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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh řešení optimalizace DPH ve vybraných 

oblastech. Popsal jsem daňovou soustavu, podrobně popsal základní pojmy týkající 

se problematiky DPH. Představil jsem společnost, ve které budu provádět analytickou 

část a následně budu řešit příklady, kde provedu optimalizační návrhy a příklady 

s přenesenou daňovou povinností.  Hlavním cílem práce je provést optimalizační návrh, 

ukázat přenesenou daňovou povinnost v praxi a snížit daňovou povinnost na minimum. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the design solution of VAT optimization in selected 

areas. I described the tax system, described in detail the basic concepts of VAT. 

I introduced a company in which I will perform the analytical part and then I will solve 

the examples, where I will make optimization proposals and examples with the 

transferred tax liability. The main objective of the work is to carry out an optimization 

proposal, to show the taxed tax burden in practice and to minimize the tax liability. 
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ÚVOD 

Historie daně z přidané hodnoty se datuje k roku 1954, kdy byla poprvé 

implementována do systému daňové soustavy státu francouzským ekonomem 

Mauricem Laurém. Avšak v počátcích byly touto daní zatíženy pouze velké korporace, 

později byla rozšířena na všechny druhy zboží. 

O problematice daně z přidané hodnoty a její aplikaci v praxi se tato práce zabývá. Daň 

z přidané hodnoty (DPH) je chápána jako jeden z nejdůležitějších příjmů do státního 

rozpočtu. DPH se často přezdívá tzv. „univerzální daň“, protože ji platí všichni při 

nákupu většiny zboží a služeb, a tudíž je vhodné, aby firmy tomuto daňovému zatížení 

věnovali značnou pozornost. Na detailnější charakteristiku této daně je zaměřena tato 

práce, která má za cíl navrhnout optimalizační řešení a redukovat výsledné daňové 

zatížení firmy v konkrétních situacích. 

V první části této práce je teoreticky rozebrána problematika daní obecně přes daňovou 

soustavu ČR, právní úpravu daně, daňové subjekty, sazby daně, základ daně apod.   

Druhá část této práce představuje přiblížení současného vztahu obchodních styků ve 

společnosti, vztahu mezi plátci daně, režim přenesené daňové povinnosti prezentovaný 

na konkrétních případech. Závěrem analytické části je sestavení kontrolního hlášení 

společnosti a následné sestavení daňového přiznání k DPH. 

Konkrétním návrhům optimalizace daně se věnuje poslední kapitola této práce, ve které 

jsou popsány příklady ovlivňující výši daňové povinnosti společnosti. Následně jsou 

navrhnuty postupy, které umožňují redukovat daňovou povinnost společnosti a snížit 

tak její daňové zatížení po aplikaci navrhnutých postupů. 

Konkrétní vyčíslená daňová úspora plynoucí z navrhnutých řešení je uvedena v závěru 

této práce. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této práce je navrhnout řešení optimalizace DPH ve vybrané oblasti. Vysvětlit 

problematiku uplatňování režimu přenesené daňové povinnosti při poskytování 

stavebních a montážních prací. Hlavním cílem je ukázat režim přenesené daňové 

povinnosti na praktických příkladech s reálnými čísly. Pod pojmem návrh řešení 

optimalizace DPH ve vybrané společnosti si lze představit soubor všech možných 

daňových a optimalizačních operací potřebné k efektivní a legální optimalizaci daně 

podle zákona o DPH.  

Práce je vypracována za použití informací z odborné literatury, české legislativy, 

internetu a využití znalostí a zkušeností, které byly získány v rámci studia na vysoké 

škole. Důležitým informačním zdrojem je zákon o DPH, který byl kvalitním 

pomocníkem v závislosti řešení obtížných příkladů v praktické části. Příklady jsou 

počítány tak, aby bylo ukázáno použití režimu přenesené daňové povinnosti 

ve stavebnictví, kdy se režim nepoužije, použije a jaké jsou nejčastější formy plnění ve 

stavebnictví, kdo musí daň zaplatit a odvést, jak vypadá daňová povinnost v České 

republice. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část práce se bude zabývat problematikou daňové soustavy ČR, dani 

z přidané hodnoty a režimu přenesené daňové povinnosti. Dále bude vysvětleno, 

za jakých okolností se použijí odlišné sazby daně, jaká jsou pravidla pro uplatnění 

nároku na odpočet daně, jaké povinnosti souvisí s kontrolním hlášením a jaká je správa 

daně z přidané hodnoty. 

 

2.1 Daňová soustava ČR 

Daňová soustava ČR je založena na podobných principech a systémech vyspělých 

a zejména Evropských zemí. Daňová soustava se rozděluje na hlavní 2 skupiny, kterými 

jsou přímé a nepřímé daně (1).  

 

Obrázek 1 - Daňová soustava (Převzato z 2)  
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2.2 Právní úprava daně z přidané hodnoty 

Stát má na základě práva, které je zapsáno v Ústavě (č. 1/1993 Sb.) České republiky, 

vybírat daň, která je spjata s existencí zákona, na jehož principu bude daň vybírána. Daň 

z přidané hodnoty se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., který je účinný od 1. 5. 2004 (vstup 

ČR do EU). Od roku 2004 byl několikrát novelizován (2). 

 

2.3 Předmět daně 

Podle §2 zákona předmětem daně jsou: 

 dodání zboží, 

 poskytnutí služby, 

 pořízení zboží, 

 dovoz zboží (3). 

V následujícím znění zákona je upřesněno, že se musí jednat o činnosti, které jsou 

uskutečňovány za úplatu, osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické 

činnosti s místem plnění v tuzemsku. U pořízení zboží se jedná o zboží z jiného 

členského státu EU, anebo pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského 

státu EU. V případě třetích zemí se jedná o dovoz zboží (3). 

 

2.4 Daňové subjekty 

Daňovým subjektem se rozumí osoba povinná k dani, která je fyzická nebo právnická 

osoba vykonávající samostatně ekonomickou činnost. Okruh osob povinných k dani 

není zákonem nijak územně definován, jedná se o jakoukoliv osobu povinnou k dani, 

která vykonává ekonomickou činnost v jakékoliv části světa (3). 
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2.5 Základ daně 

Pro výpočet daně z přidané hodnoty je nutno znát souhrnnou částku, kterou uplatnil 

daňový subjekt, plátce daně, na zákazníkovi – právnické či fyzické osobě řádným 

dokladem za odvedené služby a za které požaduje úplatu. Prvotním a podmiňujícím 

předpokladem pro takovou transakci je existence smluvního vztahu mezi obchodními 

partnery a musí existovat vzájemná vůle předmět plnění na jedné straně dodat 

a na druhé straně převzít a uhradit (4).  

Smluvní vztah je v převážné míře ve stavebnictví vytvořen Smlouvou o dílo. V určitých 

případech může smlouvu o dílo suplovat Kupní smlouva (pouze v případě, že se jedná o 

prodej a odkup určitého materiálu, zařízení nebo technologického celku). Smluvní vztah 

musí být uzavřen v souladu s § 2586 (pro smlouvu o dílo) resp. § 2079 (pro kupní 

smlouvu) a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. 

Ve smluvním vztahu musí být věcně specifikován (5): 

 předmět smlouvy, 

 předmět plnění díla, 

 doba a místo plnění, 

 cena díla, 

 obchodní podmínky smluvních stran, 

 podmínky plnění díla, 

 platební podmínky (5). 

