všech 

zemích EU, kde své služby poskytuje (Finanční správa, 2015).  

V následující tabulce (Tabulka č. 6) je uvedena možnost snížení administrativní 

náročnosti za pomoci využití systému MOSS. 

Tabulka č. 6: Snížení administrativní náročnosti pomoci využití systému MOSS 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020) 

Jsou poskytovány vybrané služby uvedené v § 110a a násl ZDPH? 

Je využito dobrovolného registrace do MOSS? 

Ano NE 

Je provedena registrace do systému 

MOSS, na jejímž základě bude 

podáváno pouze jedno daňové přiznání v 

tuzemsku (stát identifikace) 

Nutnost registrovat se v každém příslušném 

státu, do kterého je služba poskytována, 

což znamená vysoké administrativní 

náklady. 
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2.4.2 Povinnosti daňových subjektů 

Bez ohledu na výši obratu či velikostní zařazení podnikatelského subjektu je zdaňovací 

období pro účely MOSS vždy kalendářní čtvrtletí, přičemž místně příslušným úřadem 

v České republice je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, se kterým subjekty 

komunikují výhradně elektronicky. Daňové přiznání je subjekt povinen podat  

na předepsaném formuláři, a to do 20 dnů po skončení zdaňovacího období,  

a to i v případě, že za dané období neposkytl vybranou službu. K tomuto dni je daň také 

splatná. Na základě podaného daňové přiznání subjekt zaplatí daň, která je vyčíslena 

v eurech s přesností na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování. K identifikaci platby  

se využívá referenční číslo příslušného daňového přiznání (ZDPH, 2020). 

Při poskytování služeb v zemích, které zatím nepřijaly euro, je osoba povinná k dani 

oprávněna použít směnný kurz platný pro poslední den zdaňovacího období. Současně 

není zvláštní režim plnohodnotnou náhradou klasické registrace v každém členském 

státě, protože neposkytuje možnost využívat nároku na odpočet v těchto daňových 

přiznáních (Finanční správa, 2015).  

Osoba, která se rozhodne využívat MOSS je povinna vést evidenci obsahující podrobné 

údaje vztahující se k vybraným službám. Tyto údaje musí být uschovány po dobu 10 let 

od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění poskytnuto (ZDPH, 2020, § 110d). 

Správce daně ze státu identifikace dále postoupí příslušnému správci daně ze státu 

spotřeby údaje z podaného daňové daňového přiznání a poukáže na jeho účet platbu 

maximálně do výše tvrzené daně (Finanční správa, 2015). 

2.5 Změna legislativy k 1. lednu 2019  

V důsledku přijetí směrnice Rady EU 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou  

se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti 

v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku, 

musela být přijata novela českého zákona o DPH (Finanční správa, 2019a).  

Výsledkem je změna pravidel elektronického obchodování a dodání zboží v rámci EU,  

a to postupně ve dvou etapách. První etapa změn je účinná od 1. ledna 2019  

a druhá etapa nabyde účinnosti od 1. ledna 2021. Ke změně Směrnice o společném 

systému DPH došlo již v roce 2017, kdy účinnost této změny byla nabyta k 1. lednu 
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2019. Jelikož v České republice došlo k prodlevě v legislativním procesu přijetí návrhu 

zákona, mohly se daňové subjekty, na základě tzv. přímého účinku Směrnice Rady (EU) 

2017/2455 a Směrnice Rady (EU) 2016/1065, tohoto práva dovolávat již od 1. ledna 

2019 (Finanční správa, 2019b). 

V rámci těchto změn byla zavedena výjimka ze zvláštních pravidel uvedených v § 10i 

ZDPH, kdy až do účinnosti novely Směrnice o společném systému DPH bylo místo 

plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního 

vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani stanoveno 

v místě příjemce dané služby. Díky vzniku MOSS se subjekty poskytující tyto služby 

již nemusely od roku 2015 registrovat v každém členském státě. Od 1. ledna však došlo 

ke změně, kdy způsob určení MP uveden výše se nepoužije v případě, kdy je vybraná 

služba „poskytnuta osobou, která má sídlo v jednom členském státě a nemá provozovnu  

v ostatních členských státech, nebo má sídlo mimo území Evropské unie a provozovnu 

pouze v jednom členském státě, pokud: 

• místo příjemce služby je v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém 

má osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu, a 

• celková hodnota těchto služeb bez daně nepřekročila v příslušném  

ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR nebo 

ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného 

Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017.“ (ZDPH, 2020, § 10i) 

Pokud tedy daňový subjekt splní požadavky výše uvedené, může určit místo plnění ve 

státě poskytovatele služby. Poskytovatel služby si však může zvolit využití pravidla 

stanovení místa zdanitelného plnění na území členského státu příjemce služby (stát 

spotřeby) a v takovém případě bude vázán tímto rozhodnutím po dobu dvou 

kalendářních let. Od okamžiku překročení stanoveného limitu již nelze zvolit jinou 

možnost a MP je stát příjemce služby (ZDPH, 2020, § 10i). K dalšímu rozšíření MOSS 

má dojít k 1. lednu 2021, což však s ohledem na vytyčené cíle nebude předmětem této 

diplomové práce. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V následující kapitole je pozornost věnována identifikaci současného stavu v oblasti 

českých podnikatelských subjektů, které vydávají počítačové hry, jež dále elektronicky 

poskytují osobám nepovinným k dani. Pozornost je věnována zejména vymezení 

konkrétních subjektů, dále také produktům a službám, které nabízejí. Z toho jsou 

odvozeny povinnosti, které jsou pro dané subjekty relevantní, a kterými se dané 

subjekty musí řídit. Na závěr této části je provedeno shrnutí zjištěných poznatků. 

S ohledem na vytyčený cíl je výše uvedené analyzováno v souvislosti s DPH, a to dle 

platné právní dikce k 1. lednu 2020, není-li v textu stanoveno jinak. 

3.1 Základní informace o daném oboru podnikání 

V následující části budou vymezeny základní údaje o podnikatelském odvětví, které je 

reprezentováno společnostmi zabývajícími se vývojem počítačových her (CZ-NACE 

58.21). Tyto počítačové hry jsou pak následně poskytovány osobám nepovinným k dani 

po celém světě prostřednictvím elektronických platforem. 

Sektor počítačových her se zabývá vývojem, výrobou a prodejem specializovaného 

software, který kombinuje technologie, umění a obchod, a to od jednoduchých 

interaktivních drobných her pro mobilní telefony až po rozsáhlé audiovizuální 

interaktivní světy (GDACZ, 2019). 

Rozvoj digitální ekonomiky, a především online platforem zásadně změnil obchodní 

modely herního průmyslu. Digitalizace a vývoj technologické inovace neustále otevírají 

nový potenciál prodeje a ziskovosti v tomto odvětví. Počet aktivních uživatelů 

digitálních her roste raketovým tempem. Prodej počítačových her prostřednictvím 

datových souborů uložených na nosičích dat (DVD, CD-ROM), ať už 

v maloobchodních prodejnách či na internetových obchodech, je již delší dobu 

odsouván na druhou kolej (ISFE, 2019). 

Online distribuční platformy, které nahrazují klasické distribuční kanály, zajišťují 

kompletní transakci a díky digitální podobě produktu umožňují přístup prakticky 

okamžitě. Online platforma využívá moderní technologie tak, aby byla schopna 

poskytovat nebo zprostředkovat prodej či službu (GDACZ, 2019). 
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Dnes již menší tituly a hry vycházejí jen v digitální podobě, protože firmy nemají  

na fyzickou distribuci peněžní prostředky. Většina herních vývojářů v dnešní době 

vydavatele vůbec nevyužívá, spíše nabízí svoje produkty prostřednictvím digitálních 

platforem (Steam, Google Play Store, Apple App Store). Tyto digitální platformy 

snižují bariéry pro vstup startupů či fyzických osob do daného odvětví. Poskytovatelé 

her digitalizací prodeje svých produktů zvyšují ziskové marže a díky předplatitelským 

modelům vytvářejí opakované stabilní výnosy. To ale není vše, v řadě her lze nakupovat 

i virtuální doplňky a mikrotransakce, které firmám zajišťují dostatečně vysoký příjem. 

Z řady počítačových her se stal regulérní sport, který má kupříkladu své šampionáty,  

na kterých lze vyhrát ceny v řádech milionů amerických dolarů. Také proto 

poskytovatelé her zažívají zlaté časy, z čehož pramení, že v posledních letech  

se zařadily akcie herních vývojářů mezi absolutní fenomény (Holý, 2019). 

Přestože podpora státu v daném odvětví absentuje, české počítačové hry se v posledních 

letech proslavily ve světě mnohem více, než například hudba nebo film. Jako pomoc 

českým subjektům daného podnikatelského sektoru vznikla v roce 2018 Asociace 

českých herních vývojářů (dále jen „GDACZ“), která sdružuje subjekty, jejichž hlavním 

předmětem podnikatelské činnosti je tvorba počítačových her. GDACZ se mimo jiné 

zasazuje o monitorování a analýzu průmyslového odvětví her v České republice 

(GDACZ, 2019). Autor práce se domnívá, že pro vývojáře může být členství  

v této asociaci velkým přínosem. 

3.1.1 Počítačová hra 

Na úvod je nutné si vymezit, co to vlastně počítačová hra je. Byť se zdá být triviální 

definovat počítačovou hru, odborníci se často v konečné definici neshodují,  

proto existuje několik roztříštěných teoretických modelů. Obecně lze konstatovat,  

že počítačová hra je zábavný software zprostředkovaný interaktivním softwarem  

na desktopových platformách. Výsledkem vývoje počítačové hry, který může často trvat 

i řadu let, je virtuální svět nebo prostřední, do kterého může hráč vstoupit a ovlivňovat 

jeho dění. K interakci dochází na základě zásahu hráče do spuštěného programu, který 

byl pro takový zásah vyvíjen. Obvykle se jedná o určitý úkol, který musí hráč splnit  

za daných podmínek nebo v časovém limitu, zvítězit v simulaci sportu či boje, případně 
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dosáhnout jiného cíle odvislého od námětu a žánru hry i záměru vývojářů  

(Tavinor, 2008). 

Videohry mimo jiné dodávají zážitky, které obohacují každodenní kulturu a zajišťují 

porozumění a interakci se světem kolem nás. Dalo by se říct, že neexistuje žádná jiná 

takto kreativní věc, která tak jedinečně kombinuje technické a umělecké disciplíny, 

a zároveň umožňuje aktivní účast hráčů v příběhu (ISFE, 2019). 

Chápání her se dnes již posunulo, avšak nevyvíjelo se globálně jednotně,  

což ve výsledku nutně vedlo k roztříštěné právní úpravě. Například naprosto opomíjena 

je složka interakce mezi hráčem a samotným programem, který na jednotlivé příkazy 

hráče reaguje. V EU se v průběhu času formovalo chápání počítačových her jednotně. 

Jednotlivé složky počítačových her jsou z právního hlediska chráněny samostatně. 

Samostatně je chráněn příběh hry, hudební doprovod, vizuální stránku hry, slovní 

vyjádření programu či grafické uživatelské prostředí zprostředkovávající interakci hráče 

s programem (Woznica, 2018).   

Online hry jsou dnes jednou z nejoblíbenějších zábav, a to napříč všemi věkovými 

kategoriemi. Hry je možné zobrazovat na celé řadě zařízení počínaje od klasických 

stolních počítačů přes herní konzole až po chytré telefony a tablety (Holý, 2019).  

V následujícím grafu (Graf č. 2) je zobrazeno, na jakých elektronických zařízeních 

evropští hráči v roce 2018 zobrazovali počítačové hry.  
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Graf č. 2: Používání elektronických zařízení pro zobrazení her v EU za rok 2018 (v %) 

(Zdroj: ISFE, 2019) 

 

Negativní dopady hraní počítačových her 

Díky internetovému připojení jsou počítačové hry dostupné širokému spektru uživatelů, 

včetně dospívajících dětí. Nadměrné hraní počítačových her může způsobit problémy, 

přičemž Světová zdravotnická organizace dokonce loni zařadila závislost  

na počítačových hrách mezi psychické poruchy. Podle výsledků rozsáhlého výzkumu 

vědců z Palackého univerzity v Olomouci přibližně čtyři české děti ze sta vykazují 

příznaky závislosti. Naměřená hodnota je v rámci Evropy mírně vyšší, alarmující je 

však fakt, že se jedná především o žáky druhého stupně základních škol. Závislost  

na počítačových hrách a internetu se však nemusí týkat pouze dospívajících nebo dětí 

(Computerworld.cz, 2019). 

3.1.2 Počítačové hry jako samostatný průmysl 

Obecně představují počítačové hry jeden z největších hospodářských úspěchů Evropy. 

Zároveň se jedná o rychle rostoucí segment kreativního podnikatelského odvětví. Celé 

toto odvětví je proto průkopníkem technologických inovací, které se však neobejdou 

bez nových obchodních modelů (ISFE, 2019). 
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V rámci celé ekonomiky se však stálé jedná o poměrně mladé odvětví, které každoročně 

představuje rostoucí tendenci. Klíčovou vlastností je obrovský zásah zákazníků, tedy 

hráčů, kteří se aktivně participují po celém světě. Toto odvětví má zpravidla proexportní 

charakter a v rámci globálního trhu je na obrovském růstu, kdy tržby herního průmyslu 

překonaly filmový i hudební průmysl dohromady. I přesto jsou často řazeny mezi 

druhotné či okrajové odvětví (PWC, 2019). 

Společnost Newzoo se zabývá celosvětovými analýzami herního průmyslu,  

přičemž na rok 2019 predikuje růst herního trhu na 148,8 milionů dolarů. Budoucí 

predikce vyplývající z analýzy společnosti Newzoo předpokládá, že do roku 2022 trh 

poroste ještě na 189,6 miliard dolarů, přičemž mobilní a konzolové hry budou tvořit 

přibližně 80 % celkových tržeb (Newzoo, 2019). 

3.2 Český herní průmysl 

Průmysl počítačových her navazuje na bohatou tradici výtvarného umění a animace, 

přičemž světový úspěch českých her se datuje již do 90. let minulého století. Přestože 

podpora státu v daném odvětví absentuje, české počítačové hry se v posledních letech 

proslavily ve světě mnohem více, než hudba nebo film. V dnešní době je český herní 

průmysl tvořen přibližně 70 společnostmi, které se zabývají vývojem počítačových her. 

V těchto společnostech pracuje okolo 1 500 vývojářů, což je vzhledem k velikosti 

České republiky vysoké číslo a dělá z naší republiky špičku v daném oboru v rámci 

střední a východní Evropy. Český herní průmysl je z 90 % až 99 % exportním,  

což propaguje dobré jméno České republiky v zahraničí. České hry v současné době 

představují největší kulturní artikl Česka. Dále je tento průmysl u nás vyznačován 

konstantním růstem, kdy české herní společnosti zaznamenávají velké úspěchy, které  

do daného odvětví přináší další zájemce. I když je vývoj počítačových her 

celosvětovým fenoménem a stává se silným odvětvím, schází mu pevné zázemí u státu. 

Rozvoj daného odvětví může brzdit například nedostatek kvalifikované pracovní síly, 

nevyzrálé podnikatelské prostředí a také málo investorů (GDACZ, 2019). 

3.2.1 Ekonomický přínos počítačových her v ČR 

Herní průmysl roste nepřetržitě již několik let, přičemž obrat tohoto sektoru (v České 

republice) v roce 2017 dosáhl téměř 2,3 miliardy Kč, což je více než dvojnásobek 
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obratu české filmové produkce. I přes to nemají herní vývojáři, na rozdíl od filmového 

průmyslu, státní podporu. Tu by přitom potřebovali zejména v oblasti exportní podpory, 

podpory výzkumného zázemí a v neposlední řadě také v podpoře samotného vývoje 

počítačových her (Česká televize, 2018). Autor práce se domnívá, že kvůli chybějící 

státní podpoře daného sektoru by mohli čeští vývojáři ztratit své výsadní postavení  

ve střední Evropě, proto by měla být tomuto sektoru věnována větší pozornost nejen 

z hlediska státních institucí.  

V následujícím grafu (Graf č. 3) je zobrazen vývoj daného odvětví nejen z pohledu 

výšky tržeb, ale také z pohledu počtu zaměstnanců. 

 

Graf č. 3: Vývoj herního průmyslu v ČR v letech 2015 až 2018 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2019) 

 

K výše uvedenému grafu (Graf č. 3) je nutné ještě podotknout, že v rámci zaměstnanosti 

jsou brány v potaz pouze plné úvazky. Tržby za rok 2018 ještě nejsou sumarizovány,  

avšak společností GDACZ byly odborně odhadnuty na více než 3 mld. Kč, což znamená 

meziroční nárůst o 34 %, který je způsobem mimo jiné velkým úspěchem několika málo 

nových herních titulů. 

V rámci regionu střední a východní Evropy patří České republice třetí místo za Polskem 

a Rumunskem. V rámci celoevropského srovnání patří první místa severským zemím, 

kde je herní průmysl velmi rozvinutý. Na příkladu severských zemí, které jsou 
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z pohledu počtu obyvatel menší než ČR, lze spatřit několika násobně větší obrat herního 

průmyslu, což může být zapříčiněno například tím, že se v daných zemích jedná o silný 

a významně podporovaný průmysl (PWC, 2019). 

Rostoucí trend českého herního průmyslu odráží globální trend zvyšující se poptávky  

po počítačových hrách (Newzoo, 2019). 

