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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů při uplatňování odpočtu daně 

z přidané hodnoty. Uvádí druhy daní v České republiky a podrobně rozebírá 

problematiku zákona o DPH. Na základě praktických příkladů poukazuje na nejčastější 

problémy při uplatnění odpočtu DPH a navrhuje způsoby jejich řešení.  

ANNOTATION 

This Bc work deals with problems analysis of exercise added value tax deduction. 

Mentions kinds of taxes in Czech republic and analyses problems added value tax in 

detail. Adverts to most frequent problems of exercise added value tax deduction on the 

basic of practical exemples and proposes method of settling these problems. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu problémů při uplatňování odpočtu daně 

z přidané hodnoty, jak už ostatně vyplývá z jejího názvu.  Je rozdělena na dvě části a to 

teoretickou a praktickou. 

Teoretická část začíná informacemi o daňovém systému v ČR. Jsou zde základní 

informace o všech daních, které jsou v ČR vybírány. Je zde uvedeno, které daně jsou 

přímé, které nepřímé, jakož i jejich význam. Dále je zde uvedeno co tyto daně zatěžují a 

jaké jsou jejich sazby. 

Další část teorie je věnována samotnému zákonu o dani z přidané hodnoty, jelikož je 

hlavním zdrojem informací a podkladem pro řešení příkladů v praktické části. 

V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy zákona o DPH. Dále je zde uvedeno co 

je předmětem daně, že zákon o DPH uvádí dvě sazby daně a to základní a sníženou, 

jaký je základ daně, které doklady jsou potřebné pro prokázání nároku na odpočet daně, 

kdy dochází k registraci plátce ze zákona atd. 

Nejdůležitější částí teorie je však kapitola věnovaná odpočtu daně. Věnuje se tomu co je 

odpočet daně a za jakých podmínek má plátce nárok na tento odpočet. Zabývá se i tím, 

za jakých podmínek má plátce nárok na odpočet při změně režimu a jak vypočítá daň, 

kterou si může uplatnit z uskutečněných plnění, která nepoužije výhradně pro svoji 

ekonomickou činnost. Poslední část je věnována způsobu výpočtu koeficientu 

potřebného při krácení odpočtu daně. 

V praktické části je rozebráno několik nejčastějších problémů, které nastávají při 

uplatnění odpočtu DPH. Cílem práce je poukázat na tyto problémy, ukázat možnosti 

jejich řešení či jak jim předcházet, aby ti kteří se setkají s touto bakalářskou prací se 

poučili z chyb druhých a již se jich sami nedopouštěli. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST  

1.1 DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR 

Daňové zatížení v ČR patří k průměru v Evropské unii. Stát však vybírá výrazně více 

než jinde v Evropě z příjmů obyvatelstva a firem, ze spotřeby naopak méně. Více než 

dvě ze tří korun, které stát na daních vybere, zaplatí poplatníci ze svých příjmů, jen 

necelou korunu pak ze spotřeby. Přímé daně z příjmů a zisků plní státní pokladnu ze 

68,5 procenta.1 

Daňový systém ČR rozděluje daně na dva druhy: 

� Daně přímé 

� Daně nepřímé 

1.1.1 Daně přímé 

Tento druh daní se nazývá přímé, jelikož představují zdanění příjmů poplatníka a jdou 

přímo do rozpočtu. Dělí se na daně důchodové a daně majetkové. 

Důchodové daně: 

� Daň z příjmu fyzických osob, 

� Daň z příjmu právnických osob, 

Majetkové daně:  

� Daň dědická, 

� Daň darovací, 

� Daň z převodu nemovitostí, 

                                                 
1 http://www.czech.cz/cz/dane/danovy-system/ 



- 12 - 

� Daň z nemovitostí, 

� Silniční daň. 

Daň z příjmu fyzických osob 

Daň z příjmu fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. Touto daní jsou zatíženy příjmy zaměstnanců a osob 

samostatně výdělečně činných. Daň z příjmu  fyzických osob má progresivní sazby 

v rozmezí od 12 - 32 %. Dividendy a úrokové příjmy jsou zdaněny 15 % srážkovou 

daní. § 36 ZDP upravuje celou řadu dalších sazeb. Od roku 2005 bylo zavedeno 

společné zdanění manželů s dětmi a byly zavedeny různé slevy na dani, které mají 

podporovat rodiny s dětmi mající nízké příjmy. 

Daň z příjmu právnických osob 

Daň z příjmu právnických osob upravuje opět zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů. Touto daní jsou zatíženy příjmy právnických osob. 

V průběhu let nastal pokles sazby daně z 31 % na 24 % v roce 2006. 

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 

Všechny tyto daně jsou upraveny zákonem č. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. U daně dědické a 

darovací jsou sazby daně v rozmezí od 0,5 – 40 %. Výše sazby daně dědické závisí na 

vztahu mezi zůstavitelem a dědicem, rovněž tak u daně darovací záleží na vztahu mezi 

dárcem a obdarovaným. 

Sazba daně z převodu nemovitostí je stanovena ve výši 3 %. Daňovým základem je buď 

cena nemovitosti zjištěná na základě posudku nebo skutečná prodejní cena a to ta vyšší 

z těchto dvou cen. Daň platí prodávající. 

Daň z nemovitosti 

Touto daní jsou zatíženy pozemky a budovy a upravuje ji zákon č. č. 338/1992 Sb., o 

dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. V případě pozemků je základem daně 
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buď výměra pozemku nebo cena pozemku. Sazba daně závisí na kvalitě pozemku, jeho 

umístění a na způsobu jeho využití. V případě staveb je základem daně zastavěná 

plocha, sazba závisí na užití stavby.  

Daň silniční 

Daň silniční upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů. Jejím předmětem jsou pouze vozidla, která slouží k podnikatelským účelům 

nebo jsou k nim určeny.  

1.1.2 Daně nepřímé 

Nepřímě daně bývají taky někdy nazývány daně ze spotřeby, jelikož jsou zahrnuty 

v ceně zboží či služeb placené poplatníkem při jejich koupi. 

Mezi daně nepřímé patří: 

� Daň z přidané hodnoty 

� Spotřební daně 

� Cla 

Daň z přidané hodnoty 

Jelikož tématem této bakalářské práce je analýza problémů při uplatnění odpočtu DPH, 

tak se touto daní budu zabývat důsledněji než ostatními a to v další části teorie. 

Spotřební daně 

Spotřebním daním podléhají minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky. Daně 

jsou stanoveny pevnými sazbami. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Daň se 

stává splatnou, když je zboží uvedeno do volného daňového oběhu. Po vstupu České 

republiky do Evropské unie byly tyto daně samozřejmě harmonizovány s legislativou 

platnou v Evropské unii. 
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Cla 

Cla jsou regulována celním kodexem EU, sazby jsou stanoveny společným celním 

sazebníkem a jejich příjem spadá do společného rozpočtu EU. 