 

V zákoně o DPH se detailně věnuje věcnému obsahu pojmu základ daně § 36, kde je 

tento pojem podrobně rozveden a vymezen. S ohledem na téma této práce se budu 

podrobněji zabývat věcnou náplní základu daně u stavebních firem. Zde se rozumí 

základem daně souhrn veškerých činností, které firma vyvinula ke zdárnému plnění 

předmětu díla, které je postoupeno za úplatu zákazníkovi. Průkazním písemným 

materiálem pro doložení zdanitelného plnění je v převážné většině položkový rozpočet 

skutečně provedených stavebních prací, kde jsou zahrnuta následující plnění (6). 
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2.5.1 Práce hlavní stavební výroby (HSV) 

Zde se jedná o soubor plnění, které tvoří zejména: 

 zemní práce a zakládání staveb, 

 úpravy povrchů vnitřní a vnější, 

 podlahy a podlahové konstrukce, 

 výplně otvorů (7).  

2.5.2 Pomocné stavební výroby (PSV) 

Tento soubor plnění zahrnuje především: 

 vnitřní vybavení staveb (obklady, dlažby, podlahové krytiny), 

 finální práce v interiérech staveb (nátěry, malby, tapety, truhlářské konstrukce, 

podlahy), 

 venkovní kompletační prvky (střešní krytiny, klempířské konstrukce, tesařské 

konstrukce, 

 zdravotechnické instalace, 

 vnitřní plynovod, 

 ústřední vytápění, 

 elektromontáže – silnoproud a slaboproud, 

 vzduchotechnika a klimatizace, 

 měřící a regulační zařízení, 

 dopravní zařízení a výtahy (7). 

2.5.3 Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 

V tomto oddílu je plnění za vedlejší výdaje ke stavební činnosti, a to zvláště za tyto 

VRN: 

 ztížené výrobní podmínky, 

 oborová přirážka, 

 přesuny stavebních kapacit, 

 mimostaveništní doprava, 
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 zařízení staveniště, 

 provoz investora, 

 kompletační činnost dodavatelská, 

 ostatní náklady (likvidace obalů, ostraha staveniště, hygienické vybavení 

pracoviště, bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků) (7). 

 

Rekapitulace výše popsaných činností ve finančním objemu tvoří základ daně. Podle  

§ 36 ZDPH je to „vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné 

daňové plnění od osoby, pro které je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, 

vyjma daně za toto zdanitelné plnění“ (6, s. 30).  

Lze obecně konstatovat, že základ daně tvoří úplata, kterou subjekt – ve stavebnictví 

označován převážně jako zhotovitel, obdržel po splnění dohodnutého předmětu plnění.  

Ve stavební činnosti může dojít k dohodě smluvních stran o slevě ještě před 

uskutečněním zdanitelného plnění. Tato sleva bývá většinou poskytována za takzvané 

méněpráce, kde dochází v průběhu plnění předmětu díla k omezení prací, 

či za změny – zlevnění vstupů materiálů, které jsou zabudovány do stavby (7).  

V tomto případě je základ daně ponížen o dohodnutou slevu a výpočet daně se provádí 

z tohoto sníženého základu daně. Výpočet daně přímo ze základu daně je označován 

pojmem výpočet zdola a provede se součinem sazby daně a stanoveného základu daně 

(matematicky lze tuto operaci vyjádřit tak, že základ daně vydělíme stem a násobíme 

příslušnou sazbou daně, nebo procentní sazbu daně vydělíme stem a násobíme 

základem daně) (3). 

 Takto vypočtená daň z přidané hodnoty v součtu se základem daně tvoří smluvní cenu 

díla, nebo kupní cenu, jejíž úplata je strana povinná (převážně označována jako 

„Objednatel“ či „Kupující“) uhradit v termínu dohodnutém ve smluvním vztahu (3).  

Méně častou variantou ve stavebnictví je úhrada předmětu plnění ještě před zdanitelným 

plněním, to znamená že byla přijata platba na budoucí zdanitelné plnění. Tato situace 

nastává v převážné většině u smluvních vztahů, kde je předmětem plnění pouze 

dodávka speciálních materiálů, zařízení nebo technologických celků a kde subjekt jako 
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strana prodávající se tímto zajišťuje proti možné prolongaci termínu úplaty, 

či nedodržení úplaty jako takové ze strany povinné – kupujícího (3).  

V tomto případě je základem daně částka přijaté platby, která je odpovídajícím 

způsobem snížena o daň. Tento postup při stanovení daně je označován jako výpočet 

shora (matematicky lze vyjádřit tak, že částku vynásobíme takzvaným koeficientem 

shora (v §37 odst.1 a 2 je podrobně popsán výpočet daně). Koeficient shora lze 

matematicky vyjádřit podílem sazby daně děleno sazba daně + 100. Vypočtené číslo 

se zaokrouhluje na 4 desetinná místa. Základ daně se zaokrouhluje na desetihaléře, 

případně na padesátihaléře, nebo se za desetinnou čárkou částky uvede v haléřích (tyto 

všechny alternativy jsou v souladu s § 47 ZDPH) (3). 

 

2.6 Sazby daně 

Podle českého zákona o DPH se používají v současné době 3 sazby daně, ve vazbě k  

§ 47 ZDPH tyto sazby: 

 základní sazba, 21 %, koeficient 0,1736 

 První snížená sazba, 15 %, koeficient 0,1304 

 Druhá snížená sazba, která byla zavedena novelou č.262/2014 Sb. 10 %, 

koeficient 0,0909 (4). 

 

U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně, která je platná v době povinnosti přiznání 

daně. Základní sazba je uplatňována všude tam, kde není předepsána první snížená 

sazba daně, případně druhá snížená sazba. Podrobně jsou působnosti daně vymezeny 

v přílohách § 47 ZDPH (4). 

 „Příloha č. 1 – seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které 

vykonávají veřejnou správu, považují za povinné k dani“ (6, s. 84), 

 „Příloha č. 2 – seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně“  

(6, s. 84), 

 „Příloha č. 3 – seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně“ (6, s. 85), 

 „Příloha č.3a – seznam zboží podléhající druhé snížené sazbě daně“ (6, s. 87), 
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 „Příloha č. 4 – umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti“ (6. s. 88), 

 „Příloha č. 5 – seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení 

daňové povinnosti“ (6, s. 89), 

 „Příloha č. 6 – seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije  

režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením“ (vazba 

na nařízení vlády č. 361/2014 Sb.) (6, s. 90).  

 

Základní sazba 21 % ve stavebnictví je předepsána u všech stavebních a montážních 

prací, vyjma staveb pro sociální bydlení (upravuje § 48 ZDPH u rekonstrukcí 

a § 49 ZDPH u nové výstavby). První snížená sazba 15 % je uplatněna u všech 

stavebních a montážních prací, které jsou prováděny na stavbách pro bydlení v těchto 

vymezujících podmínkách, dle § 48 ZDPH (3): 

 rodinné domy s celkovou podlahovou plochou, která nepřesáhne 350 m2 a více 

než polovina podlahové plochy musí odpovídat všeobecným požadavkům na 

trvalé bydlení. Výpočet ploch je podrobně popsán v § 48, odst. 5, 

písm. b ZDPH) (3), 

 bytové domy s celkovou podlahovou plochou obytného prostoru do 120 m2, 

přičemž v celém bytovém domě musí být nadpoloviční většina podlahové 

plochy určena k obytným účelům. Výpočet ploch podrobně vymezen 

v §48, odst. 5, písm. a ZDPH (3), 

 obytný prostor, většinou malometrážní byt s výměrou podlahové plochy do 120 

m2 s příslušenstvím – místností jakéhokoliv účelu, která je s tímto prostorem 

užívána a je nedílnou součástí stavby, ve které se tento obytný prostor nachází 

(§ 48, odst. 6 ZDPH) (3).  