3.2.2 Export českých vývojářů 

I přes nutnost vysokého podílu vlastního financování při vzniku počítačových her  

a téměř nulové podpoře státu je o to více překvapující, že české počítačové hry jsou 

globálním produktem. O to se herní průmysl zasloužil díky digitální podobě svých 

produktů a dobře propracovaným distribučním kanálům. Jak již bylo zmíněno, podíl 

exportu českých společností se pohybuje v rozmezí od 90 % do 99 % (GDACZ, 2019). 

V následující tabulce (Tabulka č. 7) jsou zobrazeny hlavní exportní trhy z pohledu 

českých herních společností. 

Tabulka č. 7: Nejdůležitější exportní trhy pro české herní společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Newzoo, 2019) 

Země Podíl na českém exportu Celosvětové tržní umístění 

USA 35 % 2.  

Německo 15 % 5.  

Velká Británie 10 % 6. 

Rusko 10 % 11. 

V současností se stávají nejperspektivnějším trhem asijské státy, a to zejména kvůli 

jejich vysoké technologické vyspělosti. Největším tamním trhem je Čína, která vévodí 

celosvětovým žebříčku v celkových tržbách. Na dané trhy jsou však nepříznivé exportní 

podmínky, a to zejména kvůli cenzuře, protekcionistické politice a silné regulaci 

poskytovaného obsahu (GDACZ, 2019). 

3.3 Vydavatelé počítačových her v Česku 

S vývojem her nejsou spojeni pouze samotní vývojáři. Součástí herního průmyslu jsou 

kromě vývojářských společností také společnosti vydavatelské, distribuční  

a outsourcingové. Důležitou součástí je také marketing a propagace, která je nezbytná 

pro úspěšné umístění produktu na trh. V České republice existuje přibližně sto 
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společností, které se podílí na vývoji her. GDACZ ve své studii uvedla, že aktuálně 

eviduje celkem 76 společností, jejichž hlavní činností je vývoj her. Přesný počet herních 

společnosti je však složité určit, jelikož na začátku nového projektu vývoje hry většinou 

nejsou zakládány obchodní korporace, ale vývojáři a ostatní pracovními pracují jako 

spolupracující podnikatelské fyzické osoby (GDACZ, 2019). 

3.3.1 Lidé pracující v herním vývoji  

GDACZ uvádí, že počet osob pracujících v herním vývoji činil v roce 2018 téměř 1 500 

pracovníků, přičemž většinu těchto pracovníků tvoří muži (83 %). V následujícím grafu 

(Graf č. 4) je zachyceno rozdělení pracovních pozic ve společnostech zabývajících  

se vývojem her. Data jsou uváděna k lednu roku 2019. 

 

Graf č. 4: Rozdělení pracovních profesí v českých herních společnostech 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: GDACZ, 2019) 

 

Z průzkumu GDACZ vyplývá, že až 60 % herních společností chybí zaměstnanci,  

což může být mimo jiné způsobeno tím, že vzdělání v oboru počítačových her je  

na počátku, přičemž v ČR existují pouze tři vysokoškolské obory zaměřené přímo  

na danou oblast. Nedostatek českých zaměstnanců herní společnosti nahrazují 

zaměstnanci ze zahraničí, především z jiných členských států EU: až 45 % 

vývojářských studií zaměstnává cizince (GDACZ, 2019). 
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3.3.2 Struktura českých vývojářských společností 

Vzhledem ke skutečnosti, že většina počítačových her je určena na export, musí české 

subjekty bojovat se zahraniční konkurencí. V České republice převládají drobné 

podniky, přičemž je evidován pouze jeden velký podnik s počtem zaměstnanců 

převyšující 250. Pro větší přehlednost byl vytvořen následující Graf č. 5, ve kterém je 

zachycen počet společností podle jejich velikostního zařazení. 

 

Graf č. 5: Počet společností dle velikostního zařazení 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: GDACZ, 2019) 

 

K výše uvedenému grafu (Graf č. 5) je ještě nutné podotknout, že definice mikro, 

malých, středních a velkých podniků je použita dle pravidel EU. Velký podnik má 250  

a více zaměstnanců, střední podnik 50 až 249 zaměstnanců, malý podnik 10 až 49 

zaměstnanců. Mikro podnik představuje společnost s méně než 10 zaměstnanci. 

Velikosti českých společností ovlivňuje nejen nedostatek pracovní síly a financování, 

ale také stávající struktura herního průmyslu, která je také výsledkem poměrně 

bouřlivého vývoje daného sektoru v posledních dekádách (GDACZ, 2019). 

Stáří českých společností 

Z průzkumu GDACZ vyplynulo, že 61 společností vzniklo v posledních deseti letech, 

12 společností bylo založeno před 10 až 19 lety a jen 3 společnosti působí na českém 

území po dobu delší než 20 let (GDACZ, 2019). 
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Právní forma 

V následujícím grafu (Graf č. 6) je zobrazena struktura českých společnosti dle jejich 

právní formy.  

 

Graf č. 6: Struktura dle právní formy podnikání 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: GDACZ) 

 

K výše uvedenému grafu (Graf č. 6) je třeba dodat, že 7 % z těchto společností je 

pobočkou zahraniční společnosti. Česká republika je ojedinělá tím, jak výrazný je počet 

domácích herních společností, konkrétně společností s domácím kapitálem  

(GDACZ, 2019). 

3.4 Herní digitální distribuční síť Steam 

Služba Steam je jednou z celosvětově největších digitálních distribučních sítí, která 

sdružuje vývojáře s komunitou hráčů. Tato digitální platforma umožňuje hráčům nákup 

více než 30 000 her od velkorozpočtových vývojářů, až po začínající start-upy. Steam 

umožňuje instalaci nejen na počítačích, ale také na mobilních zařízeních s operačním 

systém Android či iOS. Daná platforma poskytuje uživatelům této služby možnost 

nákupu her, které budou po zaplacení nainstalovány do zařízení příslušných uživatelů, 

přičemž je možné si vybrat z více něž 100 způsobů plateb podporujících přes 35 měn. 

Steam eviduje měsíčně 94 milionů aktivních uživatelů z 248 zemí světa (Steam, 2020). 
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Vývojáři mají možnost využít služby Steamworks, která jim pomáhá s vývojem her  

a také s následnou distribucí. Vydat hru pomocí této platformy je jednoduché, přičemž 

se stačí do dané služby zaregistrovat jako vývojář, vyplnit potřebné digitální 

dokumenty, zaplatit poplatek a může se začít uploadovat. Mimo to je vývojářům 

umožněno provádět statistické analýzy, na jejichž základě lze zefektivnit vlastní 

nabídku či zanalyzovat hlavní potenciály konkrétního tržního segmentu. Za tyto služby 

si databáze Steam účtuje poplatek 30 % z přijaté transakce, zbylá část je poté vyplacena 

vývojářské společnosti. V roce 2018 však došlo ke změně, kdy procentuální provize 

byla stanovena na základě obratu jednotlivých vývojářů, což značně postihlo malá 

vývojářská studia (Steam, 2020).  

Součástí poplatku je mj. převzetí odpovědnosti při určování místa plnění konečného 

spotřebitele (Josa, 2015).  

3.4.1  Distribuce počítačových her pomocí Steam 

Na danou problematiku je nutné nahlížet s ohledem na co nejnižší administrativní 

náklady související nejen s DPH, jelikož právě ty mohou do vysoké míry ovlivnit výkon 

podnikatelské činnosti, případně ziskovost konkrétních společností. Nejen z toho 

důvodu je pro podniky vykonávající danou službu důležité zvážit, zdali budou 

počítačové hry elektronicky distribuovat prostřednictvím vlastního e-shopu na svých 

internetových stránkách, nebo jestli využijí digitální distribuční platformy, např. Steam, 

Autor práce zaměřil pozornost pouze na digitální distribuční platformu Steam,  

jelikož se domnívá, že se jedná o platformu, jež je v největším podvědomí jak vývojářů 

počítačových her, tak hráčů. Nutné je také podotknout, že ostatní distribuční kanály 

fungují na velice podobných principech. Tyto distribuční platformy umožňují využitím 

své aplikace pomoc při vývoji her, včetně jejich marketingu, za což si až do roku 2018 

účtovaly přibližně 30 % z přijaté transakce, zbylá část byla poté vyplacena vývojáři.  

V roce 2018 však došlo ke změně, kdy procentuální provize byla stanovena na základě 

obratu jednotlivých vývojářů, což značně postihlo malá vývojářská studia  

(Steam, 2020). 
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3.4.2 Steam a jeho role v oblasti DPH 

Co se týká problematiky v oblasti DPH, digitální distribuční síť Steam je v této oblasti 

také nápomocná svým uživatelům. Kromě výše uvedených výhod poskytuje Steam 

vývojářům údaje a data o prodejích do konkrétních v zemích za určitý časový úsek. 

Takto poskytnutá data jsou označena jako "Steam Sales by Country". Pokud je tedy 

součástí konkrétní daňové jurisdikce DPH, prodejní cena počítačové hry  

či její komponenty obsahuje příslušnou DPH dané země. Podnikatelským subjektům, 

kteří využívají tuto digitální distribuční platformu, Steam doporučuje obrátit se  

na daňové poradce ohledně jejich vlastní daňové povinnosti (Steam, 2020). 

Hlavním rozdílem při využití a nevyužití digitálních distribučních platforem je to,  

že pokud tuzemský subjekt vykonávající danou podnikatelskou činnost distribuuje 

počítačové hry prostřednictví vlastních internetových stránek, musí sám určit MP, což je 

v mnohých případech vysoce nákladné a náročné z hlediska softwarového či jiného 

potřebného vybavení. V případě, kdy se subjekt rozhodne využít databázi Steam, určení 

MP je pro subjekt poté zjednodušené, jelikož jednou za určité smluvně stanovené 

časové období podnikatelský subjekt obdrží tzv. "Steam Sales by Country", za což však 

platí výše zmíněnou provizi (Steam, 2020). 

3.5 Regulace a z toho plynoucí povinnosti 

Počítačové hry jsou významně regulovány, a to především formou pravidel digitálních 

distribučních platforem a samoregulací. V Evropě, Kanadě a Izraeli platí od roku 2003 

jednotný Evropský ratingový systém digitálních her, který připravila Evropská federace 

interaktivního softwaru (PEGI). Samoregulace probíhá především prostřednictvím 

distribučních platforem. Obecně je oblast legislativy, kterou je při vývoji a distribuci 

počítačových her nutné respektovat, velice komplikovaná. Navíc, vzhledem 

k mezinárodní povaze odvětví musí vývojáři často splňovat zákonné podmínky ve více 

daňových jurisdikcích současně, což je pro začínající i etablované vývojářské 

společnosti vysoce nákladné. V mnohých případech tak může docházet k situacím,  

kdy kvůli vysokým nákladům či neznalosti příslušné související právní úpravy dochází 

k odklonění podnikatelských zájmů do jiných odvětví. Nejen z tohoto důvodu je z řad 

vývojářů vyžadována metodická podpora ze strany státu (GDACZ, 2019).  
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Obecně lze říct, že oblast digitálně poskytovaných služeb představuje komplexní 

problematiku, která se dotýká jak přímých, tak i nepřímých daní. Tato diplomová práce 

cílí na povinnosti související s evidencí DPH českých subjektů, které se zabývají 

vývojem a následnou distribucí počítačových her osobám nepovinným k dani  

po celém světě prostřednictvím elektronických distribučních platforem. 

3.6 Povinnosti českých vývojářů v oblasti DPH 

Jak již bylo výše zmíněno, vzhledem k dnešní vysoké úrovni digitalizace a vysokým 

nákladům, které jsou spojeny s vydáním počítačových her prostřednictvím datových 

souborů uložených na nosičích dat (DVD, CD-ROM), je většina počítačových her 

vydávána pouze v elektronické formě, což je následně prostřednictvím digitálních 

distribučních sítí poskytnuto osobám nepovinným k dani. Pokud chtějí osoby nepovinné 

k dani začít využívat elektronicky poskytovanou službu ve formě digitálních her  

či jejich komponent, mohou využít online distribuční platformy. Tato platforma 

umožňuje rychlé provedení kompletní transakce, po které může osoba nepovinná k dani 

začít službu využívat (GDACZ, 2019). 

Z pohledu uživatelů služeb lze konstatovat, že se jedná o triviální a rychlou záležitost, 

nicméně u poskytovatelů služeb nastává několik sporných situací spojených s řadou 

rizik. Autor diplomové práce se domnívá, že příslušné daňové subjekty si v souvislosti 

s DPH mohou klást např. následující otázky, které determinují jejich ekonomickou 

aktivitu:  

• „Kde je místo zdanitelného plnění dané služby?“ 

• „Kde a jak příslušný příjem zdanit?“ 

• „Je potřeba se registrovat v každém státě, ze kterého OND využije danou 

elektronickou službu?“  

• „Jak správně stanovit místo plnění, aby byl respektován princip země spotřeby, 

když službu využije například občan Slovenska, který však počítačovou hru 

zaplatí a stáhne na své dovolené v některé ze třetích zemí?“  

V následující části diplomové práce budou analyzovány povinnosti a potenciální rizika 

v oblasti DPH u daňových subjektů, které se zabývají vývojem a následnou distribucí 

počítačových her osobám nepovinným k dani po celém světě prostřednictvím 
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elektronických distribučních platforem. Nutné je zde podotknout, že při analýze 

povinností vyplývajících z platné a účinné právní úpravy je nutné na danou 

problematiku nahlížet nejen pohledem daňového řádu (lex generalis), ale je také nutné 

si ověřit, zdali není specifikace v ZDPH (lex specialis). 

3.6.1 Klasifikace poskytované služby 

Pro správné určení povinností týkajících se nejen DPH, je potřeba danou službu 

klasifikovat. Daňovým subjektům tak vzniká povinnost vyplývající ze správného 

klasifikování ekonomické aktivity, což v určitých případech není triviální záležitostí. 

Dle názoru autora diplomové práce je náročná daňová administrativa důvodem,  

proč nejen počítačoví vývojáři, v mnohých případech neznalých příslušné související 

právní úpravy, využívají služeb odborných poradenských společností. 

Vývoj počítačových her a jejich následná distribuce osobám nepovinným k dani 

prostřednictvím online distribučních platforem, jakožto elektronicky poskytovaná 

služba, se dle české legislativy řadí do zvláštních služeb uvedených v § 10i ZDPH. 

Důležité je však dodat, že ustanovení v § 10i lze využít pouze v případě, kdy je daná 

služba poskytnuta osobám nepovinným k dani. V případě, kdy by subjekt poskytoval 

danou službu jiné OPD, je nutno při stanovení MP postupovat podle obecného  

§ 9 ZDPH. Nutné je zde také podotknout, že při dodání počítačových her 

prostřednictvím datových souborů uložených na nosičích dat (DVD, CD-ROM),  

se jedná o dodání zboží a MP se stanovuje dle § 7 ZDPH (ZDPH, 2020). Vzhledem 

k vytyčenému cíli diplomové práce však bude pozornost zaměřena na elektronické 

poskytování služeb osobám nepovinným k dani. 

Od 1. července 2011 vstoupilo v účinnost prováděcí nařízení Rady (EU) 282/2011, 

které zejména důkladněji specifikovalo vybrané služby a přidávalo jejich možný výčet  

a zároveň vyjmenovávalo služby, které nemohly být těmito vybranými službami. Mimo 

jiné toto nařízení také obsahovalo zjednodušení situací, kdy poskytovatel vybraných 

služeb neobdržel potřebnou informaci sloužící ke správnému odvedení DPH. 

Z prováděcího nařízení majícího přímý účinek vyplývá, že v případě, kdy příjemce 

služby neuvede své osobní identifikační číslo, může jej poskytovatel služby považovat 

za osobu nepovinnou k dani (EUR-Lex, 2020). 
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Po výše uvedené klasifikaci dané služby je pro správné určení povinností vyplývajících 

z DPH nutné stanovit místo zdanitelného plnění. 

3.6.2 Stanovení místa plnění 

Jedná se o jednu z rozhodujících skutečností pro správné určení daňové povinnosti, 

protože právě tam, kde je místo plnění, tam vzniká povinnost zaplatit a přiznat daň, 

případně dochází k osvobození od daně s nárokem nebo bez nároku na odpočet podle 

daňové legislativy jednotlivých států. Za předpokladu, kdy je místo plnění mimo 

tuzemsko, je nutno při uplatňování daně postupovat podle předpisů platných v zemi, 

kde je podle stanovených pravidel místo plnění (Eur-Lex, 2020). 

Počínaje účinností směrnice 2008/8/ES ve znění souvisejících prováděcích nařízeních 

(282/2011, 967/2012 a 1042/2013) musely daňové subjekty poskytující elektronické 

služby začít určovat místo plnění pomocí vyvratitelných domněnek. Stanovení místa 

plnění v daném případě je náročné zejména z hlediska technologické vybavenosti 

zajišťující správné určení místa plnění, což je mj. zapříčiněno snahou zákazníků ušetřit 

na sazbě DPH změnou své IP adresy prostřednictvím VPN šifrování. Tato skutečnost 

znamenala nárůst nákladů (resp. výdajů) souvisejících se zajištěním potřebného 

vybavení pro určení místa konečné spotřeby. Poskytovatelé vybraných služeb 

investovali někdy i několik milionů korun do softwarových aplikací, které jim 

zajišťovaly správně určení místa plnění (Josa, 2015; Rowney, 2018). 

Nutné je zde podotknout, že akcent je s ohledem na vymezený cíl kladen  

na elektronicky poskytované služby, proto bude v následující části diplomové práce 

zaměřena pozornost právě na tento typ zdanitelného plnění. Dle principu zdanění v zemi 

konečné spotřeby se za MP u elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným 

k dani obecně rozumí stát příjemce služeb. Již výše však bylo zmíněno, že byla přijata 

směrnice rady EU 2017/2455, která počínaje 1. lednem 2019 stanovuje pro jednotlivé 

členské státy podmínky, kdy je možné stanovit MP ve státě poskytovatele služby. 