1.2 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY  

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Po 

osamostatnění a vzniku České republiky se daň z přidané hodnoty řídila zákonem č. 

588/1992 Sb., o DPH, který byl platný od 1.1. 1993. Po vstupu ČR do Evropské unie 

bylo nutné harmonizovat tuto oblast s předpisy EU a z tohoto důvodu byl přijat zákon 

nový č. 235/2004 Sb., o DPH, který vstoupil v platnost od 1.5. 2004. 

1.2.1 Základní pojmy 

Vymezení základních pojmů je velmi důležité pro aplikování zákona o dani z přidané 

hodnoty (dále jen ZDPH) v praxi. Bez jejich dokonalé znalosti se nelze úspěšně 

orientovat v oblasti daně z přidané hodnoty a tudíž jsou i důležité pro analýzu problémů 

při uplatňování odpočtu daně. V zákoně o DPH je nalezneme v § 4. V této práci jsem 

uvedl pouze ty základní pojmy, které jsou potřebné pro praktickou část. 

Daň na vstupu 

Daní na vstupu se podle ZDPH rozumí daň, která je obsažena za přijaté plnění. 

Je to tedy daň:  

� při dovozu zboží, 

� při pořízení zboží, 

� při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, 

� při poskytnutí služby zahraniční osobou nebo 

� přiznaná podle § 92a ZDPH. 
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U daně zaúčtované na vstupu je teoretický nárok na odpočet této daně, ale pouze 

v případě,  že jsou splněny ještě další podmínky stanovené v ZDPH. 

Daň na výstupu 

Daní na výstupu je daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za uskutečněné 

zdanitelné plnění nebo z přijaté platby.1 

Odpočet daně 

Odpočtem daně se podle ZDPH rozumí daň na vstupu, která může být ještě krácena 

podle §76, pokud uskutečněné plnění nebylo použito pouze pro ekonomické účely. 

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně 

Toto osvobození se týká plnění, která jsou uvedena v §51 ZDPH a nelze u nich uplatnit 

nárok na odpočet daně. 

Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně 

U těchto plnění lze uplatnit nárok na odpočet a jejich výčet je uveden v § 63 ZDPH. 

Vlastní daňová povinností 

Tímto pojmem je podle ZDPH rozuměna situace, kdy daň na výstupu převyšuje odpočet 

daně za zdaňovací období. 

Nadměrná daňová povinnost 

Je vlastně opakem k vlastní daňové povinnosti a znamená tedy, že odpočet daně 

převýšil daň na výstupu za zdaňovací období. 

Daňová povinnost 

Daňovou povinností se dle ZDPH rozumí vlastní daňová povinnost nebo nadměrný 

odpočet. 

                                                 
1 Zákon č. 235/2004 Sb., §4 odst.1 písm. h 
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Správce daně 

Správcem daně v ČR je příslušný finanční úřad. V případě dovozu zboží je správcem 

daně příslušný celní úřad. V tomto případě ale může nastat výjimka, a sice když daňová 

povinnost při dovozu zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 3 a 4 ZDPH. 

Plátce daně 

Plátcem daně se dle ZDPH rozumí osoba registrovaná k dani v tuzemsku podle §95. 

Osoba identifikovaná k dani 

Za tuto osobu označuje ZDPH osobu, která je registrována podle §97. 

Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě 

Takto bývá označována osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely 

daně z přidané hodnoty v jiném z členských států EU. 

Místo podnikání 

Místem podnikání je místo, kde osoba povinná k dani uskutečňuje svoji ekonomickou 

činnost. 

Zboží 

Zbožím jsou věci movité, elektřina, voda, plyn, teplo a chlad. Nejsou jím platné 

bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny. 

Za zboží se však dále považují dle ZDPH: 

� bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem České národní bance, 

nebo při jejich pořízení z jiného členského státu, nebo jejich dovoz Českou 

národní bankou, 

� bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské 

účely za ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo přepočet jejich 
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nominální hodnoty na českou měnu podle směnného kurzu vyhlašovaného 

Českou národní bankou, 

� cenné papíry v listinné podobě při jejich dodání výrobcem emitentovi v 

tuzemsku, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu nebo jejich dovozu a 

vývozu jako výrobku. 

1.2.2 Předmět daně 

Předmětem daně je dle ZDPH : 

� dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za 

úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s 

místem plnění v tuzemsku, 

� poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, 

� pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v 

tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti 

nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem 

podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za 

úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani, 

� dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 

Pokud bylo pořízeno zboží z jiného členského státu a dodání tohoto zboží je v tuzemsku 

osvobozeno podle §65 odst. 1 až 9 ZDPH, tak toto zboží není předmětem daně.  

Obdobná situace nastává také při pořízení zboží uskutečněného osobou osvobozenou od 

uplatňování daně podle § 6 nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena 

za účelem podnikání a která není plátcem nebo osobou identifikovanou k dani.  
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V tomto případě ale celková hodnota pořízeného zboží bez daně nesmí překročit v 

běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč a tato částka nesmí být překročena ani v 

předcházejícím kalendářním roce. 

1.2.3 Sazba daně 

Jelikož jsou dvě sazby daně (základní a snížená), je nutné přesně určit, do které sazby 

zdanitelné plnění spadá, nejen pro samotný výpočet daně, ale také abychom věděli 

v jaké výši si můžeme uplatnit odpočet daně. 

Sazby daně: 

� základní – 19 % 

� snížená – 5 % 

Dle ZDPH spadají do základní sazby zboží a služby, kromě zboží vyjmenovaného 

v příloze č.1, tepla, chladu  a služeb vyjmenovaných v příloze č.2 zákona. 

Dále se základní sazba uplatňuje u: 

� převodu nemovitosti, 

� dodání stavby včetně nedokončené stavby, 

�  stavebních a montážních prácí spojených s jejich výstavbou, rekonstrukcí, 

modernizací a opravami včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se 

do stavby jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo 

zamontují, 

� dovozu zboží, u kterého se uplatňuje jednotná celní sazba a které zařazením patří 

do různých podpoložek harmonizovaného systému, pokud alespoň jeden druh 

zboží podléhá této sazbě daně. 

Sníženou sazbu zákon uvádí pouze u dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a 

starožitností uvedených v příloze č.4. 
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ZDPH se ještě zmiňuje o vratných obalech, s nimi je to tak, že se použije sazba daně 

platná pro tento zálohovaný obal. 