 

2.7 Daňové doklady 

Obecným pravidlem pro vystavování daňových dokladů, která platí v tuzemsku 

i za hranicemi ČR je vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění 

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

osobu povinnou k dani nebo přijetí finančních prostředků (8).  
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Plátce může udělit plnou moc k vystavení daňového dokladu třetí osobu nebo osobu, 

pro kterou se plnění uskutečňuje, jen jestli se písemně zaváže, že akceptuje všechny 

takto vystavené daňové doklady. Daňové doklad se může vystavit elektronicky, jestliže 

je na něm elektronický podpis a jen pokud s tím souhlasí osoba, pro kterou se plnění 

uskutečňuje (8). 

2.7.1 Náležitosti daňového dokladu 

Daňový doklad musí obsahovat základ daně, výše daně s uvedenou sazbou, jestli 

je doklad osvobozený od daně. Jako další náležitosti musí obsahovat zejména: 

 Evidenční číslo daňového dokladu, 

 obchodní společnost a sídlo dodavatele, 

 daňové identifikační číslo dodavatele, 

 obchodní společnost a sídlo odběratele, 

 daňové identifikační číslo odběratele, 

 rozsah a předmět plnění, 

 datum vystavení daňového dokladu, 

 cenu bez daně, 

 základ daně, 

 sazbu daně, 

 výši daně.  

 

2.8 Místo plnění 

Místu plnění se věnuje zákon o dani z přidané hodnoty v dílu 2, §7 - §12 (3).  

Bakalářské práce se bude teoreticky věnovat místu plnění při dodání zboží, při zasílání 

zboží, při poskytnutí služby a při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci.  
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Místem plnění se rozumí místo (stát), kde se plnění bude řídit podle daňového zákona 

s působností v tomto státu. Místo plnění v ČR se tedy bude řídit českým zákonem. Tyto 

informace jsou důležité z hlediska vědomosti subjektu, podle jakého zákona postupovat 

při převzetí plnění a vypořádání daně. Český zákon o DPH má legitimitu pro plnění na 

území České republiky. Místo plnění lze rozdělit do několika oblastí, ve vztahu 

k charakteru plnění (dodání zboží, převod nemovitostí, poskytnutí služby) (4). 

2.8.1 Místo plnění při dodání zboží 

Při určení místa plnění při dodání zboží je důležité, jestli dodání zboží není nikterak 

spojeno s dopravou, odesláním zboží, nebo zda není spjato s instalací či montáží. 

V případě tuzemského dodání zboží je vždy místo plnění v tuzemsku. Prakticky 

se jedná o maloobchodní nebo velkoobchodní prodej, či jiný přímý prodej zboží 

zákazníkovi, kdy je daňová povinnost součástí dokladu o úplatě zboží a není proto ani 

nutná žádná identifikace kupujícího ve vztahu ke splnění daňové povinnosti (4). 

Místem plnění dodávky zboží spojené s instalací, nebo montáží je myšleno místo, kde je 

zboží dopraveno, instalováno (zboží typu spotřebič do zásuvky, atd.), nebo smontováno 

(zboží vyžadující kvalifikovanou montáž, případně šéfmontáž při uvedení do užívání) 

(4).    

Zboží, které je přepraveno z jednoho členského státu EU do druhého členského státu 

EU mezi osobami registrovanými k dani, tak dochází k dodání, které je podle 

§ 64 zákona o DPH osvobozeno (4).  

Místem plnění pro prodávajícího je stát, kde se zboží nachází v době zahájení přepravy 

do druhého členského státu EU. Pro kupujícího je místem plnění rovněž toto místo, 

kupující však musí přiznat DPH z titulu „pořízení zboží z jiného členského státu“, která 

je daná pro tento členský stát EU (4). 

2.8.2 Místo plnění při zasílání zboží 

Realizátorem přepravy může být v tomto případě prodávající, kupující, případně třetí 

osoba, která je zplnomocněna k tomuto úkonu smluvními stranami. Místem plnění při 

zasílání zboží je místo, kde se zboží nalézá v době, kdy expedice nebo jeho přeprava 
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začíná. Toto pravidlo je důležité z hlediska dodání zboží do jiného členského státu EU, 

protože toto místo plnění určuje, v jakém daňovém režimu (podle země místa plnění) 

bude postupováno při vypořádání daně. Dále musí být splněny následující podmínky 

(3). 

 Expedované zboží není předmětem daně spotřební (3). 

 Pro Českou republiku je limit výsledné hodnoty zboží, které osoba povinná 

k dani zaslala do členského státu EU, v současném ani předcházejícím 

kalendářním roce, 1 140 000 Kč bez DPH. Pro ostatní státy EU platí limity 

stanovené v jejich zákonech daňové soustavy (3). 

 Je-li zboží expedováno nebo přepraveno z jiného členského státu EU do ČR, 

nebo částku určenou jiným členským státem EU, je-li zboží expedováno nebo 

přepraveno z ČR do jiného členského státu EU (3). 

 Pokud celková hodnota zboží expedovaného do daného členského státu EU 

během kalendářního roku překročí limit, daný pro členský stát EU, tak místem 

plnění je členský stát EU, do kterého se zboží expeduje. U zboží, které je 

předmětem daně spotřební, je místem plnění pokaždé členský stát EU, 

do kterého se zboží posílá (3). 

Zasíláním zboží podle zákona o dani z přidané hodnoty není dodání nového dopravního 

prostředku, zboží s instalací nebo montáží a zboží, které je dodáno v souladu 

se zvláštním režimem zdanění ziskové přirážky (3). 

2.8.3 Místo plnění při poskytnutí služby 

Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba 

sídlo. Jestliže je tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející 

se v odlišném místě, než kde se nachází její sídlo, je místem plnění místo, kde je 

provozovna umístěna. Za takovou provozovnu se považuje organizační složka této 

osoby povinné k dani, která může akceptovat a čerpat služby, které jsou poskytovány 

pro potřebu provozovny, protože je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické 

zdroje (3). 
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Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba 

provádějící službu sídlo. Jestliže je tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny 

osoby povinné k dani nacházejícím se na jiném místě, než stojí její sídlo, je místem 

plnění místo, kde je tato provozovna umístěna (3). 

2.8.4 Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci 

„Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, včetně služby znalce, 

odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovité věci 

a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta 

a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitá věc nachází“ (6, s. 17). 

„Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k právu stavby je místo, kde se 

nachází pozemek zatížený právem stavby“ (6, s. 17). 

Takové místo plnění musí být geograficky přesně určeno (geometrickým plánem, LV 

či číslem parcely, ve shodě s katastrální mapou) a tyto doklady jsou nedílnou součástí 

předávacího protokolu při plnění předmětu díla a slouží jako průkazný doklad pro 

jednání ve věci daňového vypořádání tohoto plnění (4).  

 

2.9 Registrace k dani z přidané hodnoty 

ZDPH uvádí rozdělení registrace ve dvou základních kategoriích, a to povinnou 

a dobrovolnou (3). 

Při povinné registraci je hodnotícím kritériem pro subjekt (uskutečňující ekonomické 

činnosti dle § 5) skutečnost, že prokazatelně překročí obrat 1 000 000 Kč za 12, nebo 

méně kalendářních měsíců následujících po sobě, nebo je subjekt členem spolku (dříve 

sdružení), jehož některý člen je plátcem DPH, nebo nabyde subjekt majetek privatizací, 

prodejem podniku, nebo se subjekt rozhodne pokračovat v podnikání po zemřelé osobě, 

která byla plátcem DPH (3).  