(EUR-Lex, 2020).  

Autor diplomové práce dodává, že v případě, kdy je MP ve státě spotřeby, je žádoucí, 

aby se poskytovatelé daných služeb řídili platnou právní úpravou daného státu.  
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Z té může např. vyplynout, že v některých případech se může jednat o osvobozená 

plnění, či není potřeba se k odvodu DPH registrovat. 

V České republice došlo vzhledem k prodlevě v legislativním procesu k implementaci 

novelou do ZDPH až k 27. březnu 2019. České subjekty, jichž se daná úprava týkala,  

se však tohoto práva mohly na základě tzv. přímého účinku Směrnice Rady (EU) 

2017/2455 a Směrnice Rady (EU) 2016/1065, dovolávat již od 1. ledna 2019. Nutné je 

podotknout, že se jedná o možnost daňových subjektů, nikoliv jejich povinnost. Tabulka 

č. 8 zachycuje stanovení MP u elektronicky poskytovaných služeb, přičemž v roce 2019 

došlo k legislativní úpravě, díky které je při současném splnění všech daných podmínek 

umožněno stanovit MP tam, kde má podnikatelský subjekt sídlo, tedy v tuzemsku.    

Tabulka č. 8: Stanovení MP u elektronicky poskytovaných služeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020, § 10i odst. (3)) 

Stanovení MP u elektronicky poskytovaných služeb 

Do 31.12.2018 Od 1.1.2019 

MP = Místo příjemce služby 

MP = Stát, ve kterém má poskytovatel sídlo či 

provozovnu 

P
o
d
m

ín
k
y
 v

y
u
ži

tí
 Sídlo v jednom členském státě 

Nemá provozovnu v ostatních 

členských státech 

Celková hodnota těchto služeb 

bez DPH nepřekročí 10 000 EUR 

za příslušný ani předcházející 

kalendářní rok 

Z výše uvedené tabulky (Tabulka č. 8) vyplývá, že v případě, kdy daňový subjekt 

poskytující vybrané služby má sídlo v jednom členském státě, nemá stálou provozovnu 

v ostatních členských státech a celková hodnota těchto poskytovaných služeb bez daně 

nepřekročí za příslušný ani předchozí kalendářní rok hodnotu 10 000 EUR nebo 

ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného 

Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017, MP je ve státě daňové rezidence 

tohoto daňového subjektu. Nutné je zde podotknout, že ona hranice 10 000 EUR je 

stanoveno pouze pro plnění v rámci EU (ZDPH, 2020, § 10i).  

Z merita věci však mimo jiné vyplývá, že daňové subjekty, jež chtějí využít tohoto 

způsobu stanovení MP, musí sledovat onu hranici 10 000 EUR, přičemž při přesáhnutí 

dané hranice je MP určeno výhradně ve státě příjemce dané služby. Způsob sledování 
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nejen dané hranice je závislý mj. na právní formě podnikání daňového subjektu. 

V případě, kdy se právní formou jedná o právnické osoby mající sídlo v tuzemsku, 

mají dané subjekty povinnost vést účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů a dle dalších souvisejících předpisů. Těmi jsou vyhláška 

500/2002 Sb. a České účetní standardy pro podnikatele č. 001 až 024  

(Zákon o účetnictví, 2020). 

Fyzické osoby mají obecně více možností, jak vést svoji evidenci, a to prostřednictvím: 

• vedení účetnictví (povinnost uvedena viz. níže), 

• vedení daňové evidence,  

• použití paušálních výdajů procentem z příjmu (Zákon o účetnictví, 2020; Zákon 

o daních z příjmu, 2020). 

Pro fyzické osoby platí povinnost vést účetnictví v případě, kdy: 

• jsou zapsané v obchodním rejstříku, 

• jejich obrat za předcházející rok přesáhl částku 25 mil. Kč (obratem se myslí 

obrat dle ZDPH), 

• ukládá jim to zvláštní právní předpis, 

• jsou společníky ve společnosti, kde alespoň jeden ze společníků má povinnost 

vést účetnictví, 

• rozhodnou se vést účetnictví dobrovolně (Zákon o účetnictví, 2020). 

Zatímco při vedení účetnictví jsou zachycovány náklady, výnosy, aktiva a pasiva, při 

vedení daňové evidence jsou evidovány pouze příjmy, výdaje, majetky a dluhy. Forma 

vedení daňové evidence není zákonem stanovena. Při využití paušálních výdajů jsou 

evidovány pouze příjmy, z nichž jsou příslušným procentem určeny výdaje  

(Zákon o účetnictví, 2020; Zákon o daních z příjmu, 2020). 

Subjekt, který splňuje podmínky pro využití MP ve státě svého sídla či provozovny,  

se však může rozhodnout, že za místo plnění bude považováno místo příjemce služby.  

V takovém případě je povinen tak postupovat do konce kalendářního roku 

bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla  

(ZDPH, 2020, § 10i odst. (5)). 
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Stanovení limitu 10 000 EUR bylo schváleno 5. prosince 2017, kdy byla přijata nová 

směrnice Rady (EU) 2017/2455. Podniky, které stanovený limit na úrovni 10 000 EUR 

nepřekročí, budou vybrané služby nadále zdaňovat jako lokální plnění. Hlavním 

důvodem pro stanovení daného limitu bylo snížení administrativního zatížení spojeného 

s evidencí DPH, které začínajícím a malým podnikům komplikovalo jejich 

podnikatelskou činnost. Zavedení limitu představuje snahu ochránit malé podniky  

a podpořit vznik nových start-upů (EUR-Lex, 2020).  

Zavedení MOSS, případně stanovení limitu 10 000 EUR, zapříčinilo fiskální dopady, 

které byly evidovány u všech členských států EU. Na změně pravidel nejvíce vydělaly 

vyspělejší a lidnatější státy, což bylo také jedním z důvodů zavedení limitu 10 000 EUR 

(Poniatowski et al., 2017). 

3.6.3 Registrace k DPH 

Základní povinností osob povinných k dani se sídlem v tuzemsku je registrace k DPH,  

a to v případě, kdy obrat těchto osob za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících  

po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 milion Kč, event. jsou-li splněny 

ostatní podmínky pro povinnou registraci uvedené v § 6 a násl. ZDPH. Osoba povinná k 

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

ve kterém překročila stanovený obrat. Plátcem se osoba povinná k dani stává prvním 

dnem druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl překročen stanovený 

obrat. Touto obecnou povinností se musí řídit všechny osoby povinné k dani, vyjma 

těch, kteří uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet  

(ZDPH, 2020). 

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy 

Nesplní-li subjekt daně registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost 

stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, může mu být udělena pokuta až do 

výše 500 000 Kč. Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději 

do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti (Daňový řád, 2020, § 247a).  

Vzhledem ke skutečnosti, že má daňový řád vůči ZDPH charakter lex generalis, je 

nutné ještě prověřit, zdali existuje speciální úprava pro daný institut v oblasti DPH. 

V rámci tohoto případu lze konstatovat, že v ZDPH neexistuje speciální úprava, tudíž  
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se daňové subjekty musí řídit ustanovením § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,  

ve znění pozdějších předpisů.  

3.6.4 Možnost využití registrace do systému MOSS 

Jak již bylo zmíněno, většina produkce českých vývojářů počítačových her je primárně 

určena pro využití na zahraničních trzích. Subjekty se tak dostávají do situací, kdy místo 

plnění z těchto elektronicky poskytovaných služeb je mimo tuzemsko. V takovém 

případě by se obecně měl poskytovatel daných služeb registrovat v každém státě,  

do kterého je plnění poskytováno, není-li místní legislativou určeno jinak.  

To však znamená vysoké administrativní náklady vynaložené především na znalost 

daňových systému v jiných zemích. Od roku 2015 je možné využít registraci  

do systému MOSS (blíže viz kap. 2.4, str. 39 a násl.). Pro vývojáře počítačových her 

může využití režimu znamenat zjednodušení povinností k DPH. Registrace do tohoto 

systému je dobrovolná, přičemž povinnosti k DPH jsou plněny pouze prostřednictvím 

jednoho členského státu (stát registrace = stát identifikace). Finanční správa tohoto státu 

poté provádí výběr, evidenci a odvod vybrané daně do států, ve kterých je místo plnění.  

Za předpokladu, kdy se subjekt rozhodne využít tohoto institutu, pravidla režimu MOSS 

musí uplatňovat na všechny zákazníky ve všech zemích EU, kde své služby poskytuje 

(Finanční správa, 2015).  

Pro upřesnění autor diplomové práce uvádí, že MOSS je možné využít pouze v rámci 

plnění uskutečňovaných na území EU. V případě, kdy daňový subjekt poskytne  

onu zvláštní službu OND ze třetí země, nemůže využít dobrovolné registrace do MOSS,  

a bude se tak muset s nejvyšší pravděpodobností registrovat ve státě spotřeby. To vše 

při reflektování právní úpravy jednotlivých států, do kterých je daná služba poskytnuta. 

MOSS a jeho změna po zavedení prahové hodnoty 10 000 EUR 

V důsledku přijetí výše zmíněné směrnice Rady (EU) 2017/2455, která byla 

transponována do českého ZDPH s účinností od 27. března 2019, došlo ke změnám 

při stanovení místa plnění u vybraných přeshraničních služeb poskytovaných pro OND. 

Tato změna s sebou mimo jiné přinesla změny pro stávající i nové uživatele systému 

MOSS.  
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Pro poskytovatele vybraných služeb, které byli v systému MOSS registrováni ještě  

před novelou ZDPH (tj. do 27. března 2019) to znamená, že nyní mají možnost  

při splnění podmínek změnit MP ze země spotřeby na místo, kde má poskytovatel sídlo, 

tedy tuzemsko (blíže viz. kap. 2.5, str. 42 a násl.). Tato změna musí být uskutečněna 

prostřednictvím podání žádosti o vynětí ze zvláštního režimu jednoho správního místa. 

Tito poskytovatelé vybraných služeb se však mohou rozhodnout i nadále danit služby 

v místě jejich spotřeby prostřednictvím MOSS (Finanční správa, 2019a). 

Identifikovaná osoba 

V případě, kdy tuzemská osoba povinná k dani, která nepřekročí obrat 1 milion Kč  

za 12 po sobě jdoucích měsíců, a která poskytuje vybrané služby v rámci MOSS,  

se tato OPD stává osobou identifikovanou ode dne následujícího po dni oznámení 

rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována do MOSS. V případě, kdy chtějí tuzemské 

OPD (neplátci) využít registrace do MOSS, musejí se stát OID. Nutné je zde 

podotknout, že pro účely této diplomové práce je uvažována pouze jedna podmínka  

pro vznik povinnosti registrovat se k DPH, a to překročení výše obratu ve smyslu  

§ 6 ZDPH. Identifikovaná osoba je stále považována za tuzemského neplátce,  

který nezdaňuje tuzemská plnění. Ustanovení § 100 ZDPH zakotvuje, že identifikovaná 

osoba má povinnost vést evidenci pro účely DPH. Konkrétně má povinnost evidovat 

veškeré údaje vztahující se ke svým daňovým povinnostem, a to v členění potřebném 

pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení  

(ZDPH, 2020). 

3.6.5 Evidence pro účely DPH 

Plátce je povinen vést evidenci pro účely DPH vztahující se k jeho daňovým 

povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, kontrolního 

hlášení a souhrnného hlášení. Mimo to musí plátce také vést přehled obchodního 

majetku a přehled uskutečněných plnění, která jsou od daně osvobozena nebo nejsou 

předmětem DPH (ZDPH, 2020, § 100). 
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Pokuta za nesplnění evidenční povinnosti 

Nesplní-li subjekt daně záznamní nebo jinou povinnost stanovenou daňovým zákonem, 

může mu být správcem daně uložena pokuta až do výše 500 000 Kč  

(Daňový řád, 2020, § 247a). 

Vzhledem ke skutečnosti, že má daňový řád vůči ZDPH charakter lex generalis, je 

nutné ještě prověřit, zdali existuje speciální úprava pro daný institut v oblasti DPH. 

V rámci tohoto případu lze konstatovat, že v ZDPH neexistuje speciální úprava, tudíž se 

daňové subjekty musí řídit ustanovením § 247a daňového řádu. 

3.6.6 Podání daňových tvrzení 

Přehled povinností souvisejících s podáním jednotlivých daňových tvrzení je v obecné 

rovině popsán v kapitole 2.1.12, str. 31 a následující. S ohledem na vytyčené cíle bude 

v této části závěrečné práce pozornost věnována povinnosti podání jednotlivých 

daňových tvrzení subjektů, které se zabývají vývojem počítačových her a jejich 

následnou elektronickou distribucí osobám nepovinným k dani. 

Daňové přiznání 

V případě, kdy daňový subjekt překročí stanovený obrat, případně splní další podmínky 

uvedené v § 6b až § 6f, stává se plátcem. Daňové přiznání má plátce povinnost podat  

do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Daňové subjekty si v tomto případě musejí 

dávat pozor na povinnost podat daňové přiznání i v případě, kdy v daném zdaňovacím 

období nebyly uskutečněna žádná zdanitelná plnění (ZDPH, 2020).  

Daňové přiznání subjektů využívající MOSS 

V případě, kdy se daňové subjekty zaregistrují do dobrovolného systému MOSS, musejí 

kromě „běžného“ daňového přiznání k DPH podat také daňové přiznání systému 

MOSS, a to elektronicky do 20 dnů po skončení zdaňovacího období (kalendářní 

čtvrtletí) příslušnému finančnímu úřadu, kterým je v daném případě Finanční úřad  

pro Jihomoravský kraj (ZDPH, 2020).  

V následující tabulce (Tabulka č. 9) jsou uvedeny sankce, které uvalí správce daně na 

daňový subjekt při neplnění povinností. Zatímco pokuta za opožděné tvrzení daně je 
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správcem daně aplikována v případě nepodání či pozdního podání daňového tvrzení, 

penále jsou aplikovány v případě doměření daně na základě daňové kontroly. 

Tabulka č. 9: Sankce plynoucí z nesplnění povinností týkajících se daňového přiznání 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Daňový řád, 2020) 

Druh sankce Výška sankce (Minimum; Maximum) 

Pokuta za 

opožděné 

tvrzení daně 

nepodá-li daňové 

tvrzení, ačkoliv měl 

tuto povinnost, nebo 

učiní-li tak po 

stanovené lhůtě, a 

toto zpoždění je delší 

než 5 pracovních dnů 

0,05 % stanovené 

daně za každý 

následující den 

prodlení, nejvýše 

však 5 % stanovené 

daně 

(200 Kč; 300 000 Kč) 

0,05 % stanoveného 

daňového odpočtu za 

každý následující 

den prodlení, nejvýše 

však 5 % 

stanoveného 

daňového odpočtu 

 0,01 % stanovené 

daňové ztráty za 

každý následující 

den prodlení, nejvýše 

však 5 % stanovené 

daňové ztráty   

Penále 

z částky doměřené 

daně tak, jak byla 

stanovena oproti 

poslední známé dani  

20 %, je-li 

zvyšována daň 

Bez limitu 
20 %, je-li snižován 

daňový odpočet 

1 %, je-li snižována 

daňová ztráta 

K informacím uvedeným v tabulce (Tabulka č. 9) je ještě nutné dodat, že výše pokuty  

za opožděné tvrzení daně je poloviční v případě, kdy: 

• daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení  

do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a zároveň 

• v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době 

vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového 

tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení (Daňový řád, 2020, § 250). 
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V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové 

tvrzení, i když měl tuto povinnost, a neučí tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost 

podat tato tvrzení trvá, dolní hranice pokuty v tomto případě činí 500 Kč  

(Daňový řád, 2020, § 250). 

Sankce ve formě penále je aplikována pouze na základě výsledku daňové kontroly. 

Pokud je tedy doměřována daň podle dodatečného DP, nevzniká povinnost uhradit 

penále. Zjednodušeně lze říct, že v případě, kdy daňový subjekt zjistí, že špatně 

deklaroval daň v rámci vyměřovacího řízení, může podat dodatečné DP na vyšší 

daňovou povinnost, přičemž v tomto případě nebude mít povinnost platit penále,  

ale bude hradit pouze úroky z prodlení (blíže viz kap. 3.6.7, str. 68 a násl.)  

(Daňový řád, 2020, § 251). 

Ustanovení § 259a daňového řádu zakotvuje možnost požádat správce daně o prominutí 

části penále, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření vznikla povinnost 

uhradit daň. Na základě žádosti daňového subjektu může správce daně prominout  

až 75 % penále. K prominutí je třeba podat žádost a uhradit správní poplatek. 

Problematice promíjení penále se mj. věnuje pokyn Generálního finančního ředitelství 

(dále jen „GFŘ“) D-21, který blíže určuje pravidla a obsahuje také případy,  

kdy se snižuje procentuální část prominutí (např. když daňový subjekt alespoň dvakrát 

během daňové kontroly nereagoval včas na výzvu správce daně podle § 92 daňového 

řádu, snižuje se prominutí o 30 %) (Daňový řád, 2020; GFŘ, 2020). 

Vzhledem ke skutečnosti, že má daňový řád vůči ZDPH charakter lex generalis,  

je nutné ještě prověřit, zdali existuje speciální úprava pro daný institut v oblasti DPH. 