1.2.4 Oprava sazby daně 

Opravu sazby daně je plátce povinen provést dle §49 ZDPH, pokud po vyměření daně 

z daňového přiznání zjistil, že uskutečnil plnění nebo přijal platbu a uplatnil u nich jinou 

než základní nebo sníženou sazbu daně, nebo osvobození od daně a tímto si snížil svou 

daňovou povinnost. 

Pokud by si tím ovšem svoji daňovou povinnost zvýšil, nelze dle ZDPH opravu sazby 

daně nebo její výše provést. 

Oprava sazby se provádí podáním dodatečného daňového přiznání podle § 103 a ZDPH. 

1.2.5 Základ daně 

ZDPH uvádí, že základem daně je částka bez daně, kterou má nebo měl plátce obdržet 

jako úplatu za uskutečněná zdanitelná plnění od osoby pro níž bylo toto zdanitelné 

plnění uskutečněno.  

Většinou se tedy za základ daně považuje cena zdanitelného plnění bez daně, ovšem 

ZDPH vyjmenovává i zvláštní případy, kdy je základem daně cena zjištěná podle 

zvláštního právního předpisu1, která je cenou obsahující daň a to v těchto případech:  

� při přijetí úplaty za zdanitelné plnění, která není vyjádřena v penězích, 

� při použití hmotného majetku nebo poskytnutí služby pro účely 

nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce podle § 13 

odst. 4 písm. a) a § 14 odst. 3 písm. a), 

                                                 
1 Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb. 
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� při použití majetku vytvořeného vlastní činností pro účely, kdy nemá 

plátce nárok na odpočet daně podle § 13 odst. 4 písm. b) a § 14 odst. 3 

písm. b), 

� při použití motorového vozidla, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet 

daně pro přestavbu podle § 13 odst. 4 písm. g), jehož výsledkem je 

osobní automobil, u něhož není nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 2 

po přestavbě, 

� při vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku 

podle § 13 odst. 4 písm. c) a § 14 odst. 3 písm. c), 

� při pořízení obchodního majetku při jeho přemístění z jiného členského 

státu podle § 16 odst. 5, nebo o přemístění obchodního majetku plátcem 

do jiného členského státu podle § 13 odst. 6 nebo 

� při bezúplatném přenechání majetku a vydání podílu na majetku podle § 

13 odst. 4 písm. d) a e) a § 14 odst. 3 písm. d) a e). 

Dále je nutné si uvědomit, že základ daně podle §36 odst. 3 ZDPH obsahuje i některé 

další položky. Díky, některým těmto položkám dochází k tolik diskutovanému dvojímu 

zdanění (např. cla, poplatky, spotřební daň). 

1.2.6 Oprava základu daně a výše daně 

Plátce může opravit výši daně1: 

� při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, 

� při snížení základu daně na základě sjednaných podmínek u zdanitelného 

plnění, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění, 

� při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2, 

                                                 
1 §42 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 
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� při použití platby, ze které vznikla plátci povinnost přiznat daň, na úhradu 

jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně nebo plnění, 

které není předmětem daně. 

ZDPH uvádí povinnost plátci opravit výši daně  ve dvou případech a to pokud se zvýší 

základ daně, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo pokud 

dojde k vrácení platby, u níž ke dni jejího přijetí vznikla povinnost přiznat daň a jestliže 

se zdanitelné plnění neuskutečnilo. 

Důležité je upozornit na fakt, že oprava základu daně a výše daně je samostatným 

zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné ve zdaňovacím období, ve 

kterém byl daňový dobropis doručen plátci, pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění 

nebo ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava výše daně provedena. 

1.2.7 Způsob výpočtu daně 

Výpočet daně zdola 

Tento způsob výpočtu se používá v případě, kdy je známa cena bez daně. Vypočítá se 

tedy jako součin ceny bez daně a sazby daně v % podělené 100. 

Výpočet daně shora 

Používá se především při výpočtu daně, kdy je známa pouze cena včetně daně. Vypočítá 

se jako součin ceny včetně daně a koeficientu stanoveného pro jednotlivé sazby. Pro 

základní sazbu je to 0,1596 a pro sazbu sníženou 0,0476. 

1.2.8 Daňové doklady uznávané pro odpočet daně 

Velice důležitými dokumenty, které se vztahují ke správnému stanovení daňové 

povinnosti, jsou daňové doklady. Zákon rozeznává několik druhů daňových dokladů. 

Tyto doklady nelze zaměňovat a vždy musí být vystaven správný daňový doklad 

s příslušnými předepsanými náležitostmi. Každá náležitost musí být na daňovém 
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dokladu uvedena a nelze se odvolávat (místo jejího konkrétního uvedení) na jiné 

doklady. 

Řada problémů vzniká v souvislosti s tím, že jsou používány různé tiskopisy, zejména 

faktury, které nemají přesně předtištěny všechny náležitosti a plátci pak opomenou 

některou z náležitostí uvést. Pokud některou z náležitostí doklad neobsahuje, může 

správce daně při zjištění této skutečnosti uložit pokutu za neplnění povinností 

nepeněžité povahy. 

Zákon ukládá plátcům uchovávat daňové doklady nejméně po dobu 10 let od konce 

zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění 

osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, na jím zvoleném místě. Tyto doklady 

je možné převést do elektronické podoby, pokud je zachována věrohodnost původu, 

neporušitelnost obsahu daňového dokladu a jeho čitelnost a pokud je daňový doklad 

převedený do elektronické podoby opatřen zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo označen elektronickou značkou 

založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu osoby odpovědné za jeho převod. 

V praxi se plátce nejčastěji setkává se dvěma typy, které jsou si velmi podobné, a to 

běžným daňovým dokladem a zjednodušeným daňovým dokladem. ZDPH ale zná i 

další daňové doklady jako souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, opravný 

daňový doklad, daňový dobropis, daňový vrubopis, platební kalendář nebo doklad 

vystavený podle § 92a ZDPH, které lze pro uplatnění odpočtu daně použít. 

Běžný daňový doklad 

Běžný daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti1 

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

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

plnění, 

� daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 

                                                 
1 §28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. 
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� obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a 

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

uskutečňuje plnění, 

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

plátcem, 

� evidenční číslo daňového dokladu, 

� rozsah a předmět plnění, 

� datum vystavení daňového dokladu, 

� datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane 

dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 

� jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové 

ceně, 

� základ daně, 

� základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění 

osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, 

� výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky 

haléřů nebo na padesátihaléře. 