Identifikovanou osobou k dani se povinně stane subjekt, který pořídil zboží z jednoho 

EU za kalendářní rok v celkové hodnotě nad 326 000 Kč s místem plnění v ČR, nebo 
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přijal službu od OPD s místem plnění v ČR či poskytl službu OPD z jiného členského 

státu EU v místem plnění podle §9 odst. 1 v jiném členském státě. Takový subjekt má 

povinnost zaregistrovat se do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 

došlo k výše uvedenému plnění (3). 

Lze se i zaregistrovat dobrovolně k dani z přidané hodnoty, prostřednictvím 

registračního formuláře. U dobrovolné registrace může nastat problém při začínajícím 

podnikání. Ačkoliv nikde v zákoně není psáno, že příslušný finanční úřad nemusí 

subjektu povolit se stát plátcem DPH, tak v posledních pár letech se to stává. Hlavním 

důvodem, proč finanční úřad nepovolí subjektu se stát plátcem DPH je prostý, a to 

daňové podvody. Aby se předešlo problému, že by byla žádost zamítnuta, je dobré 

ukázat, např. smlouvu s klienty, stručný popis, co bude předmětem zdanění nebo 

majetek zapojený do podnikání (2). 

U zrušení registrace platí ustanovení, že plátce DPH (dle § 94) může požádat o zrušení 

registrace nejdříve 12 měsíců od data registrace, přičemž musí splnit a doložit, že za 

posledních 12 měsíců nepřekročil podmínku stanovenou pro povinnou registraci 

(obchodní obrat 1 milion Kč) (2). 

 

2.10 Kontrolní hlášení 

Povinnost podávat kontrolní hlášení je celkem nové opatření, která se týká prakticky 

všech plátců DPH, kteří uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo 

kteří přijmou úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo kteří přijmou 

zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnou úplatu přede dnem 

uskutečnění tohoto plnění, nebo kteří uskuteční nebo přijmou plnění ve zvláštním 

režimu pro investiční zlato podle § 92 zákona o DPH. Novela zákona vstoupila 

v platnost 1.1. 2016, avšak schválena bylo koncem roku 2014. Vznik novely 

Ministerstvo financí odůvodňuje jako prostředek proti daňovým únikům, které 

v posledních letech před zavedením kontrolního hlášení přibývaly. Povinnost podávat 

kontrolní hlášení se vztahuje nejen na plátce se sídlem v ČR, ale i na plátce, kteří mají 

sídlo v jiném státu EU či dokonce ve třetí zemi (9). 
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2.10.1 Náležitosti kontrolního hlášení 

Plátce DPH je v kontrolním hlášení povinen uvést uvedené náležitosti pro potřebu 

správce daně. Náležitosti, které se vykazují v kontrolním hlášení, vyplývají ze vzoru 

tiskopisu kontrolního hlášení. Tiskopis je uveden v příloze č. III na webových stránkách 

finanční správy. Na stránky byl uveden v květnu 2015, potom prošel dalšími 

aktualizacemi (9). 

Tiskopis je rozdělenen na hlavní 3 oddíly, které jsou rozlišeny písmeny A, B, C.  

V horní části tiskopisu plátce uvede svoje standardní identifikační údaje podobné, jak 

uvádí na 1. straně přiznání k DPH. Mezi důležité okolnosti je uvedení, jakému 

finančnímu úřadu a územnímu pracovišti je kontrolní hlášení podáváno a za jaké 

období. Dále je třeba vyznačit, jestli se jedná o řádné, opravné, či kontrolní hlášení. 

Je třeba pamatovat na to, aby se nezapomnělo uvést kontaktní informace, a to zejména 

ID datové schránky, e-mailovou adresu (9). 

V části A je plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění 

v režimu přenesení daňové povinnosti. V části B jsou přijatá zdanitelná plnění s místem 

plnění v tuzemsku. Poslední část C jsou kontrolní řádky na daňovém přiznaní k DPH. 

Tato část slouží pro kontrolu celkových dat pro příslušné části přiznání k DPH. Dále se 

v této části automaticky načítají hodnoty z vložených dat jednotlivých oddílů 

kontrolního hlášení a posléze se porovnávají s daty vykázanými plátcem daně 

v příslušných řádcích k DPH (9). 

2.10.2 Způsob podání kontrolního hlášení 

„Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny 

zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.“ (6, s. 68). 

2.10.3 Lhůta pro podání kontrolního hlášení 

„Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to 

do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce“ (6, s. 69). 



 

25 
 

„Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání 

daňového přiznání“ (6, s. 69). 

2.10.4 Opravné a následné kontrolní hlášení 

Plátce, který už podal kontrolní hlášení, může podle §101f odst. 1 před uplynutím doby 

k podání kontrolního hlášení změnit svoje rozhodnutí a nahradit kontrolní hlášení 

opravným kontrolním hlášením. Platné je poslední podané kontrolní hlášení, 

k předchozím podaným kontrolním hlášení se nepřihlíží (9). 

Pokud plátce zjistil po uplynutí lhůty, že v kontrolním hlášení pochybil, tak je povinen 

do 5 pracovních dnů ode dne pochybení podat následné kontrolní hlášení, ve které tyto 

pochybnosti odstraní (9). 

2.10.5 Nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením a sankce 

Pokud plátce nepodá z nějakého důvodu ve stanovené lhůtě kontrolní hlášení, správce 

daně ho vyzve, aby ho podal v náhradní lhůtě, která činí 5 dnů od oznámení výzvy. 

Další postup je takový, že správce daně posoudí a prověří správnost. V případě, že má 

správce daně pochybnosti o neúplnosti nebo správnosti, může vyzvat plátce, aby 

okolnosti doplnil, či opravil. Na výzvu má plátce 5 dnů, aby to napravil (9). 

Sankce za porušení povinností, které souvisí s kontrolním hlášením jsou docela vysoké 

a nekompromisní, jak vyplývá z §101h zákona o DPH (9). 

 

2.11 Zdanitelná plnění 

Jedná se o všechna uskutečňovaná plnění, u kterých je povinnost přiznat daň. V zákoně 

o DPH se identifikují v § 13 – § 20. Z toho vyplývá, že to jsou skoro všechna plnění, 

která provozuje subjekt, jakožto ekonomickou činnost za úplatu. Zákon o DPH dále 

určuje, které činnosti se za zdanitelná plnění považují a která nikoli. Obecně lze 

konstatovat, že se jedná zejména o tato plnění (3). 
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 Dodání zboží – pro toto plnění se považuje za uskutečněné, když kupující 

nabyde právo nakládat se zbožím, jako vlastník. V dalším případě toto plnění 

platí dnem převzetí věci (týká se třeba smluvních vztahů, které jsou definované 

v občanském zákoníku). Při veřejné dražbě se den plnění považuje za den, kdy 

bylo zboží přiklepnuto kupujícímu při vydražení dané věci. Při finančním 

leasingu s povinností odkupu je dnem plnění nabytí práva užívat danou věc 

nájemcem.  Ve shrnutí kupující může dostat právo nakládat se zbožím dříve, než 

ho zaplatí, tím pádem se plnění považuje za uskutečněné (3).  

 Převod nemovitostí – zde platí stejná podmínka jako u dodání zboží, kdy nabytí 

vlastnického práva musí být doloženo v platném výpisu z katastru nemovitostí, 

kde je vlastník přesně identifikován a dále jsou zde případně vepsány 

i omezující podmínky převodu nemovitosti (užívání třetí osobou, věcná břemena 

atd.). U nemovitostí tzv. drobných staveb, které většinou nespadají do 

stavebního řízení podle Stavebního zákona č. 193/2006 Sb. a násl. práv. 

vyhlášek (stavební povolení, kolaudace, zápis do katastru), což představuje 

drobné stavby (přístřešky, zahradní domky, oplocení atd.) jsou použity pro 

ZDPH pravidla pro dodání – prodej zboží (3). 