V rámci tohoto případu lze konstatovat, že v ZDPH neexistuje speciální úprava,  

tudíž se daňové subjekty musí řídit ustanovením zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

Kontrolní hlášení 

Kontrolní hlášení je daňový subjekt povinen podat v případě uskutečnění zdanitelného 

plnění s místem plnění v tuzemsku. Daňové subjekty zabývající se vývojem 

počítačových her a jejich následnou distribucí prostřednictvím digitální distribučních 

platforem mají tedy povinnost dané plnění uvést do kontrolního hlášení v případě,  

kdy počítačovou hru začne využívat český subjekt, ať už OND či OPD. Tyto subjekty 

však mají také povinnost uvést daná plnění do kontrolního hlášení i v případě,  
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kdy počítačovou hru začne využívat OND z jiného členského státu, a to v případě,  

kdy u daného plnění je na základě ustanovení § 10i odst. (3) ZDPH MP v ČR. Kontrolní 

hlášení se podává výhradně elektronicky, a to do 25 dnů od skončení příslušného 

zdaňovacího období (ZDPH, 2020).  

Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho 

podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy. V následující tabulce 

(Tabulka č. 10) jsou vymezeny sankce správce daně plynoucí z nesplnění povinností 

týkajících se kontrolního hlášení. 

Tabulka č. 10: Sankce při nesplnění povinností týkajících se kontrolního hlášení 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020, § 101h) 

Druh sankce Výška sankce 

Pokuta  

nepodá-li plátce 

kontrolní hlášení ve 

stanovené lhůtě 

1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k 

tomu byl vyzván, 

10000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, 

co k tomu byl správcem daně vyzván, 

30000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke 

změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v 

podaném kontrolním hlášení 

50000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě. 

plátci, který na základě 

výzvy správce daně k 

odstranění pochybností 

nezmění nebo nedoplní 

nesprávné nebo neúplné 

údaje prostřednictvím 

následného KH 

do 50 000 Kč 

K informacím uvedeným v tabulce (Tabulka č. 10) je nutné dodat, že ustanovení § 101j 

ZDPH zakotvuje, že povinnost uhradit pokutu nevzniká v případě, kdy nepodá plátce 

kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce 

k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení (ZDPH, 2020). 

Vzhledem ke skutečnosti, že má ZDPH vůči daňovému řád charakter lex specialis,  

je nutné v daném případě postupovat dle speciální úpravy uvedené v ZDPH. 
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Ustanovení § 101k ZDPH zakotvuje, že je plátce daně oprávněn požádat správce daně  

o prominutí pokuty stanovené podle § 101h odst. 1 písm. b) až d). Pokud k nepodání 

kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného 

případu ospravedlnit, může správce daně zcela nebo z části pokutu prominout  

(ZDPH, 2020). 

Možnost prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení se věnuje mj. Pokyn GFŘ 

D-29, který blíže specifikuje procesní pravidla a vymezuje ospravedlnitelné důvody. 

Mezi ty patří mj. nepříznivý zdravotní stav, živelná pohroma nebo výpadek daňového 

portálu. Podle tohoto pokynu má daňový subjekt možnost obecného prominutí jednoho 

pochybení vztahujícího se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícího 

vznik pokuty (jde o pokuty ve fixní výši 10 000 Kč, 30 000 Kč nebo 50 000 Kč). Žádost 

o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení také podléhá správnímu poplatku 

ve výši 1 000 Kč (GFŘ, 2020). 

Souhrnné hlášení 

V případě poskytování služeb mají daňové subjekty povinnost podat souhrnné hlášení 

mj. v případě, kdy poskytnou službu ORD do jiného členského státu, přičemž MP 

v těchto případech se určí dle § 9 odst. 1 ZDPH tam, kde má ORD sídlo, tudíž v tomto 

případě dané plnění nebude předmětem české daně. S ohledem na vytyčené cíle  

je pozornost věnována pouze poskytnutí elektronických služeb osobám nepovinným 

k dani. V rámci těchto plnění se neváže povinnost takováto plnění deklarovat 

v souhrnném hlášení (ZDPH, 2020, § 102). 

3.6.7 Platba daně  

Rozdílem mezi daní na výstupu a odpočtem daně vzniká výsledná daňová povinnost. 

Řádné daňové přiznání je povinen podat plátce daně do 25 dnů po skončení 

zdaňovacího období. K tomuto dni je také daň splatná (ZDPH, 2020). 

Platba daně v systému MOSS 

V případě využití systému MOSS je daň také splatná nejpozději k poslednímu dni  

pro podání daňového tvrzení. Daň se v daném případě platí v eurech, přičemž 

deklarovaná částka daně je zaplacena bezhotovostním převodem na příslušný účet 

správce daně (ZDPH, 2020).  
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Úrok z prodlení 

Daňový subjekt je v prodlení, jestliže neuhradí splatnou daň nejpozději v den  

její splatnosti. V případě, kdy je daňový subjekt v prodlení delší dobu než pět 

pracovních dnů následujících po dni splatnosti, má povinnost uhradit úrok z prodlení za 

každý den prodlení ode dne splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení 

odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 

procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Pokud je pro 

daň stanoven náhradní den splatnosti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracovním 

dnem následujícím po původním dni její splatnosti.  Úrok z prodlení se nepředepíše, 

nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací 

období nebo za jeden kalendářní rok částku 200 Kč (Daňový řád, 2020, § 252). 

Vzhledem ke skutečnosti, že má daňový řád vůči ZDPH charakter lex generalis,  

je nutné ještě prověřit, zdali existuje speciální úprava pro daný institut v oblasti DPH. 

V rámci tohoto případu lze konstatovat, že v ZDPH neexistuje speciální úprava,  

tudíž se daňové subjekty musí řídit ustanovením § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 

řád. 

Ustanovení § 259b zakotvuje možnost daňového subjektu požádat správce daně  

o prominutí úroku z prodlení, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení 

úrok vznikl. Správce daně může zcela nebo jen z části prominout úrok, pokud  

k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem 

daného případu ospravedlnit. Splnění podmínek pro prominutí úrok z prodlení  

se mj. věnuje Pokyn GFŘ D-21, v němž jsou uvedeny podmínky pro prominutí. Mezi  

ty patří mj. uhrazení správního poplatku a dále to, že daňový subjekt nebo osoba,  

která je členem jeho statutárního orgánu v posledních 3 letech nesměla závažným 

způsobem porušit daňové nebo účetní předpisy. Za ospravedlnitelný důvod nelze 

uvažovat prominutí úroku z prodlení vzniklého při doměření daně. Za ospravedlnitelné 

důvody pro prominutí úroku z prodlení naopak lze považovat např. situace, kdy: 

• původní platba daně je daňovým dlužníkem vykonána omylem na jiný variabilní 

symbol nebo jiný účet správce daně, přičemž se současně nejedná o nejasnou 

platbu – promíjí se 100 % úroku z prodlení, 
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• jedná se o daňového dlužníka, kterému nepříznivý zdravotní stav (dočasný nebo 

trvalý) zabránil plnit jeho daňové povinnosti (nutno doložit prokazatelným 

způsobem) – promíjí se 100 % úroku z prodlení, 

• v případech, kdy jsou sankciovány pozdní platby zálohové povinnosti a celková 

daňová povinnost nevznikne, či je nižší než úhrn případně zaplacených záloh 

 – promíjí se 70 % úroku z prodlení,  

• úrok z prodlení vznikl z daně doměřené na základě dodatečného daňového 

tvrzení podaného daňovým subjektem bez výzvy správce daně – promíjí se 30% 

úroku z prodlení (Daňový řád, 2020; Generální finanční ředitelství, 2020). 

Nadměrný odpočet 

Nadměrný odpočet vzniká v případě, kdy odpočet daně převyšuje daň na výstupu. 

Správce daně tento přeplatek může převést na úhradu případného nedoplatku téhož 

daňového subjektu na jiném osobním daňovém účtu. Vznikne-li v důsledku vyměření 

nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek vyšší než 100 Kč, vrátí se daňovému subjektu 

bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu (ZDPH, 2020). 

Lhůta pro vyplacení nadměrných odpočtů na DPH se zřejmě prodlouží na 45 dnů. 

Počítá s tím vládní novela daňového řádu, která však čelí ostré kritice nejen ze strany 

vládní opozice, ale také ze strany Komory daňových poradců. Ministryně financí Alena 

Schillerová (za ANO) argumentuje zvýšení lhůty tím, že finanční správa potřebuje delší 

dobu k tomu, aby byla schopna posoudit relevanci odpočtu (Komora daňových poradců, 

2019). 

Ministerstvo financí však nakonec upravilo návrh novely daňového řádu, přičemž byly 

zohledněny téměř všechny připomínky, které vyslovila Komora daňových poradců. 

Upravený návrh novely daňového řádu mj. zachovává původní lhůtu pro vrácení 

nadměrných odpočtů, a to ve výši 30 dnů. (Komora daňových poradců, 2020). 

3.7 Shrnutí využití systému MOSS 

V následující tabulce (Tabulka č. 11) je provedeno shrnutí výhod a nevýhod týkajících 

se využití systému MOSS. 
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Tabulka č. 11: Využití systému MOSS - shrnutí 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH 2020) 

MOSS 

Výhody 
Dobrovolná 

registrace 

Povinnosti jsou 

plněny 

prostřednictvím 

jednoho členského 

státu (stát 

identifikace) 

Není nutné 

registrovat se v 

každém příslušném 

státu, do kterého je 

služba poskytována, 

což znamená snížení 

administrativních 

nákladů 

Nevýhody 

V případě využití 

tohoto institutu je 

nutné uplatňovat 

pravidla režimu 

MOSS na všechny 

zákazníky 

Není plnohodnotnou 

náhradou klasické 

registrace      nelze 

v zemích spotřeby 

uplatňovat nárok na 

odpočet daně na 

vstupu 

Možnost využití 

pouze u vybraných 

služeb 

poskytovaných OND 

ve státech, ve kterých 

nemá poskytovatel 

služeb sídlo ani 

provozovnu 

Povinnosti 

Vést evidenci 

obsahující podrobné 

údaje vztahující se k 

vybraným službám 

Podat DP do 20 dnů 

po skončení 

zdaňovacího období 

(vždy kalendářní 

čtvrtletí) 

Zaplatit daň, která je 

splatná posledním 

dnem pro podání 

daňového přiznání 

3.8 Povinnosti daňových subjektů - shrnutí 

V následující části budou na základě výše zjištěných informací sumarizovány 

povinnosti plynoucí z evidence DPH pro daňové subjekty, jejichž činností je vývoj 

počítačových her a jejich následná distribuce osobám nepovinným k dani 

prostřednictvím online distribučních platforem. Pro větší přehlednost je vytvořena 

následující souhrnná tabulka (Tabulka č. 12). 

K tabulce je nutné dodat, že pro účely povinnosti registrovat se k DPH byla zohledněna 

pouze jedna podmínka, a to překročení zákonem stanoveného obratu. Další situace, ve 

kterých se OPD stává plátcem jsou vymezeny v § 6b až § 6f ZDPH. Plátcem se může 

OPD stát také na základě dobrovolné registrace (ZPDH, 2020). 
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Tabulka č. 12: Shrnutí povinností tuzemských daňových subjektů při elektronickém poskytnutí služby OND 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020; Daňový řád, 2020) 

Povinnosti daňových subjektů při elektronickém poskytnutí služby osobě nepovinné k dani 

1. Klasifikovat zdanitelné plnění1 

2. Stanovit místo zdanitelného plnění2  

MP v ČR MP v JČS MP ve třetí zemi 

Plátce Neplátce Plátce  Neplátce Plátce Neplátce 

Dle § 101c ZDPH 

povinnost podat KH 

Sledovat výšku obratu, 

event. splnění jiných 

podmínek v § 6 a násl. 

ZDPH 

Je využita registrace do MOSS? 

 S nejvyšší 

pravděpodobností nutné 

se registrovat k DPH ve 

třetích zemí, do kterých 

je daná služba poskytnuta 

Dle § 101 ZDPH podat 

DP 

Ano Ne Ano Ne 

Při překročení obratu, 

event. splnění dalších 

podmínek § 6, 

povinnost registrovat se 

k dani, a to do 15. dne 

následujícího měsíce po 

překročení obratu 

Registrovat 

se do MOSS 

ve státě 

identifikace 

Registrovat 

se k DPH v 

JČS 

Registrovat se 

jako osoba 

identifikovaná k 

dani v ČR 

Registrovat 

se k DPH v 

JČS 

Uhradit daň v ČR 

Podat DP a 

odvést DPH 

v každém 

státě, do 

nějž je daná 

služba 

poskytnuta 

Registrovat se 

do MOSS ve 

státě 

identifikace 

Podat DP a 

odvést DPH 

v každém 

státě, do nějž 

je daná 

služba 

poskytnuta 

Podat DP k DPH ve 

třetích zemích 

Podat DP a 

zaplatit daň 

pouze ve 

státě 

registrace 

Podat DP a 

zaplatit daň 

pouze ve státě 

registrace 

Odvést daň ve třetích 

zemích 

 

 
1 Vývoj počítačových her se dle tuzemské legislativy řadí do zvláštních služeb uvedených v § 10i ZDPH (ZDPH, 2020) 
2 Ve státě místa plnění vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň. Nutné však je řídit se právní úpravou jednotlivých států. 
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3.9 Rozdíly při využití systému MOSS 

V této části diplomové práce budou na základě informací zjištěných výše sumarizovány 

rozdíly daňových povinností k DPH u daňových subjektů, které se zabývají vývojem  

a následnou distribucí počítačových her osobám nepovinným k dani po celém světě 

prostřednictvím elektronických distribučních platforem. V případě, kdy tyto subjekty 

poskytnou elektronickou službu OND z jiného členského státu mohou využít 

dobrovolné registrace do systému MOSS, který pro dané subjekty může znamenat 

výrazné snížení administrativních nákladů. V následující tabulce (Tabulka č. 13) jsou 

komplexně zachyceny rozdíly při využití a při nevyužití registrace do systému MOSS. 

Tabulka č. 13: Rozdíly při využití a nevyužití registrace do systému MOSS 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020) 

  
Využití registrace do 

systému MOSS 

Bez využití systému 

MOSS 

Registrace 
Pouze v jednom státě  

(stát identifikace) 

Ve všech státech, do 

kterých jsou vybrané služby 

poskytovány 

Podání DP 
Pouze v jednom státě  

(stát identifikace) 

Ve všech státech, do 

kterých jsou vybrané služby 

poskytovány 

Platba daně 

Daň vyčíslena v EUR je na 

základě DP zaplacena 

pouze ve státě identifikace 

Daň je zaplacena ve všech 

státech v příslušné měně 

daného státu 

Nárok na odpočet 

Obecně nelze nárokovat 

daň na vstupu v ostatních 

státech 

Při splnění zákonných 

podmínek jednotlivých 

států je možnost nárokovat 

daň na vstupu 

K výše uvedené tabulce (Tabulka č. 13) je ještě nutné dodat, že při využití i nevyužití 

registrace do systému MOSS má tuzemský plátce při splnění podmínek v § 72 a násl. 

ZDPH stále možnost uplatit daň na vstupu ve státě sídla poskytovatele služby 

(tuzemsko), a to z přijatých zdanitelných plnění na území tohoto státu. 



 

74 

 

3.10 Ekonomické zhodnocení možných variant řešení 

Hlavním cílem výkonu podnikatelské činnosti je obecně generování zisku, případně 

zvyšování hodnoty podniku pro vlastníky dané společnosti. Výška zisku není 

determinována pouze velikostí výnosů (resp. příjmů), ale také velikostí nákladů (resp. 

výdajů), které je třeba vynaložit, aby bylo dosaženo daných výnosů  

(Synek a Kislingerová, 2015).  

Nejen proto bude v následující části diplomové práci provedeno ekonomické 

zhodnocení z hlediska nákladů (resp. výdajů), které je třeba vynaložit v souvislosti  

s povinnostmi plynoucími z evidence DPH. Výška těchto nákladů je závislá  

nejen na povaze podnikatelské činnosti ale také na právní formě konkrétního subjektu.  

3.10.1 Kvantifikace nákladů souvisejících s evidencí DPH 

Je nutné podotknout, že pro vývojáře počítačových her bývá zpravidla oblast DPH 

velmi cizí, přičemž autor diplomové práce se domnívá, že tito vývojáři často ani netuší, 

jaké pro ně plynou povinnosti související s evidencí DPH. To je důvodem, proč autor 

diplomové práce navrhuje využít služeb daňových poradců, případně dalších 

poradenských společností.  

V následující tabulce (Tabulka č. 14) jsou uvedeny náklady související se základními 

povinnostmi v oblasti DPH. Kvantifikace těchto nákladů je provedena formou cenové 

kalkulace poskytnuté daňovým poradcem č. 4720, panem Ing. Mgr. Jaroslavem 

Schulzem, LL.M. 

Tabulka č. 14: Kvantifikace nákladů souvisejících se základními povinnostmi v oblasti DPH 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Schulz, 2020)  

Úkon Náklady (výdaje) 

Odborné poradenství 3 500 Kč - 4 000 Kč/hod. 

Vedení evidence pro účely DPH  600 Kč - 800 Kč/hod. 

Registrace k DPH, MOSS 2 500 Kč - 3 000 Kč 

Podání daňových tvrzení v ČR 800 Kč - 1 000 Kč/ks 

Zastupování v daňových sporech 3 500 Kč - 4 000 Kč/ hod. 
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Ve výše uvedené tabulce (Tabulka č. 14) jsou uvedeny pouze základní úkony spojené 

s evidencí DPH, přičemž ceny těchto jednotlivých úkonů se mohou lišit v závislosti  

na oboru podnikání, případně v závislosti na složitosti jednotlivých úkonů, proto nelze 

stanovit jednotnou cenu pro jeden konkrétní úkon.  

U jednotlivých daňových poradců či ostatních poradenských institutů jsou ceny také 

závislé na individuálních faktorech, jako jsou např. nárok na jazykovou dovednost  

a znalost cizích právních předpisů. V neposlední řadě je nutné do cen kalkulovaných 

daňovými poradci nutné zahrnout i výši rizika, kterou na sebe daňový poradce přejímá. 