Zjednodušený daňový doklad 

Plátce uskutečňující zdanitelná plnění s úplatou za hotové, prostřednictvím platební 

karty nebo šekem je dle ZDPH povinen na požádání vystavit zjednodušený daňový 

doklad, a to ihned při uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby, pokud k 

přijetí dojde před uskutečněním zdanitelného plnění. Zjednodušený daňový doklad je 

také možno vystavit za služby, které jsou poskytovány prostřednictvím elektronických 

prostředků a jejich poskytnutí je podmíněno zaplacením a platba za tyto služby je 

prováděna bankovním převodem. 
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Zjednodušený daňový je ale možné vystavit pouze do částky nepřesahující 10 tis. Kč a 

to včetně daně. Zákon ale zakazuje tento doklad vystavit pokud se jedná o prodej zboží, 

které je předmětem spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny 

pro konečného spotřebitele. 

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu1: 

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

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

zdanitelné plnění, 

� daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

� evidenční číslo daňového dokladu, 

� rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

� datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, podle toho, který den 

nastane dříve, 

� základní nebo sníženou sazbu daně, 

�  částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelného 

plnění celkem. 

Doklad o použití 

Doklad o použití je dle § 29 odst. 1 ZDHP daňový doklad, který musí vystavit plátce, 

který uskutečňuje zdanitelná plnění podle § 13 odst. 4 ZDPH, s výjimkou § 13 odst. 4 

písm. d) a e) ZDPH, a podle § 14 odst. 3 ZDPH, s výjimkou § 14 odst. 3 písm. d) a e) 

ZDPH, a to nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů od 

tohoto dne. 

                                                 
1 §28 odst. 4 zákona č.235/2004 Sb., o DPH. 
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Doklad o použití musí obsahovat1: 

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

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

zdanitelné plnění, 

� daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

� účel použití, 

� evidenční číslo daňového dokladu, 

� rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

� datum vystavení daňového dokladu, 

� datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

� jednotkovou cenu bez daně, 

� základ daně, 

� základní nebo sníženou sazbu daně, 

� výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky 

haléřů nebo na padesátihaléře. 

Daňový dobropis a daňový vrubopis: 

Problematikou těchto dvou dokladů se zabývá § 43 ZDPH. Jsou to doklady, které se 

používají k opravě základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH. Plátce, který uskutečnil 

původní zdanitelné plnění je povinen tyto doklady vystavit pro plátce v jehož prospěch 

byla zdanitelná plnění uskutečněna a to ke dni, kdy byla provedena oprava základu 

daně. 

Daňovým dobropisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně při opravě podle 

§ 42 odst. 1 a 3 ZDPH. 

                                                 
1 §29 odst. 2 zákona č.235/2004 Sb., o DPH. 
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Daňovým vrubopisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně při opravě podle 

§ 42 odst. 2 ZDPH. 

Daňový dobropis nebo daňový vrubopis musí obsahovat:1 

� obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke 

jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, plátce, který 

uskutečňuje zdanitelné plnění, 

� daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

� obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke 

jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, pro 

něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, 

� daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné 

plnění, 

� evidenční číslo daňového dokladu, 

� rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

� datum vystavení daňového dokladu, 

� základní nebo sníženou sazbu daně 

Jde-li o daňový dobropis musí nadále obsahovat: 

� evidenční číslo původního daňového dokladu 

� rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné plnění 

� v případě opravy výše daně podle odstavce 3 výši přijaté platby, a tomu 

odpovídající daň zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na 

padesátihaléře, popřípadě uvedenou i v haléřích, 

                                                 
1 §43 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 
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V případě jde-li o daňový vrubopis: 

� evidenční číslo původního daňového dokladu 

� rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné plnění a 

tomu odpovídající daň zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na 

padesátihaléře, popřípadě uvedenou i v haléřích. 

1.2.9 Registrace k dani 

Registrace vyplývající ze zákona 

ZDPH uvádí v § 94 odst. 1, že soba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání 

nebo provozovnu v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne 

částku uvedenou 1 000 000 Kč, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. 

Dobrovolná registrace 

Osoba povinná k dani se může zaregistrovat dobrovolně k dani z přidané hodnoty dle 

svého uvážení. 

Zrušení registrace 

Podmínky, které musí plátce splnit v jednotlivých případech, jsou vyjmenovány v § 106 

ZDPH. Ta nejzákladnější je, že tak může plátce učinit nejdříve po uplynutí jednoho 

roku od data účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci, pokud jeho obrat nepřesáhl 

za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 

000 Kč. 



- 28 - 

1.2.10 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 

Plněními osvobozených od daně bez nároku na odpočet jsou dle § 52 ZDPH tyto 

činnosti: 

� poštovní služby (§ 52), 

� rozhlasové a televizní vysílání (§ 53), 

� finanční činnosti (§ 54), 

� pojišťovací činnosti (§ 55), 

� převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších 

zařízení  (§ 56), 

� výchova a vzdělávání (§ 57), 

� zdravotnické služby a zboží (§ 58), 

� sociální pomoc (§ 59), 

� provozování loterií a jiných podobných her (§ 60), uvedených v ustanovení § 2 

písm. b), e), i), j) a k) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách, ve znění pozdějších předpisů, 

� provozování loterií a jiných podobných her (§ 60), 

� ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61), 

� dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62). 

1.2.11 Uskutečnění zdanitelného plnění  

Nárok na odpočet daně vzniká poplatníkovi pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro 

uskutečnění své ekonomické činnosti. Tento nárok mu vzniká dnem, kdy vzniklo 
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zdanitelné plnění. V zákoně je několik termínů, kdy vzniká daňová povinnost, ale 

všeobecně platí pravidlo, že platí dřívější termín. Proto je tedy důležité ujasnit si, kdy 

tedy daňová povinnost vzniká. 

ZDPH rozlišuje několik oblastí a to: 

� při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti, 

� při dodání zboží do jiného členského státu, 

� dovoz zboží, 

� při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a 

zahraniční osobou, 

� poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, 

� přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu. 

Dodání zboží, poskytnutí služby a převod nemovitosti 

Při dodání zboží vzniká daňová povinnost dnem dodání pokud ovšem se prodej 

uskutečňuje podle obchodní smlouvy. V ostatních případech se za den uskutečnění 

považuje den převzetí tohoto zboží. Zákon ještě uvádí jednu možnost a to tu kdy je 

zboží pořízeno při veřejné dražbě. V takovém případě se za den uskutečnění 

zdanitelného plnění považuje den příklepu. 

U nemovitosti, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, se za den 

uskutečnění zdanitelného plnění považuje den, kdy nabude účinnosti smlouva o jeho 

prodeji.  

Jiný případ jsou ale nemovitosti, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí. 