 Poskytování služeb – do této kategorie spadají veškeré činnosti, které nejsou 

zařazeny do kategorie dodání zboží ani do převodu nemovitostí. Jedná 

se o v převážné míře o služby souvisejí s vlastní vnitřní činností daňového 

subjektu (vypořádací podíly ve společnostech, přenechání zboží k užití jiné 

osobě, vznik a zánik věcného břemene, vložení nepeněžitých vkladů, dočasné 

využití obchodního majetku společnosti – pro osobní spotřebu zaměstnanců, 

bezúplatné poskytnuté plnění jako např. dar, nepeněžité vklady pro rozvoj 

podnikání za předpokladu, že byl při jejich vkladu uplatněn odpočet, atd.) (3). 

Důležitým prvkem v této oblasti je skutečnost, že do zdanitelného plnění nespadají 

různé reklamní předměty, které subjekt obdržel bez úplaty, jsou označeny obchodní 

firmou, nejsou předmětem spotřební daně (netýká se tzv. „tichého vína“) a jsou 

omezeny jednotkovou cenou takového reklamního předmětu do výše 500 Kč (3). 
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Za poskytnutí služby v režimu tohoto zákona se rovněž nepovažuje pozbytí obchodního 

podílu, postoupení vlastních pohledávek vzniklé plátci a vydání nebo poskytnutí 

nepeněžitého majetku, včetně poskytnutí služby, jako náhrady nebo vypořádání podle 

zvláštního právního předpisu (3). 

 

2.12 Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den, kdy byly splněny všechny 

podmínky pro předání a převzetí předmětu plnění a předmět plnění byl převzat, nebo je 

dnem plnění převzetí úplaty za plnění. Vždy se počítá dřívější den z obou jmenovaných 

způsobů zdanitelného plnění. Toto pravidlo platí, pokud není pro takové plnění použit 

zvláštní režim (dle §21–25) (4).  

Stanovení DUZP je důležité z hlediska principu DPH, protože prioritní je daňový 

závazek státu (daň na výstupu – platba státu) a pak lze uplatnit odpočet daně na toto 

plnění (daň na vstupu – platba od státu). Z tohoto hlediska je pro firmu (daňový subjekt 

vedoucí podvojné účetnictví, nebo daňovou evidenci důležité věnovat pozornost 

skutečně přijatým platbám na budoucí zdanitelné plnění, jeli dostatečně známo a které 

přicházejí před stanoveným dnem zdanitelného plnění (u stavebních firem se toto děje 

většinou při dodávkách strojního zařízení, kompletačních systémů staveb nebo dodávek 

z jiných zemí EU, kdy úplata za toto plnění je požadována předem) (1).  

2.12.1 DUZP při dodání zboží 

V tomto případě se den dodání většinou řídí Kupní smlouvou (uzavřenou podle § 2079 

a násl. Zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění), kde je tento den 

určen. Součástí uskutečněné dodávky je obvykle předávací protokol, kde je definován 

předmět dodávky a den převzetí – DUZP (4).  

V případě, že není uzavřena Kupní smlouva, tak platí, že DUZP se rozumí datum 

převzetí předmětu plnění kupujícím. Dokladem o takovém prodeji je pak většinou 

dodací list a účtenka – daňový doklad, kde je DUZP uveden (jedná se v převážné míře 
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o „pultový prodej“, kdy nejsou stanoveny konkrétní podmínky prodeje mezi smluvními 

stranami) (4). 

2.12.2 DUZP při poskytnutí služby 

Pro tento případ je opět směrným dokumentem uzavřená smlouva. V případě, kdy není 

sepsána smlouva, potom se za DUZP považuje den, kdy byla služba prokazatelně 

poskytnuta a řádně převzata, nebo kdy byl vystaven za tuto službu daňový doklad (4). 

2.12.3 DUZP při převodu nemovitostí 

Pro tento případ je rozhodujícím dokumentem výpis katastru nemovitostí s právními 

účinky vkladu do katastru nemovitostí, který zasílá příslušný katastrální úřad a kde jsou 

vyznačeny změny, které jsou předmětem smluvního vztahu. DUZP se rozumí den 

doručení Výpisu katastru nemovitostí z místně příslušného Katastrálního úřadu (4). 

V případě dřívějšího předání nemovitosti do užívacího práva nabyvatele, ještě před 

doručením výpisu katastru nemovitostí, je DUZP vztaženo k tomuto dni předání (4).  

2.12.4 DUZP u speciálních případů 

DUZP u speciálních případů jsou následující. 

 Opakovaná plnění – zahrnuje periodické služby např. správa nemovitostí, vedení 

účetnictví, servisní činnosti, poradenství atd., které jsou poskytovány 

v pravidelných časových intervalech daných ve smluvním vztahu. Není-li ve 

smlouvě o poskytování takových služeb výslovně stanoven datum plnění, tak 

platí pravidlo, že DUZP se rozumí den poskytnutí služby nebo vystavení 

daňového dokladu (3).  

 Dílčí plnění – používá se zejména v oblasti nájmů všeho druhu a smluv o dílo. 

Ve stavebnictví je toto dílčí plnění využíváno v převážné míře pro financování 

staveb, kde je ve SoD v platebních podmínkách sjednáno dílčí plnění. Toto dílčí 

plnění může být stanoveno jako měsíční nebo je stavební dílo dodáváno podle 

dohodnutých investičních celků. Způsob takového dílčího plnění je předmětem 



 

29 
 

ujednání v platebních podmínkách stanovených ve smlouvě o dílo. Při měsíční 

fakturaci je zde za DUZP považován den, ve kterém bylo plnění uskutečněno. 

Při fakturaci stavby podle dohodnutých investičních celků jsou stanoveny 

termíny plnění ve smlouvě o dílo, které se považují za DUZP. V případě, že 

dojde k převzetí takového plnění ještě před stanoveným termínem, pak se za 

DUZP považuje tento skutečný den převzetí plnění, který je uveden 

v předávacím protokolu plnění (3). 

 Dodání zboží do EU – v případě, že toto zboží není osvobozeno od daně (dle 

§63 resp. §64), pak pro toto zdanitelné plnění platí pro určení DUZP § 21 ZDPH 

(pravidla pro uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání 

zboží). V případě, že je toto plnění od daně osvobozeno s nárokem na odpočet 

podle výše uvedených paragrafů, pak se dnem DUZP rozumí den vystavení 

daňového dokladu za předpokladu, že tento daňový doklad byl vystaven do 

15. dne běžného měsíce, který následuje po měsíci, kdy bylo zboží 

vyexpedováno do jiného členského státu EU (3). 

 Pořízení zboží z EU – analogicky lze použít shodnou interpretaci zákona, jako 

u dodání zboží do EU. Odpočet daně (reverse charge) je možno v tomto případě 

uplatnit až po přiznání daně a obdržení dokladu o plnění z jiné země EU (3). 

 Poskytnutí služby (místo plnění mimo tuzemsko) – pro daňový subjekt vzniká 

daňová povinnost za příslušné zdaňovací období, dle §24a ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. Vždy se počítá den, který nastává 

dříve. DUZP se stanoví analogicky, dle §21, tedy jako DUZP při poskytování 

služby s místem plnění v tuzemsku (3).  