Na tomto místě je také nutné podotknout, že ve výše uvedené tabulce je zobrazena 

kalkulace nákladů (resp. výdajů) souvisejících pouze s tuzemskými povinnostmi 

týkající se DPH. V případě, kdy podnikatelské subjekty nevyužijí dobrovolné registrace 

do MOSS, případně poskytnou vybranou službu do některé ze třetích zemí, musí  

se v daném státě řídit se jejich platnou právní úpravou. V takovém případě se však  

tyto subjekty musí obrátit na poradenské společnosti v těchto jednotlivých zemích, 

jelikož vykonávat daňové poradenství na území jiného státu, byť třeba státu z EU, je 

nelegální (Schulz, 2020). 

3.10.2 Parametry pro hodnocení výhodnosti jednotlivých variant 

Hlavní část této diplomové práce tvoří metodický návod, který uvažuje tři modelové 

transakce pro smyšlenou společnost Subjekt, s. r. o.  V tomto ohledu jsou uvažovány 

dvě varianty, a to pohled plátce DPH a pohled OPD, která se doposud nestala plátcem 

DPH.  

Součástí modelových případu je několik variant pro podnikatelské subjekty zabývající 

se elektronickým prodejem počítačových her, přičemž lze z obecného hlediska jen těžko 

určit, která z variant je pro konkrétní subjekt výhodnější. Podnikatelské subjekty, které 

se budou řídit tímto metodickým průvodcem, musí uvažovat několik individuálních 

faktorů, které ovlivní výhodnost jednotlivých variant. Autor diplomové práce uvádí 

demonstrativní výčet některých faktorů, které by podnikatelské subjekty měly vzít 

v potaz při rozhodování, jaká z variant je pro ně výhodnější: 

• struktura daňového systému ve státě spotřeby3, 

 
3 S ohledem na složitost systému výběru daní, poměr daňového inkasa přímých a nepřímých daní atd… 
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• sazba DPH ve státě spotřeby, 

• výška administrativních nákladů ve státě spotřeby, 

• struktura objemu prodeje do jednotlivých zemí (např. většina OND užívající 

danou službu bude z jednoho státu), 

• výška přijatých zdanitelných plnění ve státě spotřeby. 

Nutné je zde podotknout, že autor diplomové práce uvádí pouze některé z faktorů,  

které mohou ovlivnit rozhodování podnikatelských subjektů v tom, kterou uvažovanou 

variantu zvolí. Právě na základě analyzování těchto i jiných faktorů mohou 

podnikatelské subjekty usoudit, zdali je pro ně například výhodné registrovat  

se v určitém státě spotřeby, než využít MOSS a naopak. 
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4 NÁVRH METODICKÉ PŘÍRUČKY 

Na základě údajů zjištěných v teoretické a analytické části diplomové práce bude 

následující část věnována splnění hlavního cíle diplomové práce, tedy vytvoření 

metodického návodu pro podnikatelské subjekty poskytující elektronické služby 

osobám nepovinným k dani ve státech, v nichž nemají sídlo ekonomické činnosti  

ani provozovnu. Návrhy a doporučení budou prezentovány ve vztahu ke dvou typům 

subjektů – plátci DPH a neplátci DPH a ve vztahu k třem typům modelových transakcí.  

4.1 Účel a určení metodické příručky 

V rámci analytické části diplomové práce byla zaměřena pozornost na tuzemské daňové 

subjekty zabývající se vývojem a následnou distribucí počítačových her určených 

k užívání osobám nepovinným k dani po celém světě, a to výhradně elektronickou 

formou. Autor práce zaměřil pozornost právě na toto specifické podnikatelské odvětví 

jednak z důvodu, že toto odvětví s sebou přináší velký tržní potenciál nejen v rámci ČR 

a také proto, že pro danou oblast absentuje dostatek odborných informačních zdrojů, 

která by nejenom počítačových vývojářům, pro které je odvětví daní zpravidla velkou 

neznámou, pomohla při úplném a správném plnění povinností souvisejících s DPH.  

Metodická příručka bude obsahovat návrhy, postupy a doporučení týkající se evidence 

DPH, a to pro tuzemské podnikatelské subjekty vykonávající výše zmíněnou 

podnikatelskou činnost. Účelem metodické příručky je, aby zmíněné subjekty správně, 

úplně a optimálně plnily povinnosti vyplývající nejen z tuzemské právní úpravy týkající 

se DPH.  

Příručka vymezuje předmětné kroky chronologicky uspořádané za sebou tak, aby dle  

ní mohl subjekt reálně postupovat. Metodická příručka bude takovým průvodcem  

pro dva modelové podnikatelské subjekty, aby byla v obecné rovině použitelná  

pro široké pole uživatelů působících ve vymezeném podnikatelském odvětví. S ohledem  

na absenci dostatku odborných informačních zdrojů věnujících se dané problematice 

může být tato metodická příručka využitelná i pro řadu poradenských společností 

působících v oblasti daní. Nutné je podotknout, že tato metodická příručka může být 

nápomocna i subjektům, jež se nezabývají vývojem a prodejem počítačových her,  

ale poskytují nějakou z elektronických služeb uvedených v § 10 i odst. (2) ZDPH. 
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Předmětem metodické příručky budou tři modelové transakce, na nichž bude představen 

postup k správnému a úplnému plnění povinností souvisejících s DPH: 

• poskytnutí elektronické služby OND z tuzemska,  

• poskytnutí elektronické služby OND v rámci EU, 

• poskytnutí elektronické služby OND ze třetí země. 

Nutné je zde podotknout, že metodika bude obsahovat povinnosti plynoucí pro 

vymezený okruh subjektů výhradně z oblasti DPH. Metodický návod je vytvořen při 

reflexi právní úpravy platné a účinné k 1. lednu 2020, pokud není uvedeno jinak.  

4.2 Vymezení konkrétního podnikatelského subjektu 

V následující tabulce (Tabulka č. 15) jsou uvedeny údaje o modelovém podnikatelském 

subjektu s názvem Subjekt, s. r. o., jehož hlavní činností je vydávání počítačových her. 

Autor diplomové práce uvažuje dvě varianty reprezentované společnostmi Subjekt-a,  

s. r. o. a Subjekt-b, s. r. o., jejichž jediný rozdíl spočívá v tom, že jedna společnost  

již je plátcem DPH a druhá společnost doposud nesplnila zákonem stanovené podmínky 

pro povinnou registraci k DPH, ani se k této nepřímé univerzální dani neregistrovala 

dobrovolně. 

Tabulka č. 15: Vymezení dvou modelových podnikatelských subjektů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Firma Subjekt-a, s. r. o. Subjekt-b, s. r. o. 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Sídlo (místo skutečného vedení) Kolejní 2906/4, 612 00 Brno-Královo Pole 

Vznik 01.01.2018 

Počet zaměstnanců 5 

Převažující činnost 
Vydávání počítačových her 

CZ-NACE 58.21. 

Způsob distribuce 

PC her 

do 31.12.2019 
Výhradně prostřednictvím datových souborů 

(DVD, CD-ROM) 

od 1.1.2020 Výhradně elektronicky  

Hlavní trhy 
do 31.12.2019 Česká republika 

od 1.1.2020 Vstup také na zahraniční trhy 

Typ daňového subjektu z hlediska 

DPH 
Plátce  OPD (neplátce DPH) 
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4.3 Vymezení řešeného úkolu 

Tuzemský daňový subjekt, výše zmíněná modelová společnost Subjekt, s. r. o.  

se zabývá vývojem a následným prodejem počítačových her. Až do konce roku 2019 

prodávala vyprodukované počítačové hry pouze v rámci tuzemského trhu, a to výhradně 

skrze velkoobchodní či maloobchodní řetězce konečným spotřebitelům formou 

datových nosičů. Z hlediska DPH tato problematika nebyla nijak specifickou. Jednalo  

se o zdanitelné plnění „dodání zboží bez odeslání nebo přepravy“, kdy MP bylo 

stanoveno tam, kde se zboží nacházelo v době, když se dodání uskutečňovalo,  

tedy v ČR (ZDPH, 2020, § 7).  

Počínaje začátkem roku 2020 změnila společnost Subjekt, s. r. o. svoji obchodní 

strategii a ukončila dodávání prostřednictvím datových nosičů (CD, DVD-ROM). 

Společnost se tak rozhodla zejména vzhledem k vysokým nákladům, které musí být 

vynaloženy v souvislosti s vydáním a distribucí počítačových her. Toto rozhodnutí bylo 

velkou měrou determinováno také dnešní vysokou úrovní digitalizace.  

Od roku 2020 tedy společnost stále vydává počítačové hry, avšak pro jejich distribuci 

využívá elektronické distribuční kanály, přičemž dodává OND v rámci celého světa. 

Z hlediska DPH se již jedná o komplikovanou problematiku, zejména z hlediska určení 

místa plnění. V rámci správného a úplného splnění legislativních povinností 

souvisejících s DPH je nutné překlasifikovat výše definované plnění z „dodání zboží“ 

na „poskytnutí služby“. Pro správné určení povinností je nutné danou službu 

klasifikovat. Vývoj počítačových her a jejich následná distribuce OND prostřednictvím 

online distribučních platforem, jakožto elektronicky poskytovaná služba, se dle české 

legislativy řadí do zvláštních služeb uvedených v § 10i ZDPH (ZDPH, 2020). Stanovení 

MP u těchto elektronicky poskytovaných služeb je uvedeno v kapitole 3.6.2, str. 58  

a násl. Autor diplomové práce považuje za nutné zde podotknout, že určení MP  

vždy není naprosto jednoznačnou záležitostí, což jen potvrzuje fakt, že MP bývá 

v daných případech často stanovené na základě právní domněnky uvedené v článku  

18 prováděcího nařízení EU č. 282/2001 ve znění pozdějších předpisů. 

Problém při stanovení MP spočívá také v tom, že vzhledem ke snaze ušetřit na sazbě 

DPH, se zákazníci často snaží např. prostřednictvím VPN šifrování změnit svoji  

IP adresu (Rowney, 2018).  
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4.4 Modelové příklady 

V následující části diplomové práce jsou prezentovány modelové transakce, k nimž jsou 

autorem diplomové práce uvedeny návrhy, postupy a doporučení týkající se evidence 

DPH u výše zmíněné společnosti Subjekt, s. r. o. Řešení je prezentováno pro dvě 

varianty, a to pro plátce DPH a pro OPD, která se doposud nestala plátcem DPH. 

Na úvod lze konstatovat, že distribuce počítačových her prostřednictvím digitálních 

distribučních platforem nebo prostřednictvím vlastních internetových stránek se pojí, 

stejně jako jiné typy transakcí, s následujícími otázkami: 

 „Kde a jak zdanit daný příjem?“  

„Je potřeba se registrovat v každém státě, ze kterého OND využije danou elektronickou 

službu?“   

Pro účely této diplomové práce není důležité, zdali daný podnikatelský subjekt 

elektronicky distribuuje počítačové hry prostřednictvím distribučních platforem (např. 

Steam) nebo prostřednictvím vlastních internetových stránek. Důležité je, aby subjekt 

zjistil, kde se nachází OND, která začne využívat počítačovou hru, a to bez ohledu na 

způsob distribuce. Pro zopakování jsou v následující tabulce (Tabulka č. 16) 

sumarizovány základní údaje o analyzované problematice. 

Tabulka č. 16: Shrnutí podmínek modelových transakcí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Firma Subjekt-a, s. r. o. Subjekt-b, s. r. o. 

Typ daňového subjektu v 

ČR 
Plátce DPH v ČR  OPD (neplátce DPH) 

Atributy subjektu 

z pohledu DPH v zahraničí 

Nemá provozovnu ani nesídlí v žádném jiném státě 

Není považován za ORD v žádném jiném členském 

státě EU 

Není registrován k DPH v žádné jiné zemi mimo EU 

Typ poskytovaného plnění Poskytnutí služby (elektronický prodej PC her) 

Kategorie příjemců 

poskytované služby 

OND z ČR 

OND z EU 

OND ze třetí země 

Stanovení místa plnění dle § 10i ZDPH 
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4.4.1 Subjekt-a, s. r. o. 

Následující část diplomové práce bude věnována představení metodického návrhu  

pro společnost Subjekt-a, s. r. o. (plátce DPH), která je blíže specifikována v tabulce 

(Tabulka č. 15, str. 78).  

Poskytnutí elektronické služby OND z tuzemska 

Hlavní náplní této diplomové práce je analýza poskytnutí elektronické služby osobě 

nepovinné k dani mimo ČR, nicméně pro verifikaci je zde uveden i postup  

pro poskytnutí elektronické služby plátcem DPH, eventuálně osobou povinnou k dani, 

osobě nepovinné k dani z ČR. V následující tabulce (Tabulka č. 17) jsou uvedeny 

základní informace o tomto modelovém případu. 

Tabulka č. 17: Poskytnutí elektronické služby plátcem DPH české osobě nepovinné k dani 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020 § 10i odst. (1)) 

Poskytovatel 

služby 
Příjemce služby Zdanitelné plnění DPH 

Subjekt-a, s. r. o. 
osoba nepovinná k 

dani z ČR 

elektronický prodej 

PC hry 

 MP dle  

§ 10i  

odst. (1) v 

ČR 

Prodej 

vč. 

české 

DPH4.  

MP je stanoveno dle § 10i ZDPH v tuzemsku, což z hlediska českého plátce DPH 

znamená, že se Subjekt-a, s. r. o. bude zabývat pouze českou DPH. V následující 

tabulce (Tabulka č. 18) je uveden postup správného a úplného a plnění povinností. 

Tabulka č. 18: Postup tuzemského plátce DPH při elektronickém prodeji PC her české OND  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020; Daňový řád, 2020) 

Elektronické poskytnutí služby české OND 

1. Vystavení daňového dokladu včetně české DPH 

2. Uvedení transakce do evidence pro účely DPH 

3. Podání DP 

a) Povinnost přiznat uskutečnění 

zdanitelného plnění a k tomu váznoucí daň 

v ČR  

b) Uvedení na řádku 15 

4. Podání KH a zahrnutí transakce do oddílu 5 

 
4 21 % (ZDPH, 2020). 
5 Na základě rozdílu souhrnu daní na výstupu (ř. 62) a souhrnu odpočtu daně (ř. 63) vychází vlastní 

daňová povinnost (ř. 64) nebo nadměrný odpočet (ř. 65). 
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K výše uvedené tabulce (Tabulka č. 18) je nutné dodat, že v rámci těchto tuzemských 

plnění nevzniká podnikatelskému subjektu povinnost podání souhrnného hlášení. Dle  

§ 100 ZDPH mají plátci nebo identifikované osoby povinnost vést evidenci pro účely 

DPH (blíže viz kap. 3.6.5, str. 63) (ZDPH, 2020).  

Poskytnutí elektronické služby OND z jiného členského státu 

Následující část diplomové práce je věnována modelové situaci, kdy OND z jiného 

členského státu elektronicky pořídí počítačovou hru od společnosti Subjekt-a, s. r. o. 

(plátce DPH). V následující tabulce (Tabulka č. 19) jsou uvedeny základní informace  

o tomto modelovém případu. Pro větší přehlednost bude v rámci jiného členského státu 

(dále jen „JČS“) uvažováno, že Subjekt-a, s. r. o. dodá slovenské OND.  

Tabulka č. 19: Poskytnutí elektronické služby plátcem DPH osobě nepovinné k dani z JČS 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020) 

Poskytovatel 

služby 
Příjemce služby Zdanitelné plnění DPH 

Subjekt-a, s. r. o. 
slovenská osoba 

nepovinná k dani  

elektronický prodej 

PC hry 

do 

31.12.2018 

od 

1.1.2019 

 MP dle  

§ 10i odst. 

(1) na 

Slovensku6. 

Možnost 

stanovení 

MP dle  

§ 10i odst. 

(3) v ČR7. 

Již výše bylo uvedeno, že Subjekt-a, s. r. o. sídlí pouze v ČR a nemá provozovnu 

v jiných členských státech. Pro připomenutí jsou v následující tabulce (Tabulka č. 20) 

sumarizovány podmínky pro uplatnění MP dle § 10i odst. (3), tedy ve státě 

poskytovatele služby8. 

  

 
6 Prodej vč. slovenské DPH 20 % (VATlive, 2020). 
7 Při splnění podmínek uvedených v tabulce (Tabulka č. 8), str. 59. 
8 Dodavatele. 



 

83 

 

Tabulka č. 20: Sumarizace podmínek pro stanovení MP ve státě poskytovatele služby 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020, § 10i odst. (3)) 

Stanovení MP u elektronicky poskytovaných služeb 

Od 1.1.2019 

MP = Stát poskytovatele služby 
P

o
d
m

ín
k
y
 v

y
u
ži

tí
 

a) Sídlo v jednom členském státě 

b) Nemá provozovnu v ostatních členských státech 

c) Celková hodnota těchto služeb nepřekročí 10 000 

EUR bez daně za příslušný ani předcházející kalendářní 

rok 

Pro správné a úplné plnění povinností plynoucích z DPH je pro Subjekt-a, s. r. o. 

směrodatné, zdali je v souhrnu za zvláštní služby uvedené v § 10i ZDPH touto transakcí 

překročena ona zmíněná hodnota. Autor diplomové práce pro vysvětlení dodává, že je 

nutné sledovat souhrnnou hodnotu všech těchto služeb do všech členských státu vyjma 

toho, ve kterém je podnikatelský subjekt usazen. V případě, kdy by tato podmínka 

splněna nebyla, tedy hodnota těchto služeb bez DPH by překročila onu hodnotu, MP je  

na Slovensku. V takovém případě se Subjekt-a, s. r. o. bude muset v daném státě 

registrovat k DPH9, případně může využít registrace do dobrovolného systému MOSS, 

což by mohlo danému subjektu snížit administrativní náklady (blíže viz kap. 3.6.4, str. 