U nich se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den doručení listiny, ve 

které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, včetně prodeje 

nemovitosti ve veřejné dražbě podle zvláštního právního předpisu nebo den zápisu 

změny vlastnického práva, pokud nedochází k zápisu změny vlastnického práva 

vkladem. 
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Dodání zboží do jiného členského státu 

Pokud podnikatel dodá zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození 

od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká mu povinnost přiznat uskutečnění tohoto 

dodání: 

� dnem vystavení daňového dokladu, pokud byl daňový doklad vystaven plátcem 

před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží 

odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, nebo1 

� k patnáctému dni měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno 

nebo přepraveno do jiného členského státu.2 

Dovoz zboží 

Zde platí, že daňová povinnost vzniká dnem, kdy vznikne povinnost uhradit clo. Tato 

povinnost je upravena předpisy o vzniku celního dluhu. 

Dále se vznik daňové povinnosti rozlišuje podle toho do jakého celního režimu bylo 

zboží propuštěno.  

Jsou to tyto režimy: 

� režim volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení 

� režim dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla v případě 

plátce a v případě neplátce 

Pokud bylo zboží propuštěno do režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v 

systému navrácení tak den vzniku daňové povinnosti je den kdy bylo zboží do tohoto 

režimu propuštěno, ovšem rozhodnutí o propuštění zboží do tohoto režimu muselo být 

učiněno na jednotném správním dokladu. 

                                                 
1 §22 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 
2 §22 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 
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Při režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla vzniká den 

uskutečnění zdanitelného plnění dnem, kdy je zboží propuštěno z tohoto režimu. Toto 

ustanovení platí jak pro plátce tak i neplátce daně. 

Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční 

osobou 

Zde ZDPH uvádí, že den uskutečnění zdanitelného plnění se stanoví obdobně podle      

§  21. Daň je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, kdy mu 

vznikla povinnost přiznat daň. Tohle ustanovení se vztahuje i na dodání zboží s instalací 

nebo montáží a dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nebo 

dodání elektřiny podle § 13 odst. 8 a 9 ZDPH. 

Poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko 

Zde platí to samé co v předchozím případě. 

Přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu 

Při pořízení zboží z jiného členského státu vzniká plátci nebo osobě identifikované k 

dani povinnost přiznat daň:1 

� ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl daňový doklad vystaven osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě před patnáctým dnem měsíce, který 

následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, nebo 

� k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží 

pořízeno. 

Den uskutečnění zdanitelného plnění se stanovuje stejným způsobem jako 

v předchozích dvou případech a tedy podle § 21 ZDPH. 

                                                 
1 §25 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o  DPH. 
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1.2.12 Odpočet daně 

Nyní jsme se dostali k nejdůležitější kapitole teorie této bakalářské práce. Bez určení a 

vysvětlení předchozích pojmů, by ale nebylo možné se problematikou uplatnění 

odpočtu DPH vůbec zabývat, jelikož všechny pojmy v ZDPH spolu velmi úzce souvisí 

a jeden se váže na druhý. 

Odpočtem daně se zabývají v ZDPH § 72 až 79 a je třeba mu věnovat velkou pozornost 

jelikož to není nijak jednoduchá problematika. 

Nárok na odpočet daně 

Nárok na odpočet daně má plátce pokud použije přijatá zdanitelná plnění ve prospěch 

své ekonomické činnosti a tento nárok mu vzniká dnem, ke kterému vznikla povinnost 

uplatnit daň na výstupu. 

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

použije pro účely uskutečňování:1 

� zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu, 

� plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně, 

� plnění v rámci své ekonomické činnosti s místem plnění mimo tuzemsko, pokud 

u těchto přijatých zdanitelných plnění by plátce měl nárok na odpočet daně, 

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

� plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j) ZDPH  a l) až u) a v § 55 ZDPH 

pro zahraniční osobu, která neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku, 

nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží, 

� plnění uvedených v § 13 odst. 10 písm. a), b, c), e) a f) ZDPH a v § 14 odst. 5 

písm. a) až d) ZDPH.  

                                                 
1 §72 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 
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Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet 

Nárok na odpočet plátce prokazuje daňovým dokladem, který byl vystaven plátcem a 

byl zaúčtován podle zvláštního právního předpisu,1 popřípadě evidován podle § 100 

ZDPH u plátců, kteří nevedou účetnictví. Je potřeba dbát na to, aby doklad měl všechny 

náležitosti daňového dokladu, jelikož bez nich je tento doklad neplatný a odpočet daně 

uvedené na takovémto dokladu nemůže být uznán. Tento odpočet pak musí plátce 

prokazovat podle § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 

U splátkového nebo platebního kalendáře je potřeba, aby byly zaúčtovány jednotlivé 

částky uvedené na těchto daňových dokladech, popřípadě jejich zaevidováním podle § 

100  ZDPH u plátců, kteří nevedou účetnictví. 

Nárok na odpočet daně si může plátce uplatnit podle § 73 odst. ZDPH nejdříve v 

daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné 

plnění. Pokud  došlo k přijetí platby před uskutečněním zdanitelného plnění, může si 

plátce uplatnit nárok na odpočet daně v období, kdy došlo k přijetí této platby. 

Pokud  si plátce zapomene uplatnit nárok na odpočet v daném zdaňovacím období, tak 

mu ZDPH umožňuje si ho uplatnit v řádném daňovém přiznání nejpozději za poslední 

zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém mohl být nárok na odpočet daně 

nejdříve uplatněn. Pokud se plátci povede promeškat i tento termín může si odpočet 

ještě uplatnit v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období roku, ve kterém 

mohl být nárok nejdříve uplatněn. Avšak tato možnost platí pouze do doby 3 let od 

konce tohoto zdaňovacího období. 

Nárok na odpočet daně při změně režimu 

ZDPH umožňuje osobě povinné k dani, která se stane plátcem, uplatnit nárok na 

odpočet daně u obchodního majetku evidovaného ke dni účinnosti uvedenému na 

osvědčení o registraci.  

                                                 
1 § 3 odst. 1 zákona o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. 
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Podmínky pro uplatnění odpočtu jsou dvě: 

� lze jej uplatnit pouze u obchodního majetku pořízeného za posledních 12 měsíců 

přede dnem účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci. 

� plátce musí prokázat nárok daňovými doklady nebo doklady vystavenými plátci, 

které obsahují částku za zdanitelné plnění, která je včetně daně. 

Takto prokázaný nárok na odpočet se uplatní v daňovém přiznání za první zdaňovací 

období po dni účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci. 