 Nákup služeb – v tomto oddílu se jedná o nákup dodávek médií (tepla, chladu, 

elektrické energie, plynu, vody, odstranění odpadních vod, telekomunikačních 

služeb, atd.). V těchto případech je povinnost daň na výstupu přiznat k DUZP, 

který se stanoví dle §21 dnem odečtu měřících zařízení, případně dnem zjištěná 

skutečné spotřeby médií. Pro nákup služeb mimo tuzemsko platí opět pravidlo 

„reverse charge“, tzn. že lze uplatnit proti dani na výstupu i daň na vstupu, proti 

řádnému dokladu o plnění služby tohoto charakteru (3). 
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2.13 Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet 

Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně jsou soustředěna v náplni § 72 (6).  

„(1) Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu v přijatém zdanitelném plnění, které 

v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování 

 

a) zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,  

b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, 

c) plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže 

by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku, 

d) plnění uvedených v § 54 odst.1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 s místem plnění ve 

třetí zemi, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží, nebo 

e) plnění uvedených v § 13 odst. 4 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5. 

(2) Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se rozumí daň uplatněná podle 

tohoto zákona 

a) na zboží, které plátci bylo nebo má být dodáno, nebo službu, která mu byla nebo má 

být poskytnuta, 

b) na zboží, které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu anebo dovezeno ze 

třetí země, nebo 

c) v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b). 

(3) Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající 

povinnost tuto daň přiznat. 

(4) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro 

reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu 53) uznat za výdaje 

vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle 

§ 13 odst. 8 písm. c). 
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(5) Plátce má nárok na odpočet daně v plné výši u přijatého zdanitelného plnění, které 

použije výhradně pro uskutečňování plnění uvedených v odstavci 1. 

(6) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely, které zakládají nárok na 

odpočet daně, tak pro jiné účely, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen v části 

připadající na použití s nárokem na odpočet daně (dále jen „odpočet daně v částečné 

výši“), pokud zákon nestanoví jinak. Příslušná výše odpočtu daně v částečné výši se 

stanoví postupem podle § 75 nebo 76.“ (6, s. 48). 

Důležitým faktorem pro tuto problematiku je, že daňový subjekt si musí uvědomit, že 

přiznání daně na výstupu je jeho povinností a uplatnění nároku na odpočet daně na 

vstupu je jeho právo. Legitimní použití tohoto práva odpočtu daně si však musí každý 

subjekt posoudit samostatně, ve vazbě na ustanovení § 72 (3).  

Důležitým hlediskem je ustanovení, že nárok na uplatnění odpočtu vzniká dnem, ke 

kterému vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, což prakticky znamená, že prvotně 

musí být daň z tohoto plnění přiznána u dodavatele a sekundárně pak je možno uplatnit 

odpočet u odběratele. U plnění s nárokem na odpočet daně je tedy nutno sledovat 

DUZP, nebo přijatou platbu za zdanitelné plnění (3).  

Správně by, dle DUZP měla být přiznána daň na straně dodavatele, ale na druhou stranu 

není povinností odběratele tuto skutečnost prověřovat a zohledňovat při uplatnění svého 

nároku na odpočet. Jako ochrana před nespolehlivým plátcem či osobou slouží čestné 

prohlášení dodavatele o vyrovnání závazků s místně příslušným FÚ, či sledování 

registru nespolehlivých plátců, který aktualizuje finanční správa ČR. 

V odst.2 § 72 ZDPH jsou specifikována zdanitelná plnění, u nichž má plátce nárok na 

odpočet daně na vstupu. Zahrnuje taková plnění, které daňový subjekt použije pro 

realizaci zdanitelných plnění s povinností přiznat daň na vstupu – jedná se o všechna 

plnění, která jsou předmětem daně a zároveň nejsou osvobozena od daně, dále pak 

u plnění osvobozených od daně, ale s nárokem na odpočet, dále plnění s místem plnění 

mimo ČR (pouze však ta, u kterých by v případě místa plnění v ČR byl nárok na 

odpočet) a pak několik přesně stanovených činností, které jsou uvedeny 

v § 72 odst. 2 písm. d) a e) (3).  
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Důležitým faktorem je tedy sledovat, která plnění byla použita na plnění osvobozená od 

daně bez nároku na odpočet. V případě, že daňový subjekt používá kombinovaně 

plnění, které jsou nebo nejsou osvobozena od daně, pak musí nárok na odpočet 

odpovídajícím způsobem krátit (podle § 76 ZDPH) (3). 

Ve stavebnictví u realizace staveb občanské vybavenosti či průmyslových staveb lze 

konstatovat, že pro odpočet daně v převážné míře platí ustanovení § 72, odst. 5. Jako 

příklad lze uvést stavbu, jejíž realizace sestává z těchto základních vstupů k zabudování 

do stavebního díla (nezahrnuje stavby speciální, jejichž režim je v souladu 

s § 15 Stavebního zákona 183/2006 Sb.) (7): 

 materiál – betonářské výrobky, zdicí materiál, písky, drtě, pojiva atd.,  

 kompletační výrobky – výplně otvorů – okna, dveře, výrobky pro PSV, jako jsou 

obklady, dlažby, klempířské prvky, krytiny, podlahoviny atd.,  

 technologické vybavení staveb – zdravotechnika, ústřední vytápění, 

vzduchotechnika a klimatizace, elektroinstalace silová a slaboproudá,  

 strojní a mechanizační práce (zemní práce, betonářské práce atd.), 

 pronájmy mechanismů a pracovních prostředků (stavební jeřáby, stavební 

výtahy, montážní plošiny, lešení, elektrické a jiné ruční nářadí,  

 služby – školení BOZP, ostraha staveniště, zajištění zařízení staveniště (7). 

 Dále lze uvést několik příkladů, kde nelze uplatnit odpočet. 

 Výdaje na reprezentaci firmy – zde se jedná o pohoštění, které je v účetnictví 

vedené na účtu 513 a reklamní předměty. Zde platí výjimka za předpokladu 

splnění podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů jako daňově uznatelné 

výdaje, dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů. Potom zde můžeme 

uplatnit nárok na odpočet. Reklamní předmět musí být opatřen logem obchodní 

firmy a jeho hodnota je nepřesáhne 500 Kč a není zároveň předmětem spotřební 

daně (výjimku tvoří tichá vína) (4).  
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 Plnění, která použije subjekt pro další plnění osvobozených od daně, bez nároku 

na odpočet – zde není nárok ani na částečné uplatnění odpočtu (4). 

 

2.14 Úprava odpočtu daně 

Úpravu odpočtu daně upravuje § 78 odst. 1) až 4), kde se stanoví podmínky úpravy 

odpočtu daně při pořízení dlouhodobého majetku, pokud v některém kalendářním roce, 

ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde k zásadním změnám rozsahu použití 

tohoto majetku pro účely, které jsou podmínkou pro odečet daně. Změny v rozsahu 

použité dlouhodobého majetku se posuzují každý kalendářní rok samostatně. Lhůty pro 

úpravu odpočtu daně (6): 

 v případě nemovitostí – staveb, bytů, nebytových prostor a jejich technického 

zhodnocení je lhůta stanovena na 5 let, 

 v případě nemovitostí – pozemků se lhůta pro úpravu odpočtu daně prodlužuje 

na 10 let (6). 

Lhůta pro úpravu odpočtu daně začíná běžet vždy kalendářním rokem, ve kterém byl 

majetek pořízen. Úprava odpočtu daně se provádí pomocí koeficientu, který si plátce 

daně stanoví na konci kalendářního roku, kdy ke změně došlo. Tento koeficient bude 

používat pro výpočet daně pro příští kalendářní rok (jedná se o tzv. „zálohový 

koeficient“) (3).  