62 a násl.). V následující tabulce (Tabulka č. 21) je uveden postup tuzemského plátce 

DPH při elektronickém prodeji počítačových her osobě nepovinné k dani z JČS.

 
9 Je nutné řídit se tamní právní úpravou. 
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Tabulka č. 21: Postup tuzemského plátce DPH při elektronickém prodeji PC her slovenské OND 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, Daňový řád, 2020) 

Elektronické poskytnutí služby slovenské OND 

Byl touto transakcí překročen limit 10 000 EUR nebo jeho český ekvivalent? 10 

ANO NE 

MP na Slovensku 
Dobrovolně určeno MP ve státě spotřeby? 11 

ANO  NE 

Subjekt-a, s. r. o. prodá vč. slovenské DPH MP v ČR 

Povinnost odvést DPH na Slovensku Subjekt-a, s. r. o. prodá vč. české DPH 

Je využitá registrace do MOSS? Povinnost odvést DPH v ČR12 

ANO NE Podat DP Podat KH 

Registrovat se do 

MOSS ve státě 

identifikace (ČR) 

a) Podat DP pouze 

ve státě registrace 

(ČR) 

Povinnost 

registrovat se k DPH 

na Slovensku 

a) Postupovat dle 

slovenské legislativy 
Uvést na řádku 1 

Uvést v oddílu A5 

b) Zaplatit daň v 

EUR ve státě 

registrace v termínu 

pro podání DP 

b) Podat DP k DPH na 

Slovensku 
Povinnost přiznat 

uskutečnění 

zdanitelného plnění 

a k tomu váznoucí 

daň v ČR 
c) Český správce 

daně zašle platbu na 

Slovensko 

c) Zaplatit daň na 

Slovensku 

 

 
10 Pro den 5. prosince 2017 stanovila Evropská centrální banka kurz české koruny ve výši 25,653 CZK/EUR (Evropská centrální banka, 2017). 
11 Dle § 10i odst. (5) (ZDPH, 2020). 
12 Postupovat dle tabulky (Tabulka č. 18), str. 81. 
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Právní forma analyzovaného podniku je společnost s ručením omezeným, která má 

povinnost vést účetnictví, z něhož lze vycházet pro evidenci DPH, kterou je subjekt 

povinen vést na základě ustanovení § 100 ZDPH (ZDPH, 2020).  

Již výše bylo uvedeno, že Subjekt-a, s. r. o. nemá sídlo ani provozovnu v jiném 

členském státě, tudíž může využít ustanovení v § 10i odst. (3) ZDPH. To znamená,  

že pokud analyzovaná společnost z titulu poskytování těchto služeb bez daně nepřekročí 

v rámci EU v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 

EUR nebo její ekvivalent v tuzemské měně k 5. prosinci 2017, který činí 256 530 Kč, 

v takovém případě je MP v ČR. Pro společnost to znamená, že se bude zabývat pouze 

českou DPH, čímž dle názoru autora diplomové práce výrazně sníží administrativní 

náklady. Zároveň se však Subjekt-a, s. r. o. může mj. na základě analýzy faktorů (blíže 

viz kap. 3.10.2, str. 75) dobrovolně rozhodnout, že MP se určí ve státě spotřeby, tedy na 

Slovensku. V takovém případě je společnost povinna tak postupovat do konce 

kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto 

rozhodla. Dle názoru autora diplomové práce může být tato varianta pro podnikatelské 

subjekty výhodná v případě, kdy je ve státě spotřeby nižší daňová sazba či nižší 

administrativní náklady (ZDPH, 2020). 

V případě nesplnění zákonných podmínek pro určení MP ve státě poskytovatele služby 

nebo v případě dobrovolného určení MP ve státě spotřeby, je MP na Slovensku.  

To pro analyzovanou společnost znamená, že DPH musí být odvedeno na Slovensku. 

Záleží však, jakým způsobem. Může být využita registrace do dobrovolného systému 

MOSS (blíže viz kap. 3.6.4, str. 62 a násl.). V rámci toho bude využit unijní režim, 

který je určen k využití pro podniky se sídlem v jednom z členských států EU  

nebo alespoň s jednou provozovnou na území EU. Povinnosti k DPH jsou plněny pouze 

prostřednictvím jednoho členského státu. Za předpokladu, kdy se subjekt rozhodne 

využít tohoto institutu, pravidla režimu MOSS musí uplatňovat na všechny zákazníky 

ve všech zemích EU, kde své služby poskytuje. Pro připomenutí je v následující tabulce 

(Tabulka č. 22) vymezen hlavní rozdíl při využití a nevyužití dobrovolné registrace  

do MOSS. 
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Tabulka č. 22: Hlavní rozdíl při využití a nevyužití systému MOSS 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020) 

Dobrovolná registrace do MOSS 

Ano NE 

Registrace do systému MOSS, na jejímž 

základě je dána povinnost podat daňové 

přiznání pouze v tuzemsku (stát 

identifikace) 

Povinnost registrovat se v každém 

příslušném státu EU, do kterého je služba 

poskytována, což znamená vysoké 

administrativní náklady. 

Z toho vyplývá, že pokud Subjekt-a, s. r. o. dodá také do jiných členských států 

obdobným způsobem počítačovou hru určenou osobě nepovinné k dani, nemusí se zde 

registrovat, stačí pouze vést evidenci obsahující podrobné údaje vztahující  

se k vybraným službám. Výhody, nevýhody a povinnosti v rámci MOSS jsou uvedeny 

v tabulce (Tabulka č. 11, str. 71). 

V případě, kdy subjekt nevyužije registrace do MOSS, případně nesplní podmínky  

pro její využití, musí se na Slovensku registrovat k DPH, což pro Subjekt-a, s. r. o. 

znamená zvýšení administrativních nákladů, jelikož při plnění povinností souvisejících 

nejen s DPH bude muset postupovat dle platné a účinné právní úpravy na Slovensku. 

Nutné je také podotknout, že v případě využití registrace do systému MOSS bude 

Subjekt-a, s. r. o. podávat daňové přiznání výhradně v ČR, a to DP do systému MOSS13 

a také „klasické“ DP k tuzemským daňovým povinnostem (ZDPH, 2020). 

To, zda je při splnění podmínek v § 10i odst. (3) ZDPH výhodnější využít dané 

„legislativní novinky“ a stanovit MP v ČR, lze z obecného hlediska jen obtížně určit. 

Pokud mají podnikatelské subjekty možnost rozhodovat se, zdali stanoví MP v ČR  

nebo ve státě spotřeby, je jejich rozhodování ovlivněno několika individuálními faktory 

(blíže viz kap. 3.10.2, str. 75). Mezi nejdůležitější lze zařadit například výši daňové 

sazby ve státě spotřeby a výši administrativních nákladů ve státě spotřeby,  

které v určitých případech mohou být nižší než v ČR. V neposlední řadě působí  

na rozhodování podniků také fakt, kolik příjemců služby (OND) je z daného státu.  

V případě, kdy je většina příjemců z jednoho státu, může být pro podnikatelský subjekt 

výhodnější registrovat se k DPH v tomto státě spotřeby. V případě, kdy subjekt cílí  

 
13 Do 20 dnů po skončení zdaňovacího období (vždy kalendářní čtvrtletí) 
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na jeden konkrétní zahraniční trh (např. Slovensko), snaží se oslovit více potenciálních 

příjemců služeb, a to například formou cíleného marketingu v podobě billboardové 

reklamy. Tím pádem subjektu vznikají na území daného přijatá zdanitelná plnění.  

Pro verifikaci výše uvedeného uvádí autor diplomové práce dva způsoby řešení.  

V případě, kdy Subjekt-a, s. r. o. využije systém MOSS a přijme plnění ve formě výše 

zmíněné reklamy od ORD ze Slovenska bude místo plnění dle § 9 odst. (1) ZDPH 

v ČR. Slovenský dodavatel tudíž bude fakturovat bez slovenské DPH, přičemž se bude 

odkazovat na ustanovení čl. 43 Směrnice o společném systému DPH. Ustanovení  

§ 24 ZDPH zakotvuje povinnost pro Subjekt-a, s. r. o. přiznat daň z tohoto zdanitelného 

plnění. Zároveň má však při splnění podmínek uvedených v § 72 a násl. ZDPH možnost 

nároku na odpočet daně (ZDPH, 2020). 

Jiná situace nastává v případě, kdy by Subjekt-a, s. r. o. nevyužil MOSS a registroval  

se k DPH na Slovensku. U plnění ve formě přijaté reklamy od slovenské ORD lze 

s odkazem na harmonizaci DPH v rámci EU s určitostí konstatovat, že MP by bylo  

na Slovensku. To znamená, že pokud se podle tamní právní úpravy nejedná  

o osvobozené plnění, slovenská ORD fakturuje se slovenským DPH. Subjekt-a, s. r. o., 

jakožto slovenská ORD, může poté mít při splnění tamních zákonných podmínek nárok 

na odpočet daně. 

Poskytnutí elektronické služby OND ze třetí země 

Následující část diplomové práce bude věnována situaci, kdy OND z nečlenského státu 

EU elektronicky pořídí počítačovou hru od společnosti Subjekt-a, s. r. o., ať už na jejich 

vlastním e-shopu, případně ji začne využívat prostřednictvím digitálních distribučních 

platforem. V následující tabulce (Tabulka č. 23) jsou uvedeny základní informace  

o tomto modelovém případu. Pro účely této diplomové práce bude uvažováno,  

že společnost Subjekt-a, s. r. o. elektronicky poskytne službu OND z Ruské federace.  
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Tabulka č. 23: Poskytnutí elektronické služby plátcem DPH osobě nepovinné k dani ze třetí země 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020 §10 i odst. (1)) 

Poskytovatel 

služby 
Příjemce služby Zdanitelné plnění DPH 

Subjekt-a, s. r. o. 
osoba nepovinná k 

dani z Ruské federace 

elektronický prodej PC 

hry 

MP dle § 10i odst. 

(1) v Ruské 

federaci14 

Zde je možné spatřit hlavní rozdíl oproti předchozímu případu. Za předpokladu,  

kdy Subjekt-a, s. r. o. dodá danou službu OND z Ruské federace, či do jiného státu 

mimo EU, nemůže využít ustanovení § 10i odst. (3) ZDPH. V takovém případě je MP 

vždy určeno ve státě spotřeby. Společnost-a, s. r. o. se bude s největší pravděpodobností 

muset v daném státě registrovat k DPH, jelikož nemůže využít registrace  

do dobrovolného systému MOSS (blíže viz kap. 3.6.4, str. 62 a násl.). Z § 110b odst. (1) 

ZDPH totiž vyplývá, že tento režim zjednodušující evidenci týkající se DPH lze využít 

pouze při poskytování zvláštních služeb OND s místem plnění na území EU  

(ZDPH, 2020).  

V daném případě je tedy na základě § 10i odst. (1) ZDPH stanoveno MP výhradně  

ve státě spotřeby, což znamená, že dané plnění není předmětem české DPH  

(ZDPH, 2020, § 2). V následující tabulce (Tabulka č. 24) je uveden postup  

pro tento modelový případ. 

Tabulka č. 24: Postup tuzemského plátce DPH při elektronickém prodeji PC her ruské OND  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020) 

Elektronické poskytnutí služby ruské OND  

1. Stanovit MP výhradně v Rusku15 

2. Vystavit daňový doklad vč. ruské DPH16 

3. Povinnost odvést DPH v Rusku17 

4. Povinnost 

registrovat se 

k DPH v Ruské 

federaci18 

a) Postupovat dle ruské legislativy 

b) Podat DP k DPH v Rusku 

c) Zaplatit daň v Rusku 

 
14 V takovém případě nutné postupovat dle ruské právní úpravy. 
15 Není předmětem české DPH dle § 2 ZDPH (ZDPH, 2020) 
16 V rámci podání DP k DPH v ČR bude dané plnění deklarováno na ř. 26 
17 Není-li dle ruské právní úpravy plnění osvobozeno od DPH. 
18 Nutné analyzovat konstrukční prvky daně dle právní úpravy státu spotřeby, jestli je např. nutná 

registrace nebo jestli dané plnění není ve státu spotřeby osvobozeno od DPH. 
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Z výše uvedené tabulky (Tabulka č. 24) vyplývá, že MP je v Rusku. To  

pro analyzovanou společnost znamená, že DPH musí být odvedeno právě v této 

nečlenské zemi EU, pokud však není dle tamní legislativy osvobozeno. Pro tyto účely 

nemůže být využita registrace do dobrovolného systému MOSS (blíže viz kap. 3.6.4, 

str. 62 a násl.). Za předpokladu, kdy je MP mimo ČR, není dané plnění předmětem 

české DPH dle § 2 ZPDH. Subjekt-a, s. r. o. tedy dané plnění s místem plnění v Ruské 

federaci prodá bez české DPH. Autor diplomové práce pro upřesnění dodává, že byť je 

MP mimo ČR, z pohledu českého DPH se jedná o plnění s nárokem na odpočet (blíže 

viz kap. 2.1.13, str. 35). Byť se jedná o poskytnutí služby s MP mimo ČR, ustanovení  

§ 24a ZDPH zakotvuje povinnost přiznat tato plnění v tuzemském DP k DPH,  

a to konkrétně na ř. 26. Nutné je ještě podoktnout, že v případě, kdy je MP mimo ČR, je 

nutné postupovat dle platné právní úpravy daného státu. V takovém případě musí 

subjekty analyzovat konstrukční prvky daně ve státě spotřeby, na jejichž základě může 

být např. zjištěno, že pro odvedení DPH není nutné se v daném státě registrovat. 

V neposlední řadě může být také zjištěno, že dané plnění je osvobozeno od DPH.   

Stejný postup, vyjma podání tuzemského DP k DPH, by byl aplikován i v případě,  

kdy by společnost Subjekt-a, s. r. o. nebyla z hlediska tuzemské DPH považována  

za plátce, ale za OPD (neplátce DPH).  

V následující tabulce (Tabulka č. 25) je zobrazena sumarizace třech výše zmíněných 

transakcí plátce DPH, modelové společnosti Subjekt-a, s. r. o. (plátce DPH). 
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Tabulka č. 25: Sumarizace třech transakcí modelové společnosti Subjekt-a, s. r. o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020) 

Subjekt-a, s. r. o. 

Typ poskytovaného plnění MP19 Způsob odvedení DPH 

Elektronicky 

poskytnutá 

služba osobě 

nepovinné k 

dani  

a) z tuzemska 
Výhradně v 

tuzemsku20 

Podat DP v ČR 

Povinnost přiznat 

uskutečnění 

zdanitelného 

plnění a k tomu 

váznoucí daň v 

ČR 

Uvést na řádku 1 

b) z jiného 

členského 

státu 

V ČR = při 

splnění 

podmínek v 

§ 10i odst. (3) 

ZDPH 

Zahrnout do KH, 

oddíl A5 

V JČS = při 

nesplnění 

podmínek nebo 

při dobrovolné 

registraci21 

1. Registrovat 

se do MOSS 

Povinnosti 

plněny 

prostřednictvím 

jednoho státu 

NEBO 

2. Registrovat se k DPH ve všech 

členských státech, do kterých je 

daná služba poskytnuta22 

c) ze třetí 

země 

Výhradně v 

třetí zemi23 

S největší pravděpodobností nutné 

registrovat se k DPH v třetích 

zemích, do kterých je daná služba 

poskytnuta24 
 

Pro zopakování uvádí autor diplomové práce taxativní výčet podmínek, při jejichž 

splnění lze stanovit MP dle § 10i odst. (3) ZDPH v ČR: 

• poskytovatel služby má sídlo v jednom členském státě a nemá provozovnu 

v ostatních členských státech, nebo má sídlo mimo území EU a provozovnu 

pouze v jednom členském státě, 

 
19 DPH musí být odvedena tam, kde je MP (ZDPH, 2020). 
20 Dle § 10i odst. (1) (ZDPH, 2020). 
21 Možnost dobrovolné registrace ve státě spotřeby dle § 10i odst. (5) (ZDPH, 2020). 
22 Nutné analyzovat konstrukční prvky daně dle právní úpravy státu spotřeby, jestli je např. nutná 

registrace nebo jestli dané plnění není ve státu spotřeby osvobozeno od DPH. 
23 Dle § 10i odst. (1) (ZDPH, 2020). 
24 Nutné analyzovat konstrukční prvky daně dle právní úpravy státu spotřeby, jestli je např. nutná 

registrace nebo jestli dané plnění není ve státu spotřeby osvobozeno od DPH. 
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• místo příjemce služby je v členském státě odlišném od členského státu,  

ve kterém má osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu, a 

• celková hodnota těchto služeb bez daně nepřekročila v příslušném  

ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR nebo 

ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného 

Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017 (ZDPH, 2020, § 10i odst. 

(3)). 

4.4.2 Subjekt-b, s. r. o. 

Následující část diplomové práce bude věnována představení metodického postupu  

pro společnost Subjekt-b, s. r. o. Jedná se o tuzemskou OPD, která doposud nesplnila 

podmínky k povinné registraci (blíže viz kap. 3.6.3, str. 61) a zároveň se k DPH 

neregistrovala a ani nemá v úmyslu registrovat se dobrovolně. Doposud Subjekt-b,  

s. r. o. není považován pro účely DPH v ČR ani za osobu identifikovanou k dani.  