Pokud plátce zruší svoji registraci, pak povinen snížit nárok na odpočet daně z 

obchodního majetku evidovaného, nebo který měl být evidován, ke dni zrušení 

registrace, pokud u tohoto majetku nebo jeho části uplatnil odpočet daně. Tato 

povinnost se dle § 74 odst. 5 ZDPH týká i dovezeného zboží, které plátce užívá na 

základě smlouvy o finančním pronájmu, pokud bylo propuštěno do režimu volného 

oběhu a není k datu zrušení registrace součástí obchodního majetku plátce. 

Způsob krácení odpočtu daně 

Když plátce použije přijatá zdanitelná plnění jak pro uskutečnění své ekonomické 

činnosti, tak pro účely s ní nesouvisející, tak má nárok na odpočet daně jen v poměrné 

výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost. 

Přijatá zdanitelná plnění Výše nároku 

Plnění podle §72/2 Ano, 100% nárok 

K plnění s plným nárokem a současně 

plnění osvobozená podle §75/1 

Krácení koeficientem podle §76 

Pouze na plnění osvobozená podle §75/1 Nelze, platí 100% zákaz nároku 
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Výpočet koeficientu 

Koeficient se dle ZDPH vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je součet částek bez daně 

za veškerá plátcem uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 

2 písm. a) až d) ZDPH a ve jmenovateli celkový součet údajů v čitateli a součet 

veškerých plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet 

daně uvedených v § 75 odst. 1 ZDPH, popřípadě upravený podle odstavce 3. Do součtu 

částek bez daně za uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně se pro účely tohoto 

ustanovení započítávají také přijaté platby, pokud z těchto přijatých plateb plátci 

vznikla povinnost přiznat daň nebo uskutečnění plnění. Vypočtený koeficient se 

zaokrouhlí na dvě desetinná místa nahoru. 

Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají: 

� prodej dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku, který 

plátce používal pro svou ekonomickou činnost, 

� finanční činnosti podle § 54 ZDPH, a to pouze v případě, že tato plnění jsou 

příležitostnou nebo vedlejší činností plátce, 

� příležitostný převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor 

podle    § 56 ZDPH. 

Po skončení kalendářního roku musí  plátce provést vypořádání nároku na odpočet daně 

u krácených plnění za všechna zdaňovací období příslušného kalendářního roku, které 

uvede do daňového přiznání. Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným 

nárokem na odpočet daně u krácených plnění z údajů za celé vypořádávané období a 

součtem uplatněných nároků na odpočet daně u krácených plnění v jednotlivých 

zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. Vypočtený nárok na odpočet daně 

u krácených plnění je součtem daně na vstupu za tato krácená plnění za celé 

vypořádávané období vynásobený koeficientem, který je vypočten z údajů o 

uskutečněných plněních za celé vypořádávané období. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části jsou uvedeny nejčastější problémy podnikatelů při uplatnění odpočtu DPH. 

Při popisu problému jsem se snažil je dopodrobna rozebrat a uvést k jakým pochybením 

došlo ze strany plátců, tedy jaké části zákona při uplatnění odpočtu daně porušili a 

v návrhu řešení jsou uvedeny rady, podle kterých by měli plátci postupovat, aby se 

příště takovýchto chyb nedopouštěli.  

2.1 Problém s uplatněním odpočtu při finančním leasingu 

Neplátce daně pořídil formou  finančního leasingu obráběcí stroj. Poté se zaregistroval 

jako dobrovolný plátce. Dle jeho uvážení si uplatnil odpočet daně ze splátek finančního 

pronájmu pracovního stroje, které zaplatil ještě před účinností registrace k dani 

z přidané hodnoty. Řídil se možností uplatnit si odpočet daně z přidané hodnoty při 

změně režimu, kterým se zabývá § 72 ZDPH. 

Avšak při vytýkacím řízení finanční úřad plátci daně tento odpočet při změně režimu 

neuznal s tím, že je v rozporu s paragrafem § 74 odst. 2 ZDPH. 

Podívejme se tedy co přesně § 74 odst. ZDPH  říká: 

„Odpočet daně je možno uplatnit pouze u obchodního majetku pořízeného za 

posledních 12 měsíců přede dnem účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci. 

Podmínkou pro uplatnění odpočtu daně jsou daňové doklady nebo doklady vystavené 

plátcem, které obsahují částku za zdanitelné plnění, která je včetně daně“. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že je vše v pořádku, kdyby se ovšem nejednalo o 

finanční leasing. Splácením jednotlivých dílčích splátek finančního pronájmu totiž 

nedochází k pořízení obchodního majetku a to z jednoduchého důvodu sice, že na 

kupujícího jimi nepřechází vlastnické právo. 
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2.1.1 Návrh řešení 

Z tohoto případu vyplývá, že je potřeba při změně režimu dávat si pozor na to, zda je 

opravdu splněna podmínka pořízení obchodního majetku spojená s nabytím 

vlastnického práva k dané věci. 

Z hlediska změny režimu si plátce dle ZDPH nemůže uplatnit odpočet daně ze splátek, 

které zaplatil ještě před tím než se stal plátcem DPH, jelikož prostřednictvím těchto 

splátek na něj nepřechází vlastnické právo. 

Avšak splátky, které zaplatí již jako registrovaný plátce daně si může samozřejmě 

uplatnit, jelikož se jedná o dílčí zdanitelná plnění.  

Za den uskutečnění zdanitelného plnění se v tomto případě považuje datum uvedené ve 

smlouvě o finančním pronájmu, tedy je to den, ke kterému je daná částka splatná a 

plátce si tedy může v tomto daňovém období uplatnit nárok na odpočet. 

Tento nárok ovšem musí prokázat náležitým daňovým dokladem. Pro účely finančního 

pronájmu jsou povoleny tyto doklady: 

� běžný daňový doklad 

� zjednodušený daňový doklad 

� nebo splátkový kalendář podle § 28 odst. 5 ZDPH, který ovšem musí mít 

náležitosti jako běžného daňového dokladu podle § 28 odst. 2 ZDPH 

 2.2 Problém s DPH při zrušení registrace 

Daňový subjekt byl plátcem DPH od února 2004 do března roku 2005. V měsíci březnu 

ukončil svoji podnikatelskou činnost a z tohoto důvodu také požádal o zrušení 

registrace k DPH. V daňových přiznáních za období leden až březen 2005 nevykázal 

žádná přijatá ani uskutečněná zdanitelná plnění. 

V květnu roku 2005 byla správcem daně zahájena daňová kontrola daného subjektu, 

jelikož bylo známo že v dřívějších obdobích tento subjekt nárokoval vysoké odpočty 
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daně na vstupu z dovozu strojů a materiálu pro výrobu. Výsledkem této kontroly bylo 

stanovení vlastní daňové povinnosti za měsíc březen. 