Po konci kalendářního roku si plátce aktualizuje tento koeficient za předchozí 

kalendářní rok, upraví svou daňovou povinnost za minulý rok a nová koeficient bude 

používat následující rok. Způsob výpočtu koeficientu – matematicky lze vyjádřit jako 

podíl součtu uskutečněných zdanitelných plnění a plnění od daně osvobozených (čitatel) 

proti součtu všech uskutečněných plnění (jmenovatel). Do tohoto výpočtu nespadá 

prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a dále příležitostné finanční 

plnění dle § 54 (3).  
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Podíl – desetinné číslo zaokrouhlíme na 2 desetinná místa. V mezním případě, kdy podíl 

– koeficient vychází v rozmezí 0,95 až 1, tak platí, že za výsledný koeficient se stanoví 

číslo 1 (subjekt má nárok na plný odpočet ze zdanitelných plnění). Pokud vyjde podíl 

nižší než 0,95, vychází se pro výpočet úpravy daně z tohoto čísla. Tímto koeficientem 

vynásobí daňový subjekt přiznanou a zaplacenou daň za předchozí kalendářní rok 

a zjistí povinnost doplatku či vrácení přeplatku daně (3). 

Nárok na odpočet daně při přechodu z plátce na neplátce upravuje § 79 odst. 1) až 3), 

kde je stanovena 12 měsíční lhůta pro uplatnění odpočtu daně přede dnem, kdy se 

subjekt stal plátcem DPH. Pro uplatnění takového odpočtu je nutno splnit podmínku, že 

majetek (hmotný či nehmotný), který eviduje ve svém obchodním majetku ke dni 

předcházejícímu dni registrace v této stanovené 12 měsíční lhůtě a který byl 

prokazatelně pořízen včetně DPH (3).   

 

2.15 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 

Upravuje § 63 v odst. 1) až 2), kde jsou definovány podmínky takové plnění a zahrnují 

zejména: 

 dodání zboží do jiného členského státu EU (§ 64), 

 pořízení zboží z jiného členského státu EU (§ 65), 

 vývoz zboží (§ 66), 

 poskytnutí služby do třetí země (§ 67), 

 osvobození ve zvláštních případech (§ 68), 

 přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69), 

 přeprava osob (§ 70), 

 dovoz zboží (§ 71), 
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 dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujících nebo člena posádky letadla 

a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f), 

 dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo 

přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného 

členského státu je osvobozeno od daně (§ 71g) (6). 

 

2.16 Plnění osvobozená bez nároku na odpočet 

Tato plnění jsou uvedena v § 51 a jejich upřesňující specifikace je zakotvena 

v § 52 až § 62 ZDPH. Jako příklad lze uvést poštovní služby, rozhlasové a televizní 

vysílání, finanční a pojišťovací služby, zdravotnické služby atp.  Důležitým sektorem 

těchto služeb pro soukromé objekty je převod a nájem nemovitostí, tj. pozemků, staveb, 

bytů a nebytových prostor (§ 56) (4).  

U převodu nemovitostí platí podmínka (vyjma pozemků, které jsou osvobozeny 

od daně, neplatí pro pozemky stavební), že je subjekt musí držet ve svém vlastnictví 

nejméně 3 roky (počítáno od nabytí majetku, případně kolaudace stavby), a u nájmu 

a pronájmu se musí jednat o dlouhodobý nájem (upřesňuje ZDPH v §56, odst. 4). 

Osvobození se nevztahuje na nájem prostor a míst k parkování vozidel, bezpečnostních 

schránek a trvale instalovaných zařízení a strojů, kde doba trvání pronájmu je 

ohraničena lhůtou 48 hodin. (4) 

 

2.17 Režim přenesené daňové povinnosti 

Základní ustanovení pro režim přenesené daňové povinnosti upravuje §92 a. Zásadou je, 

že v tomto režime je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění 

v tuzemsku uskutečněno, a který má povinnost přiznat daň ke DUZP. Plátce 

je zodpovědný za vyčíslení a evidenci DPH. Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění 

v režimu přenesené daňové povinnosti je od daně osvobozen, ale musí vést zákonem 

předepsanou evidenci pro účely DPH (4). 
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Dále je nutno evidovat DUZP, základ daně, rozsah a předmět plnění. Tato zásada platí 

i v opačném případě, kdy plátce je příjemcem zdanitelného plnění a subjekt s DIČ 

plnění provádí. Od letošního roku platí pro plátce, který uskutečnil nebo pro kterého 

bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, 

dle odst. 5 povinnost elektronického hlášení správci daně na elektronickou adresu 

zveřejněnou správcem daně ve správní lhůtě a obsahu dle odst. 3 nebo 4) § 92a (4). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

3.1 Představení společnosti 

 

 

 

Firma: Fiktivní – ABC s.r.o.  

Sídlo: Brno, Horova 55, PSČ: 616 00 

IČO: 111111111 

DIČ: CZ111111111 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 

Datum zápisu: 22. června 2005 

Předmět podnikání:  

- obchodní živnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej                                                             

-   provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování  

Statutární orgán: jednatel 

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost. 

Působení na trhu: Společnost existuje 13. rokem, její hlavní činnost je koupě stavebního 

materiálu za účelem dalšího prodeje. Za svou dlouhou existenci společnost obchoduje 

i v zahraničí, zejména v Rakousku a Rusku. Její doplňková činnost je montáž 

klimatizací s následným dlouhotrvajícím servisem. Společnost se jako další činností 

zabývá okrajově stavěním nemovitostí. ABC s.r.o. společnost, s.r.o. má 35 zaměstnanců 

bez žádných zdravotních postižení. Společnost si nepřála být jmenována. 

Obrázek 2- Logo společnosti. (Vlastní zpracování) 
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3.1.1 Organizační struktura společnosti 

 

 
 

Obrázek 3- Organizační struktura. (Vlastní zpracování) 

 

Za společnost jedná jednatel, který má vytvořeného zástupce a dohromady řídí chod 

společnosti. Hlavní činností jednatele je vytváření cenových nabídek, jednat 

s partnerskými společnostmi, kontrolovat průběh jednotlivých zakázek a jít všem 

zaměstnancům příkladem. Zástupce jednatele dohlíží na všechny zaměstnance, deleguje 

úkoly, zařizuje příjemné pracovní podmínky. Účetní oddělení se stará o veškeré doklady 

včetně kontrolních hlášení, DPH a daňové přiznání z příjmu právnických osob. V další 

kapitole provedu návrh na daňovou optimalizaci obou společností. 

3.1.2 Analýza současného stavu DPH společnosti 

Společnost je dobrovolným plátcem DPH první měsíc založení společnosti. Je měsíční 

plátce DPH. Kontrolní hlášení účetní oddělení podává přes datovou schránku každý 

měsíc. 

 

 

 

Jednatel

Účetní 
oddělení

Technické 
oddělení

Marketingové 
oddělení

Zástupce 
jednatele
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3.2 Typy obchodních styků ve společnosti a vliv DPH  

Společnost nejvíce obchoduje s plátci daně, ale je i množství obchodů s neplátci daně. 

Obchodování s neplátci daně je pro společnost mírnou nevýhodou, protože si nemohou 

při koupi zboží uplatnit daň na vstupu, tzn. uvést v daňovém přiznání jako nadměrný 

odpočet a zažádat o vrácení již zaplacené daně. Proto kupované zboží nebo službu mají 

o sazbu DPH dražší, čímž společnosti roste náklad.  