Poskytnutí elektronické služby tuzemské OND  

Již výše bylo uvedeno, že Subjekt-b, s. r. o. je OPD, která doposud nesplnil zákonné 

podmínky pro povinnou registraci k DPH v ČR, ani se k ní nepřihlásila dobrovolně.  

Pro společnost tedy neplatí povinnost podání daňových tvrzení k DPH. V následující 

tabulce (Tabulka č. 26) jsou uvedeny základní informace o tomto modelovém případu. 

Tabulka č. 26: Poskytnutí elektronické služby neplátcem DPH české osobě nepovinné k dani 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020) 

Poskytovatel 

služby 
Příjemce služby Zdanitelné plnění DPH 

Subjekt-b, s. r. o. 
osoba nepovinná 

k dani z ČR 

elektronický prodej 

PC hry 

Poskytovatel 

je neplátce 

DPH 

DPH 

nebude na 

daný 

prodej 

uvalena25. 

Jedná se o plnění, jež je předmětem daně s MP v tuzemsku, které není od DPH 

osvobozeno, proto musí Subjekt-b, s. r. o. sledovat výši svého obratu. Při  

jeho překročení, event. splnění dalších podmínek stanovených v § 6 a násl. ZDPH,  

 
25 V případě překročení zákonného obratu se Subjekt-b, s. r. o stává plátcem DPH. 
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se společnost stává plátcem DPH, z čehož vyplývá povinnost zatížit uskutečněná 

zdanitelná plnění příslušnou sazbou DPH26 (ZDPH, 2020).  

V následující tabulce (Tabulka č. 27) je popsán postup společnosti Subjekt-b, s. r. o.  

při elektronickém prodeji PC her české osobě nepovinné k dani. 

Tabulka č. 27: Postup tuzemského neplátce DPH při elektronickém prodeji PC her české OND 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020; Daňový řád, 2020) 

Elektronické poskytnutí služby české OND  

Byl touto transakcí překročen obrat? 27 

ANO 

NE 

Do 15. dne následujícího 

měsíce po překročení obratu 

podat přihlášku k DPH 

Plátcem od prvního dne 

druhého měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém byl 

překročen stanovený obrat, 

nestane-li se podle ZDPH 

plátcem dříve. 

Pro pochopení daného textu zákona autor diplomové práce uvádí následující příklad. 

Podnikatelský subjekt překročí obrat ve smyslu § 6 ZDPH 13. dubna 2020. Dle § 94 

ZDPH je podnikatelský subjekt povinen podat přihlášku k registraci do 15. května 2020. 

Dle § 6 odst. (2) ZDPH je podnikatelský subjekt plátcem DPH 1. června 2020 

(ZDPH, 2020). 

V případě, kdy se tuzemský subjekt stane plátcem DPH, je nutné daná plnění zatížit 

příslušnou sazbou DPH. V takovém případě bude postup plnění povinností souvisejících 

s DPH shodný s případem poskytnutí elektronické služby OND z ČR společností 

Subjekt-a, s. r. o. (blíže viz kap. 4.4.1, str. 81 a násl.). 

Pro účely této diplomové práce je uvažována pouze jedna podmínka pro povinnou 

registraci k DPH v ČR, a to, pokud obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. V případě, kdy není 

 
26 21 % (ZDPH, 2020). 
27 Obrat ve smyslu § 6 ZDPH. 
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danou transakcí překročen obrat a Subjekt-b, s. r. o. se nestane plátcem dobrovolně, 

neplynou z hlediska tuzemského DPH pro danou společnost žádné povinnosti 

související s DPH (ZDPH, 2020). 

Subjekt-b, s. r. o. však musí sledovat výšku svého obratu ve smyslu § 6, případně musí 

sledovat jiné skutečnosti uvedené v § 6b až § 6f, díky kterým by se mohl stát plátcem 

DPH28. Daňový subjekt se může stát plátcem DPH i dobrovolně (ZDPH, 2020). 

Poskytnutí elektronické služby OND z jiného členského státu 

Následující část diplomové práce bude věnována modelové situaci, kdy OND z jiného 

členského státu elektronicky pořídí počítačovou hru od společnosti Subjekt-b, s. r. o. 

(neplátce DPH). V následující tabulce (Tabulka č. 28) jsou uvedeny základní informace 

o tomto modelovém případu. Pro větší přehlednost bude v rámci JČS uvažováno,  

že Subjekt-b, s. r. o. dodá slovenské osobě nepovinné k dani. 

Tabulka č. 28: Poskytnutí elektronické služby neplátcem DPH osobě nepovinné k dani z JČS 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020, § 10i) 

Poskytovatel 

služby 

Příjemce 

služby 
Typ plnění DPH 

Subjekt-b, s. r. o. 

slovenská 

osoba 

nepovinná k 

dani  

elektronický 

prodej PC hry 

do 31.12.2018 od 1.1.2019 

 MP dle § 10i 

odst. (1) na 

Slovensku29 

Možnost 

stanovení MP 

dle § 10i odst. 

(3) v ČR30. 

Již výše bylo uvedeno, že Subjekt-b, s. r. o. sídlí pouze v ČR a nemá provozovnu 

v jiných členských státech. Zároveň doposud Subjekt-b, s. r. o. není považován  

pro účely DPH v ČR ani za osobu identifikovanou k dani. Pro správné a úplné plnění 

povinností plynoucích z DPH je pro Subjekt-b, s. r. o. směrodatné, zdali je MP 

v tuzemsku, případně ve státě spotřeby. Pro společnost je důležité sledovat podmínky 

pro stanovení MP v ČR uvedené v tabulce (Tabulka č. 20, str. 83), čímž mohou být 

výrazně sníženy administrativní náklady. V následující tabulce (Tabulka č. 29)  

je uveden postup tuzemského neplátce DPH při elektronickém prodeji PC her OND 

z JČS. 

 
28 Obrat lze sledovat pomocí povinného vedení účetnictví (Zákon o účetnictví, 2020). 
29 Prodej vč. slovenské DPH 20 % (VATlive, 2020). 
30 Při splnění podmínek uvedených v tabulce na str. 55. 
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Tabulka č. 29: Postup tuzemského neplátce DPH při elektronickém prodeji PC her slovenské OND 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, Daňový řád, 2020) 

Elektronické poskytnutí služby slovenské OND 

Byl touto transakcí překročen limit 10 000 EUR nebo jeho český ekvivalent?31 

ANO NE 

MP na Slovensku 
Dobrovolně určeno MP ve státě spotřeby? 32 

ANO  NE 

Subjekt-b, s. r. o. prodá vč. slovenské DPH MP v ČR  

Povinnost odvést DPH na Slovensku Byl touto transakcí překročen obrat? 33 

Je využitá registrace do MOSS? ANO 

NE 

ANO NE 
Do 15. dne 

následujícího 

měsíce po 

překročení podat 

přihlášku k DPH 

Registrovat se jako identifikovaná osoba v 

ČR34 

Povinnost 

registrovat se k DPH 

na Slovensku 

a) Postupovat dle 

slovenské legislativy 

Registrovat se do 

MOSS ve státě 

identifikace (ČR) 

a) Podat DP pouze 

ve státě registrace 

(ČR) 

b) Zaplatit daň v 

EUR ve státě 

registrace v termínu 

pro podání DP 

b) Podat DP k DPH na 

Slovensku 

Plátce DPH35  

c) Český správce 

daně zašle platbu na 

Slovensko 

c) Zaplatit daň na 

Slovensku 

 
31 Pro den 5. prosince 2017 stanovila Evropská centrální banka kurz české koruny ve výši 25,653 CZK/EUR (Evropská centrální banka, 2017). 
32 Dle § 10i odst. (5) (ZDPH, 2020). 
33 Obrat ve smyslu § 6 ZDPH. 
34 Aby měl přiděleno své DIČ, ve smyslu § 6j ZDPH. 
35 Od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl překročen stanovený obrat, nestane-li se podle ZDPH plátcem dříve (ZDPH, 2020). 
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Pro správné a úplné plnění povinností plynoucích z DPH je pochopitelně směrodatné, 

zda je MP v tuzemsku, případně ve státě spotřeby. Počínaje rokem 2019 může  

Subjekt-b, s. r. o. pro stanovení MP využít ustanovení v § 10i odst. (3) ZDPH. 

Podmínky využití daného ustanovení jsou uvedeny v tabulce (Tabulka č. 20, str. 83). 

Pokud jsou dané podmínky splněny a Subjekt-b, s. r. o. nestanoví MP dobrovolně  

dle § 10i odst. (5) ZDPH ve státě spotřeby, je MP v ČR (ZDPH, 2020, § 10i). 

V případě tuzemského neplátce DPH lze konstatovat, že ten nebude plnění s MP 

v tuzemsku zdaňovat. Takový subjekt však musí sledovat, zdali je danou transakcí 

překročen obrat dle § 6 ZDPH, event. jsou-li splněny ostatní podmínky  

pro povinnou registraci. V případě překročení obratu, event. splnění dalších podmínek 

stanovených ZDPH (blíže viz § 6b a násl.), má Subjekt-b, s. r. o. povinnost registrovat 

se k DPH v ČR (ZDPH, 2020).  

V případě, kdy se z neplátce stává plátcem DPH bude postup plnění povinností 

souvisejících s DPH shodný s případem poskytnutí služby OND z jiného členského 

státu společností Subjekt-a, s. r. o. (blíže viz kap. 4.4.1, str. 81 a násl.).  

V případě, kdy je danou transakcí překročen výše zmíněný limit či nejsou splněny další 

zákonné podmínky36, MP je ve státě spotřeby. Stejně tak, pokud se Subjekt-b, s. r. o. 

dobrovolně rozhodne určit MP ve státě spotřeby37. Byť by se tuzemští neplátci mohli 

domnívat, že i tak pro ně neplynou žádné povinnosti týkající se DPH, opak je pravdou.  

I když se jedná o tuzemského neplátce DPH, v takovémto případě je nutné odvést DPH 

na Slovensku, a to v souladu s platnou právní úpravou na Slovensku.  

Aby byli tuzemští neplátci zatíženi co nejnižší možnou administrativní náročností, 

mohou využít dobrovolné registrace do MOSS (blíže viz kap. 3.6.4, str. 62 a násl.), díky 

čemuž mohou být plněny povinnosti prostřednictvím jednoho státu. Pro využití tohoto 

institutu však musí být nejprve provedena registrace identifikované osoby v ČR  

na základě § 97a ZDPH. Touto registrací stále zůstává status neplátce, který nemá nárok 

na odpočet daně. Souvztažně s tím však nadále nejsou zdaňována plnění s MP v ČR. 

Subjekt-b, s. r. o. při využití MOSS bude v rámci těchto transakcí podávat daňové 

 
36 Uvedené v § 10i odst. (3) (ZDPH, 2020). 
37 Dle § 10i odst. (5) (ZDPH, 2020). 
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přiznání pouze v rámci MOSS, ve kterém přizná poskytnutí dané služby u místně 

příslušného správce daně38, jemuž daň také zaplatí (ZDPH, 2020).  

Již výše bylo zmíněno, že pokud chtějí OPD (neplátci DPH) využít MOSS, musí  

se registrovat jako osoby identifikované k dani. V následující tabulce (Tabulka č. 30) 

jsou uvedeny základní údaje o identifikované osobě k dani pro účely využití MOSS. 

Tabulka č. 30: Osoba identifikovaná k dani pro účely využití MOSS 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020, § 6j) 

Osoba identifikovaná k dani ve smyslu § 6j ZDPH 

Registrace  Před využitím MOSS39 

Povinnost vést evidenci 

Pro účely DPH evidovat veškeré údaje vztahující se 

k jejich daňovým povinnostem, a to v členění 

potřebném pro sestavení daňového přiznání, 

souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení40 

Nárok na odpočet daně na vstupu Ne 

Zdanění plnění s MP v ČR DPH není na tuzemská plnění uvalena41 

V případě, kdy se tuzemský neplátce rozhodne nevyužít registrace do MOSS, musí  

se registrovat k DPH ve všech členských státech, do kterých danou službu poskytne. 

Souvztažně s tím bude však tento subjekt pro účely tuzemského správce daně 

považován za tuzemského neplátce DPH. Zároveň tomuto subjektu nevyplývá 

z ustanovení § 6g až § 6l ZDPH povinnost se v tomto případě stát osobou 

identifikovanou k dani (ZDPH, 2020). 

Určit, která z uvažovaných variant je výhodnější, lze z obecného hlediska jen obtížně. 

Pokud mají podnikatelské subjekty možnost rozhodovat se, zdali stanoví MP v ČR  

nebo ve státě spotřeby, či jestli využijí MOSS nebo se budou registrovat k DPH 

v každém státě, do kterého je daná služba poskytnuta, jejich rozhodování je ovlivněno 

několika individuálními faktory (blíže viz kap. 3.10.2, str. 75).  

Poskytnutí elektronické služby OND ze třetí země 

Následující část diplomové práce bude věnována situaci, kdy OND z nečlenského státu 

EU elektronicky pořídí počítačovou hru od společnosti Subjekt-b, s. r. o. (neplátce 

 
38 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (ZDPH, 2020). 
39 Dle § 97a odst. (1) písm. c) (ZDPH, 2020). 
40 Dle § 100 (ZDPH, 2020). 
41 Stále se jedná o tuzemského neplátce DPH. 
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DPH), ať už na jejich vlastním e-shopu, případně ji začne využívat prostřednictvím 

digitálních distribučních platforem. V následující tabulce (Tabulka č. 31) jsou uvedeny 

základní informace o tomto modelovém případu. 

Tabulka č. 31: Poskytnutí elektronické služby neplátcem DPH osobě nepovinné k dani ze třetí země 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020, § 10i odst. (1)) 

Poskytovatel 

služby 
Příjemce služby Zdanitelné plnění DPH 

Subjekt-b, s. r. o. 

osoba nepovinná k 

dani z Ruské 

federace 

elektronický prodej 

PC hry 

 MP dle § 10i odst. 

(1) v Ruské 

federaci42 

Byť se jedná o tuzemského neplátce DPH, v situacích, kdy MP je mimo ČR, společnosti 

Subjekt-b, s. r. o. plyne povinnost odvést DPH v daném státě, a to dle právní úpravy 

daného státu. Jelikož Subjekt-b, s. r. o. poskytuje danou službu do státu mimo EU, 

nemůže pro stanovení MP využít ustanovení § 10i odst. (3) ZDPH. Z toho vyplývá,  

že MP je v takovém případě vždy stanoveno ve státě spotřeby. Společnost-b, s. r. o.  

se bude muset s nejvyšší pravděpodobností v daném státě registrovat k DPH, jelikož 

nemůže využít registrace do dobrovolného systému MOSS (blíže viz kap. 3.6.4, str. 62 

a násl.). Z § 110b odst. (1) ZDPH totiž vyplývá, že tento režim zjednodušující evidenci 

týkající se DPH lze využít pouze při poskytování zvláštních služeb OND s místem 

plnění na území EU (ZDPH, 2020). 

V takovém případě bude postup plnění povinností souvisejících s DPH shodný 

s případem poskytnutí elektronické služby OND ze třetí země společností  

Subjekt-a, s. r. o. (blíže viz kap. 4.4.1, str. 81 a násl.). Nutné je ještě podotknout,  

že v případě, kdy je MP mimo ČR, je nutné postupovat dle platné právní úpravy daného 

státu. Nelze totiž s jistotou říct, zdali je v daném případě nutné se v Rusku registrovat 

k DPH nebo jestli se daném státě nejedná o osvobozené plnění. 

Subjekt-b, s. r. o. se touto mezinárodní transakcí nestává identifikovanou osobou  

ve smyslu § 6g až § 6l ZDPH. Jediným rozdílem v rámci této modelové transakce oproti 

společnosti Subjekt-a, s. r. o. je to, že Subjekt-b, s. r. o. nemusí v tuzemsku podávat 

žádná daňová tvrzení k DPH (ZDPH, 2020). V následující tabulce (Tabulka č. 32) je 

 
42 V takovém případě nutné postupovat dle ruské právní úpravy. 
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zobrazena sumarizace třech výše zmíněných transakcí neplátce DPH, modelové 

společnosti Subjekt-b, s. r. o.   

Tabulka č. 32: Sumarizace třech transakcí modelové společnosti Subjekt-b, s. r. o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZDPH, 2020) 

Subjekt-b, s. r. o. 

Typ poskytovaného plněné MP43 Způsob odvedení DPH 

Elektronicky 

poskytnutá služba 

osobě nepovinné 

k dani  

a) z tuzemska 
Výhradně v 

tuzemsku44 

Poskytovatel 

je neplátce 

DPH45  

Nutnost sledovat 

obrat či jiné 

podmínky pro 

povinnou registraci 

k DPH46 

b) z JČS 

V ČR = při 

splnění 

podmínek v 

§ 10i odst. (3) 

ZDPH 

V JČS47 

1. Registrace 

do MOSS 

Registrovat se jako 

identifikovaná 

osoba v ČR48 

Plnění povinností 

prostřednictvím 

jednoho státu 

NEBO 

2. Registrace k DPH ve všech 

členských státech, do kterých je 

daná služba poskytnuta49 

c) ze třetí 

země 

Výhradně ve 

třetí zemi50 

Registrace k DPH v třetích 

zemích, do kterých je daná služba 

poskytnuta51 

 

  

 
43 DPH musí být odvedena tam, kde je MP, není-li osvobozeno (ZDPH, 2020). 
44 Dle § 10i odst. (1) (ZDPH, 2020). 
45 DPH nebude na dané plnění uvalena. 
46 Ve smyslu § 6, při překročení zákonného obratu se Subjekt-b, s. r. o stává plátcem DPH (ZDPH, 2020). 
47 Možnost dobrovolné registrace ve státě spotřeby dle § 10i odst. (5) (ZDPH, 2020). 
48 Aby měl přiděleno své DIČ, ve smyslu § 6j (ZDPH, 2020). 
49 Nutné analyzovat konstrukční prvky daně dle právní úpravy státu spotřeby. 
50 Dle § 10i odst. (1) (ZDPH, 2020). 
51 Nutné analyzovat konstrukční prvky daně dle právní úpravy státu spotřeby, jestli je např. nutná 

registrace nebo jestli dané plnění není ve státu spotřeby osvobozeno od DPH. 
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Pro zopakování uvádí autor diplomové práce taxativní výčet podmínek, při jejichž 

splnění lze stanovit MP dle § 10i odst. (3) ZDPH v ČR:  

• poskytovatel služby má sídlo v jednom členském státě a nemá provozovnu 

v ostatních členských státech, nebo má sídlo mimo území EU a provozovnu 

pouze v jednom členském státě, 

• místo příjemce služby je v členském státě odlišném od členského státu,  

ve kterém má osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu, a 

• celková hodnota těchto služeb bez daně nepřekročila v příslušném ani 

bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR nebo ekvivalent 

této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou 

centrální bankou pro den 5. prosince 2017 (ZDPH, 2020, § 10i odst. (3)). 