Daňový subjekt při kontrole nepředložil žádné daňové doklady a až v měsíci červnu 

předložil finančnímu úřadu, který danou kontrolu prováděl, fakturu za prodej kompletní 

technologické linky. Tato faktura byla vystavena v březnu 2005 s datem uskutečnění 

zdanitelného plnění taktéž v březnu. K vystavení této faktury došlo na základě uzavření 

kupní smlouvy mezi daňovým subjektem a prodávajícím. 

Dalším šetřením daňové kontroly bylo zjištěno, že technologická linka byla předána 

kupujícímu až v červnu 2005. O tomto předání byl sepsán předávací protokol, který byl 

ověřen i u kupujícího. 

Z tohoto šetření vyplývá jedna podstatná skutečnost a sice ta, že k uskutečnění 

zdanitelného plnění nedošlo v březnu 2005, jak bylo uvedeno na faktuře, ale teprve až 

v červnu 2005. Vyplývá to jednoznačně z § 21 odst. 4 písmene a) ZDPH, který říká že 

„p ři dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem dodání podle § 13 

odst. 1 při prodeji podle kupní smlouvy“, což je přesně náš případ. 

Technologická linka byla stále v obchodním majetku daňového subjektu, jelikož k 

uskutečnění zdanitelného plnění došlo až v červnu 2005, a proto tedy měl tento daňový 

subjekt při zrušení registrace  k dani z přidané hodnoty snížit nárok na odpočet daně 

z obchodního majetku na základě § 74 odst. 5 ZDPH, ve kterém je uvedeno: „P ři 

zrušení registrace je plátce povinen snížit nárok na odpočet daně z obchodního majetku 

evidovaného, nebo který měl být evidován, ke dni zrušení registrace, pokud u tohoto 

majetku nebo jeho části uplatnil odpočet daně.“ 

2.2.1 Návrh řešení 

Důvodů, proč plátce udělal tuto chybu, může být celá řada. První vyplývá z neznalosti 

zákona. Dalším důvodem mohl být pokus o to, aby se plátce vyhnul zaplacení vlastní 

daňové povinnosti. Proč by jinak doklad o prodeji technologické linky nepředložil při 

daňové kontrole, ale až v červnu? Ale to je pouze a jen moje domněnka. 
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Jedno je však jisté, výsledkem této chyby, ať už se stala z jakéhokoliv důvodu, je 

doměření vlastní daňové povinnosti po daňové kontrole finančního úřadu.  

Pokud se pokusil záměrně vyhnout vlastní daňové povinnosti, nelze mu doporučit téměř 

nic, jelikož jak z vlastní zkušenosti poznal, správa daně se na takovéto případy zaměřuje 

a jen výjimečně podvod neodhalí. 

Pokud udělal plátce chybu z neznalosti zákona, tak bych mu doporučil následující 

postup, jak určit den uskutečnění zdanitelného plnění. Nejdříve si musí určit o jaký druh 

zdanitelného plnění se jedná a teprve poté stanovit den uskutečnění zdanitelného plnění 

V našem případě se jednalo o dodání zboží podle § 13 ZDPH, který charakterizuje 

dodání zboží jako převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění  je tedy jak uvádí § 21 odst.4 ZDPH den dodání nebo den převzetí, 

což v našem případě je červen. 

To, že na faktuře je uveden den uskutečnění zdanitelného plnění v březnu, v tomto 

případě nic neovlivní. Plátce by totiž musel dodat onen stroj již v březnu, aby ho mohl 

z tohoto důvodu vyřadit z evidence majetku. Potom by vše bylo v pořádku a nemusel by 

po daňové kontrole zaplatit vlastní daňovou povinnost. 

2.3 Neuznaný nárok na odpočet při pořízení nebytové jednotky 

Daňový subjekt právnická osoba nárokoval nadměrný odpočet z důvodu pořízení 

nebytové jednotky. Tento nárok uplatňoval na základě faktury, ke které byla přiložena i 

kupní smlouva. 

Finanční úřad zahájil vytýkací řízení v důsledku tohoto vysokého nadměrného odpočtu, 

a také z důvodu pochybností o údajích v přiznání k dani z přidané hodnoty, jehož 

výsledkem bylo neuznání nároku na odpočet. 

Daňový subjekt porušil v tomto případě hned tři paragrafy ZDPH a to § 21 odst.5 

ZDPH., § 72 odst. 1 ZDPH a § 73 odst. 2 ZDPH. 
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§ 21 odst.5 ZDPH říká:  

„P ři převodu nemovitosti se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné 

a) dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru 

nemovitostí, včetně prodeje nemovitosti ve veřejné dražbě podle zvláštního právního 

předpisu, nebo 

b) dnem zápisu změny vlastnického práva, pokud nedochází k zápisu změny vlastnického 

práva vkladem.“ 

Ani jednu tuto podmínku však daňový subjekt nesplnil, jelikož při kontrole předložil 

pouze návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

§ 72 odst. 1 ZDPH porušil daňový subjekt z toho důvodu, že nárok na odpočet daně má 

plátce pouze, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické 

činnosti, což ovšem daňový subjekt neprokázal. 

§ 73 odst. 2 ZDPH uvádí: 

“Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, 

ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata platba 

plátcem, který uskutečňuje zdanitelné plnění, pokud k přijetí došlo před uskutečněním 

zdanitelného plnění.“ 

Na přijaté faktuře za prodej nebytového prostoru bylo ale uvedeno, že datem 

uskutečnění zdanitelného plnění je následující měsíc po zdaňovacím období, ve kterém 

si daňový subjekt nárokoval odpočet daně. Z toho jasně vyplývá, že si tento odpočet 

nemohl daňový subjekt uplatnit v tomto období. 

2.3.1 Návrh řešení 

Jelikož zde došlo ke špatnému určení dne uskutečnění zdanitelného plnění při převodu 

nemovitosti, tak uvedu postup, kterým by se měl plátce řídit, při určení dne uskutečnění 

zdanitelného plnění v tomto případě. 
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Ze všeho nejdříve je nutné zjistit zda změna vlastnického práva probíhá vkladem do 

katastru nemovitostí.. 

Pokud ano, tak dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den doručení listiny, ve které je 

uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí. To platí i pokud byla 

nemovitost získána prostřednictvím veřejné dražby. 

Pokud jde o zápis změny vlastnického práva vkladem podle § 7 zákona č. 265/1992 Sb., 

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 

90/1996 Sb., tak dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zápisu této změny. 