4.5 Ekonomické zhodnocení 

Ve výše uvedených modelových transakcích (blíže viz kap. 4.4, str. 80 a násl.)  

je pro podnikatelské subjekty působící v daném odvětví uvedeno několik variant,  

podle kterých mohou při plnění povinností souvisejících s DPH postupovat. Existuje-li 

možnost rozhodnout se, jaký postup má být při plnění povinností zvolen, musí 

podnikatelský subjekt zvážit několik faktorů. Z obecného hlediska nelze vždy naprosto 

přesně určit, která varianta je pro konkrétní subjekt výhodnější, proto by podnikatelské 

subjekty měly uvažovat také individuální faktory (blíže viz kap. 3.10.2, str. 75 a násl.). 

Je nutné, aby dané subjekty posuzovaly výhodnost jednotlivých variant kontinuálně,  

a to s ohledem na v průběhu let měnící se právní úpravu.  

Podkladem pro rozhodování podnikatelských subjektů může být mj. i zhodnocení 

jednotlivých variant z hlediska nákladovosti, protože v případě, kdy společnosti 

dokážou optimalizovat výši nákladů, mohou své výstupy nabízet na trhu  

za konkurenceschopnější ceny, aniž by se snížila požadovaná výnosnost pro vlastníky. 

V následující části diplomové práce bude pro představu provedeno ekonomické 

zhodnocení výše uvažovaných variant, a to formou orientační cenové kalkulace  

od společností, event. subjektů, poskytujících služby v oblasti daňového poradenství. 

Při pohledu na ekonomické zhodnocení si mohou podnikatelské subjekty obecně 

představit, jaké náklady jsou s jednotlivými úkony přibližně spojeny. Pro tyto účely 

autor diplomové práce oslovil celkem devět na sobě vzájemně nezávislých společností, 
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event. subjektů, poskytujících služby v oblasti daňového poradenství, avšak s ohledem  

na současnou celosvětovou pandemii, v níž jsou dané subjekty maximálně vytíženy, 

pokračovaly v následné komunikaci pouze dva subjekty:  

• X = daňový poradce č. 4720, pan Ing. Mgr. Jaroslav Schulz, LL.M. 

• Y = zástupce jedné ze společností Velké čtyřky, který si však pro účely  

této diplomové práce přeje být anonymizován. 

K cenové kalkulaci je nutné podotknout, že úkony související s evidencí DPH nelze 

generalizovat, což v praxi znamená odlišnost v cenách jednotlivých subjektů,  

a to například v závislosti na složitosti jednotlivých případů, množství transakcí, výši 

rizika, event. na výši požadované marže těchto subjektů působících v oblasti daňového 

poradenství. Pro účely cenové kalkulace byly subjektům X a Y poskytnuty obecné 

informace o modelových transakcích, což může být jedním z faktorů rozdílnosti  

v cenách.  Autor diplomové práce považuje na nezbytné ještě zmínit, že níže uvedené 

cenové kalkulace nelze chápat závazně. Obě tyto kalkulace mají sloužit uživatelům 

metodického návodu spíše jako obecný přehled, jelikož při komunikaci s oběma 

zmíněnými subjekty bylo mj. zjištěno, že kalkulace se odvíjí od individuálních faktorů 

jednotlivých klientů. 

Pro upřesnění je ještě nutné dodat, že v rámci cenové kalkulace jsou reflektovány pouze 

úkony související s tuzemskými daňovými povinnostmi, jelikož vykonávat daňové 

poradenství na území jiného státu, byť třeba z EU, je nelegální. V takovém případě  

se budou podnikatelské subjekty muset obrátit na poradenské společnosti v těchto 

jednotlivých zemích, což s sebou bezesporu přináší nárůst administrativních nákladů 

(Schulz, 2020). 

4.5.1 Cenová kalkulace od subjektu X 

Tento subjekt je reprezentován daňovým poradcem č. 4720, panem Ing. Mgr. 

Jaroslavem Schulzem, LL.M., jež provozuje menší účetní a daňovou kancelář se zhruba 

osmi zaměstnanci.  

V následující tabulce (Tabulka č. 33 ) jsou uvedeny náklady související s povinnostmi 

v oblasti DPH pro Subjekt-a, s. r. o. (plátce DPH). 

  



 

101 

 

Tabulka č. 33: Ekonomické zhodnocení pro plátce DPH formou cenové kalkulace od subjektu X  

(Zdroj: Vlastní tvorba dle: Schulz, 2020) 

Plátce DPH 

Typ poskytovaného plnění Úkon Cena (Kč) 

Elektronicky 

poskytnutá 

služba osobě 

nepovinné k 

dani  

a) z tuzemska 

Vedení evidence pro účely DPH  

(Kč/hod.) 
600 - 800  

Podání DP v ČR 2 000 

Podání KH v ČR 500 

b) z 

JČS 

S využitím 

registrace do 

MOSS 

Registrace do systému MOSS v ČR 3 000 

Vedení evidence pro účely MOSS 

(Kč/hod.) 
600 - 800 

Podání DP do systému MOSS v ČR 2 000 

Bez 

registrace do 

MOSS 

Registrace k DPH v členských 

zemích, do kterých je daná služba 

poskytnuta 

x 

c) ze třetí země 

Registrovat se k DPH v třetích 

zemích, do kterých je daná služba 

poskytnuta 

x 

V následující tabulce (Tabulka č. 34) jsou uvedeny náklady související s povinnostmi 

v oblasti DPH pro Subjekt-b, s. r. o. (neplátce DPH). 

Tabulka č. 34: Ekonomické zhodnocení pro neplátce DPH formou cenové kalkulace od subjektu X 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Schulz, 2020) 

OPD (neplátce DPH) 

Typ poskytovaného plnění Úkon Cena (Kč) 

Elektronicky 

poskytnutá 

služba osobě 

nepovinné k 

dani  

a) z tuzemska 

Vedení evidence pro účely DPH 

(Kč/hod.) 
400 

Registrace k DPH v ČR 2 500 

b) z 

JČS 

S využitím 

registrace 

do MOSS 

Registrace identifikované osoby v 

ČR 
2 000 

Registrace do systému MOSS v ČR 3 000 

Vedení evidence pro účely MOSS 

(Kč/hod.) 
800 

Podání DP do systému MOSS v ČR 2 000 

Bez 

registrace 

do MOSS 

Registrace k DPH v členských 

zemích, do kterých je daná služba 

poskytnuta 

x 

c) ze třetí země 

Registrovat se k DPH v třetích 

zemích, do kterých je daná služba 

poskytnuta 

x 
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4.5.2 Cenová kalkulace od subjektu Y 

Tento subjekt je reprezentován zástupcem jedné ze společností Velké čtyřky, který si 

však pro účely této diplomové práce přeje být anonymizován. K tomuto subjektu  

je však nutné podotknout, že v případě potřeby dokáže zajistit poradenské služby  

i na území jiných států, a to prostřednictvím svých celosvětových poboček.  

V následující tabulce (Tabulka č. 35) jsou uvedeny náklady související s povinnostmi 

v oblasti DPH pro Subjekt-a, s. r. o. (plátce DPH). 

Tabulka č. 35: Ekonomické zhodnocení pro plátce DPH formou cenové kalkulace od subjektu Y 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Zástupce jedné ze společností Velké čtyřky, 2020) 

Plátce DPH 

Typ poskytovaného plnění Úkon 
Cena 

(Kč) 

Elektronicky 

poskytnutá 

služba osobě 

nepovinné k 

dani  

a) z tuzemska 

Vedení evidence pro účely DPH 

(Kč/hod.) 
2 000 

Podání DP v ČR 7 000 

Podání KH v ČR 3 000 

b) z 

JČS 

S využitím 

registrace do 

MOSS 

Registrace do systému MOSS v ČR 15 000 

Vedení evidence pro účely MOSS 

(Kč/hod.) 
2 000 

Podání DP do systému MOSS v ČR 7 000 

Bez 

registrace do 

MOSS 

Registrace k DPH v členských 

zemích, do kterých je daná služba 

poskytnuta 

x 

c) ze třetí země 

Registrovat se k DPH v třetích 

zemích, do kterých je daná služba 

poskytnuta 

x 

V následující tabulce (Tabulka č. 36) jsou uvedeny náklady související s povinnostmi 

v oblasti DPH pro Subjekt-b, s. r. o. (neplátce DPH). 
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Tabulka č. 36: Ekonomické zhodnocení pro neplátce DPH formou cenové kalkulace od subjektu Y 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Zástupce jedné ze společností Velké čtyřky, 2020) 

OPD (neplátce DPH) 

Typ poskytovaného plnění Úkon 
Cena 

(Kč) 

Elektronicky 

poskytnutá 

služba osobě 

nepovinné k 

dani  

a) z tuzemska 

Vedení evidence pro účely DPH 

(Kč/hod.) 
2 000 

Registrace k DPH v ČR 15 000 

b) z 

JČS 

S využitím 

registrace do 

MOSS 

Registrace identifikované osoby v ČR 15 000 

Registrace do systému MOSS v ČR 15 000 

Vedení evidence pro účely MOSS 

(Kč/hod.) 
2 000 

Podání DP do systému MOSS v ČR 7 000 

Bez 

registrace do 

MOSS 

Registrace k DPH v členských zemích, 

do kterých je daná služba poskytnuta 
x 

c) ze třetí země 
Registrovat se k DPH v třetích zemích, 

do kterých je daná služba poskytnuta 
x 

Při komunikaci se subjekty X a Y bylo mj. zjištěno, že většinu úkonů lze z obecného 

hlediska jen těžko ocenit, což může být jedním z důvodů rozdílnosti v cenách. 

Například při vedení evidence pro účely MOSS se většinou nevychází z hodinové 

sazby, avšak z výstupu některého z interních systémů společnosti, který jí poskytne 

údaje o prodejích daných služeb do jednotlivých státu. Již výše bylo zmíněno,  

že nastavení interního systému pro správné určení místa spotřeby dané služby je 

směrodatné pro správné plnění povinností v oblasti DPH (Schulz, 2020; Zástupce jedné 

ze společností Velké čtyřky, 2020). 

Závěrem lze konstatovat, že byť se stanovené ceny subjektů X a Y liší, i tak je z nich 

patrné, jaké rozdílné administrativní náklady plynou podnikatelským subjektům 

působícím v daném odvětví z titulu využití jednotlivých variant týkajících se plnění 

povinností souvisejících s DPH. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku DPH v oblasti elektronického prodeje 

počítačových her. Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit metodickou příručku 

zahrnující návrhy, postupy a doporučení týkající se úplného, správného a optimálního 

plnění povinností souvisejících s DPH pro podnikatelské subjekty, které poskytují 

elektronické služby osobám nepovinným k dani v zemích, v nichž nemají sídlo 

ekonomické činnosti ani provozovnu. Navržená metodika je určena pro tuzemské osoby 

povinné k dani, jejichž činností je vydávání počítačových her. Může být však také 

nápomocná společnostem, event. subjektům, poskytujícím služby v oblasti daňového 

poradenství.  

Diplomová práce se v teoretické části věnuje vymezení daně z přidané hodnoty  

s akcentem na popis základních konstrukčních prvků této nepřímé univerzální daně,  

a to včetně vymezení relevantních povinností z toho plynoucích. Dále je pozornost 

věnována vybraným otázkám spojeným s harmonizací DPH v rámci EU. S ohledem  

na vytyčený cíl bylo nutné v rámci teoretické části důkladně popsat institut zvláštního 

režimu jednoho správního místa (MOSS). Jelikož je oblast nepřímých daní jednou 

z těch, která je často novelizována prostřednictvím normotvůrců jak na unijní, tak také 

na národní úrovni, závěrem teoretické části diplomové práce jsou uvedeny i relevantní 

změny legislativy týkající se DPH. 

Následující část diplomové práce je zaměřena na identifikaci současného stavu v oblasti 

podnikatelských subjektů, jejichž hlavní činností je vydávání počítačových her. 

Pozornost je věnována vymezení daného podnikatelského sektoru a jeho ekonomického 

přínosu pro ČR. Následovala analýza herní distribuční sítě Steam, díky níž mohou dané 

subjekty elektronicky prodávat počítačové hry či jejich komponenty konečným 

spotřebitelům v rámci celého světa, a která může být daným subjektům nápomocna 

v oblasti DPH. Z výše uvedeného byly identifikovány a systematizovány normy 

unijního a tuzemského práva, které jsou pro vymezený okruh subjektů relevantní. 

V tomto ohledu soustředil autor diplomové práce svou pozornost zejména na vymezení 

povinností v oblasti DPH, které na předmětné transakce dopadají. Součástí této pasáže 

diplomové práce je rovněž specifikace rizik a s tím souvisejících sankcí, které správce 

daně uvalí na dané subjekty při neplnění identifikovaných povinností souvisejících 



 

105 

 

s DPH. Dále následovalo shrnutí využití systému MOSS, který může podnikatelským 

subjektům výrazně ušetřit administrativní náklady, což bylo bezesporu jedním 

z důvodů, proč byl MOSS v roce 2015 v rámci EU zaveden. Závěrem této části jsou 

uvedeny náklady související se základními povinnostmi v oblasti DPH, a to formou 

cenové kalkulace od daňového poradce. 

V rámci návrhové části jsou za užití modelových příkladů prezentovány postupy  

a návrhy v oblasti plnění povinností souvisejících s DPH pro subjekty, jež elektronicky 

poskytují počítačové hry osobám nepovinným k dani v rámci celého světa. Návrhy  

a doporučení jsou prezentovány ve vztahu ke dvou typům subjektů – plátci DPH  

a neplátci DPH a ve vztahu k třem typům modelových transakcí.  

Na danou problematiku je nutné nahlížet komplexně a ve všech vzájemných 

souvislostech. Proto jsou v rámci modelových transakcí pro větší přehlednost autorem 

diplomové práce vytvořeny shrnující tabulky a schémata, jež na jednom místě 

prezentují návrhy a doporučení při plnění povinností souvisejících s DPH. Vytvořená 

metodika tak může pro dané subjekty sloužit jako etalon pro úplné, správné a optimální 

plnění povinností souvisejících s DPH. Aktuální platná a účinná právní úprava 

v mnohých aspektech umožňuje vymezenému okruhu subjektů postupovat při plnění 

povinností souvisejících s DPH několika způsoby, a to například možností využití  

či nevyužití systému MOSS. Kromě individuálních faktorů je rozhodování daných 

subjektů bezpochyby determinováno také výškou vzniklých administrativních nákladů, 

a proto je závěrem této pasáže diplomové práce uvedeno ekonomické zhodnocení,  

a to formou cenové kalkulace od dvou na sobě nezávislých subjektů poskytujících 

služby v oblasti daňového poradenství. 

Závěrem lze konstatovat, že český herní průmysl představuje dlouhodobě rostoucí 

tendenci, byť danému odvětví v České republice, na rozdíl od řady jiných států, není 

věnována dostatečná pozornost z hlediska státu. Kvůli chybějící státní podpoře daného 

sektoru by mohli čeští vývojáři ztratit své výsadní postavení ve střední Evropě, proto by 

měla být tomuto sektoru věnována větší pozornost nejen z hlediska státních institucí. 

Výjimku tvoří snad jen Asociace českých herních vývojářů, která je nápomocna 

tuzemským subjektům působícím v daném odvětví. Členství v této asociaci může být 

pro tuzemské vývojáře velkým přínosem. 
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Příloha 1: Přehled základních a snížených sazeb DPH v členských státech EU k 12.10.2019  

(Vlastní tvorba dle: Evropská komise, 2019) 

Členský stát 
Základní 

sazba (v %) 

Snížené 

sazby   

(v %) 

Členský stát 
Základní 

sazba (v %) 

Snížené 

sazby  

 (v %) 

Rakousko 20 10; 13 Irsko 23 9; 13,5 

Belgie 21 6; 12 Itálie 22 5; 10 

Bulharsko 20 9 Litva 21 5; 9 

Kypr 19 5; 9 Lucembursko 17 8 

Česko 21 10; 15 Lotyšsko 21 12; 5 

Německo 19 7 Malta 18 5; 7 

Dánsko 25 - Nizozemsko 21 9 

Estonsko 20 9 Polsko 23 5; 8 

Řecko 24 6; 13 Portugalsko 23 6; 13 

Španělsko 21 10 Rumunsko 19 5; 9 

Finsko 24 10; 14 Švédsko 25 6; 12 

Francie 20 5,5; 10 Slovinsko 22 9,5 

Chorvatsko 25 5; 13 Slovensko 20 10 

Maďarsko 27 5; 18 
Spojené 

království 
20 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