Mým návrhem je pokusit se znovu prokázat správci daně, že danou nemovitost využívá 

plně pro svoji ekonomickou činnost nebo alespoň částečně, protože potom by zde byla 

možnost uplatnit si odpočet daně z tohoto pořízení ve zdaňovacím období, do kterého 

uskutečnění zdanitelného plnění spadá. V našem případě je to období, ve kterém plátce 

obdrží listinu s datem právních účinků vkladu do katastru nemovitostí. 

2.4 Problém při uplatnění odpočtu daně u inkasa pohledávek 

Tento případ se týká plátce daně, jehož jedinou ekonomickou činností je inkaso 

pohledávek. Subjekt podal daňové přiznání k dani z přidané hodnoty v němž uplatnil 

nárok na vrácení nadměrného odpočtu. Odpočet si nárokoval na základě dokladu, jehož 

předmětem byla provize za služby obstarávání inkasa pohledávek. 

Správce daně zahájil vytýkací řízení s tímto daňovým subjektem za účelem ověření 

správnosti údajů uvedených v daňovém přiznání a současně se požadoval prokázat, zda 

přijaté zdanitelné plnění bylo použito pro uskutečnění ekonomické činnosti. Výsledkem 

tohoto vytýkacího řízení bylo neuznání uplatněného odpočtu daně. 

Problém v tomto případě nastal v tom, že jedinou činností daňového subjektu, jak 

opakovaně uvedl správci daně, je inkaso pohledávek. Inkaso pohledávek, tj. příjem 

peněz vymožených z odkoupených pohledávek není plněním, které by podléhalo dani 

na výstupu a není ani plněním osvobozeným s nárokem na odpočet daně. 
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V tomto případě tedy plátce nesplnil podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně 

uvedené v § 72 odst. 2  písmene a) a b) ZDPH ve kterých je uvedeno, že „plátce daně 

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

účely uskutečňování: 

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

b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně“ 

Je tedy zřejmé, že správce daně nemohl daňovému subjektu oprávněnost nadměrného 

odpočtu uznat v důsledku rozporu se zákonem. 

2.4.1 Návrh řešení 

Plátce se měl podívat do ZDPH pro jaké účely musí přijaté zdanitelné plnění použít, aby 

měl nárok na odpočet.  

Jelikož při inkasu pohledávek neprovádí zdanitelná plnění, která podléhají dani na 

výstupu a ani plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně, nemůže při této činnosti 

uplatnit nárok na odpočet daně. 

Pokud by ale současně s inkasem pohledávek provozoval ještě jinou ekonomickou 

činnost, v jejíž prospěch by použil tato přijatá plnění, mohl by si z nich samozřejmě 

nárok na odpočet daně uplatnit. 

2.5 Neuznaný nárok na odpočet při pronájmu místa k reklamním účelům 

Plátce, právnická osoba, si u dodavatele objednala pronájem míst pro umisťování 

reklamních panelů či reklamních zařízení. Na vše měla řádnou smlouvu i faktury o 

zaplacení a tudíž si firma v daňovém přiznání uplatnila nárok na odpočet daně z tohoto 

zdanitelného plnění. Po kontrole správce daně byl ale tento nárok na odpočet daně 

zamítnut. 
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Dodavatel, který plátci pronajímal místa k umístění reklamy na určitých nemovitostech, 

nebyl jejich majitelem, ani je neměl v pronájmu. Nebyl tudíž oprávněn tato místa na 

předmětných  nemovitostech pronajímat. 

Plátce se snažil hájit tím, že správci daně předložil fotografie, na kterých byly vyfoceny 

jeho reklamní poutače umístěné na předmětných nemovitostech, avšak tyto fotografie 

nemohly být uznány jako důkazy, neboť majitelé těchto nemovitostí nebo smluvně 

vázaní nájemci těchto nemovitostí o umístění reklamních poutačů vůbec nevěděli, i 

přesto že tyto nemovitosti běžně užívali. 

Zároveň z dalšího šetření správce daně vyplynulo, že předmětné reklamní poutače 

nebyly na těchto nemovitostech umístěny po celou smluvně ujednanou a fakturovanou 

dobu. 

Ze všech těchto skutečností tedy vyplývá, že si plátce takovýto nárok na odpočet daně 

nemohl za žádných okolností uplatnit, protože nedošlo k uskutečnění zdanitelného 

podle § 21 ZDPH, což je jedna ze základních podmínek pro nárok na odpočet daně. 

2.5.1 Návrh řešení 

V tomto případě nešlo ani tak o pochybení plátce vzhledem k ZDPH, jako spíše o to, že 

se stal obětí podvodu. Této situaci ale šlo z jeho strany předcházet. Osoby, které 

fakturovaly zdanitelná plnění jménem dodavatele, se dostaly již v minulosti do střetu se 

zákonem, když fakturovaly jiným plátcům zdanitelná plnění, ke kterým též fakticky 

nedošlo, a za tuto svou činnost byly i odsouzeny. 

Šlo tedy o osoby známé z dřívějších daňových řízení jak prvoinstančnímu správci daně, 

tak i odvolacímu orgánu. Kdyby se tedy plátce trochu zajímal o to, s kým uzavírá 

smlouvu o pronájmu, mohl se těmto problémům vyhnout. 

Takhle měl problémy s daňovou kontrolou a přišel nejen o odpočet daně, ale jak 

vyplynulo z šetření, nebyly mu ani poskytnuty služby, za které zaplatil nemalou částku. 

Proto by se do budoucna měl více zajímat, s jakou firmou uzavírá smlouvu, a kdo je 

jejím vlastníkem, aby se někdy příště nestal opět obětí nekalé činnosti. 
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem měl za úkol analyzovat problémy při uplatnění odpočtu 

DPH a poté navrhnout takový postup, díky kterému by už k těmto problémům nemělo 

docházet. Nejprve bylo nutné prostudovat  literaturu, která se týkala daného tématu a 

poté zanalyzovat problémy jednotlivých firem. 

V teoretické části jsem nejdříve definoval druhy daní v České republice a dále jsem 

rozebral nejdůležitější pojmy daně z přidané hodnoty, které jsou spojeny s odpočtem 

DPH. Závěr teoretické části jsem věnoval samotnému odpočtu DPH. 

V praktické části jsem analyzoval problémy, které měli podnikatelé při uplatnění 

odpočtu DPH a zjistil jaké udělali chyby. 

V další části jsem potom na základě poznatků z teoretické části navrhl postupy, jak by 

měli podnikatelé postupovat, aby v budoucnosti k těmto problémům již nedocházelo. 

Věřím, že jsem těmito návrhy přispěl k tomu, aby se ti, kteří se setkají s moji prací, již 

takovýchto chyb v budoucnu nedopouštěli a současně jsem splnil zadání své bakalářské 

práce.  
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