Př. 1: Společnost koupí počítač v hodnotě 39 000 Kč od neplátce DPH. Nastane situace, 

že společnost zaplatí 39 000 Kč na účet dodavatele, ale DPH si nemůže uplatnit 

na vstupu, takže společnost má počítač „dražší“ o 8 190 Kč. Tento příklad platí, 

za předpokladu, že firma z pohledu prodávajícího, která není plátcem daně má navýšené 

prodejní ceny zboží, než je ZD u firmy, která plátcem daně je.  

Př. 2: Společnost vystaví fakturu neplátci DPH za zboží v hodnotě 39 000 Kč, 

včetně 21 % DPH. V tomto případě musí plátce DPH přiznat daň na výstupu ve výši 

6 767 Kč. 

Na těchto příkladech je názorně vidět, jak je nevýhodné obchodovat ze strany plátce 

s neplátci DPH. Je potřeba vědět, že to platí za předpokladu, že firma z pohledu 

prodávajícího, která není plátcem daně má navýšené prodejní ceny zboží, než je ZD 

u firmy, která plátcem daně je. Další příklady budou uvedeny, jako vztah plátce k plátci 

DPH. 

Př. 3: Společnost koupí paletu cihel za 50 000 Kč včetně DPH od právnické osoby, 

která je plátcem DPH. Kupující strana zaplatí celou částku 50 000 Kč, ale uplatní si 

v daňovém přiznání daň na vstupu ve výši 8 675 Kč. A zároveň prodávající strana musí 

přiznat daň na výstupu, takže z obdržených 50 000 Kč uvede částku 8 675 Kč do 

kolonky daň na výstupu v daňovém přiznání.  

U příkladu číslo 3 se potvrzuje, že je výhodné obchodovat s plátci daně, kvůli možnosti 

uplatnění daně na vstupu při pořizování zboží. Toto tvrzení platí v případě, že plátce 

daně v roli prodávajícího má stejné ceny, jako neplátce daně. Může se zdát, že na tom 

není nic výhodného, když společnost uplatní daň na vstupu a zároveň pokaždé musí při 

obdržení peněz zaplatit daň na výstupu. 
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Běžně v praxi si společnost vykalkuluje částku, za kterou je ochotna službu nebo zboží 

prodat a přičte si k tomu daň, kterou pak stejně odvede finanční správě, to se může 

promítnout na zboží od plátce daně, které bude o daň dražší než u neplátce daně. 

 

3.3 Typy obchodních styků ve společnosti s přenesenou daňovou 

povinností a vliv DPH 

 Jelikož je společnost zaměřená i na stavebnictví, tak má hodně případů s přenesenou 

daňovou povinností, která je podrobně popsána v teoretické části. Uvedu příklady, které 

jsou běžnou praxí firmy. 

Př. 1: Stavební společnost si u ABC s.r.o. objednala montážní a elektroinstalační práce 

na zakázce bytového domu v Brně za 250 000 Kč. ABC s.r.o. vystaví daňový doklad 

fakturu na 250 000 Kč bez DPH, kde může, ale nemusí být uvedena sazba daně. Na 

dokladu bude uvedeno, že se jedná o režim přenesené daňové povinnosti podle 

§92 zákona o účetnictví a text daň odvede zákazník. Tento vztah platí jenom mezi plátci 

DPH. 

 

3.4 Typy zahraničních obchodních styků ve společnosti a vliv DPH 

Jak jsem již zmiňoval, společnost obchoduje i se zahraničními partnery, 

jako je Rakousko a Rusko. Následně uvedu příklady, jak společnost obchoduje a jaký to 

má vliv na DPH ve společnosti. 

Příklad číslo 1:  

ABC s.r.o. společnost kupuje speciální silikátovou omítku z Rakouska za 2 000 EUR, 

protože v České republice se tento výrobek nedá koupit. Rakouská společnost je plátce 

DPH v Rakousku a je to jedna ze zemí EU. V takovém případě, když ABC, s.r.o. 

společnost je plátce daně a obchoduje s kteroukoliv zemí EU je zboží považováno za 

osvobozené zdanitelné plnění s nárokem na odpočet DPH (reverse charge).  
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Jinak řečeno kupuje zboží od Rakouské společnosti bez DPH a transakci povinně uvede 

v následujícím daňovém přiznání jako intrakomunitární plnění, kde se řídí podle sazeb 

zákona o dani z přidané hodnoty. V tomto případě se jedná o 21 %. Ve shrnutí ABC 

s.r.o. společnost koupí silikátovou omítku za 2000 EUR bez DPH, avšak částku 420 

EUR uplatní v tuzemsku jako daň na vstupu a daň na výstupu zároveň.  

Příklad číslo 2:  

Další příklad uvedu dodání zboží do třetích zemí. Společnost obchoduje i s Ruskem 

a to tak, že dodává značkové klimatizace české výroby do obchodního domu v Moskvě. 

Celá zakázka je vyčíslena na 10 000 USD. Podle §66 zákona o DPH je částka 

považována za osvobozené plnění s nárokem na odpočet, a to bez ohledu na to, zdali 

je odběratel zboží v dané třetí zemi plátce DPH, či nikoliv. Transakce pak podléhá 

zdanění v zemi odběratele zboží.  

Příklad číslo 3: Jako třetí příklad uvedu třístranný obchod, protože společnost kupuje 

speciální zboží pro svoje podnikání z Rakouska, ale zboží je vyráběné ve Francii. 

Schéma třístranného obchodu je zobrazeno na obrázku. 

 

 
 

Obrázek 4 - Třístranný obchod. (Vlastní zpracování) 

 

Prostřední 
osoba Rakousko

Kupující Česká 
republika
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Faktura 

Faktura 

Zboží 
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Nejdříve je třeba podotknout, že všechny tři strany musí být ve své zemi registrované 

k dani a platí to pouze jako forma obchodu v rámci EU. Postup je následující. Francie 

(prodávající) pošle zboží ABC s.r.o., dále vystaví Rakousku (prostřední osoba) daňový 

doklad s DIČ prostřední osoby spolu s kódem země prostřední osoby a sdělením, že se 

jedná o osvobozenou transakci. Tu potom dokládá v daňovém přiznání a uvede tuto 

transakci do souhrnného hlášení.  

Rakousko vystaví společnosti daňový doklad, na kterém bude uvedeno DIČ Rakouska 

s kódem země ČR a totéž včetně sdělení, že se jedná o třístranný obchod. Tento obchod 

uvede do souhrnného hlášení s označením kódu pro třístranné obchody.  

Poslední postup u prostřední osoby je uvedení do svého daňového přiznání informativní 

údaj o pořízení zboží z jiného členského státu prostřední osobou a dodání zboží 

do jiného členského státu prostřední osobou.  

Firma (kupující) ve svém daňovém přiznání přizná DPH za pořízení zboží z jiného 

členského státu. Plátce bude mít nárok na odpočet takto zaplacené daně podle ZDPH. 

 

3.5 Kontrolní hlášení ABC s.r.o. fy 

V téhle kapitole bude názorně ukázáno řádně vyplněné kontrolní hlášení za měsíc 

březen 2018 po jednotlivých oddílech s reálnými čísly společnosti, které bude sloužit 

i k daňovému přiznání k DPH. 

3.5.1 ODDÍL A 1 – plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň 

a uskutečněná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti 

V oddílu A1 v kontrolním hlášení se vyplňují všechny vystavené faktury s přenesenou 

daňovou povinností, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění 

podle §92 a zákona o DPH. Důležité jsou všechny identifikační údaje níže v tabulce, 

kvůli spárování faktur na finančním úřadě. Uvádějí se pouze vystavené faktury plátci 

DPH. 
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Číslo řádku DIČ 

odběratele 

Ev. číslo 

daňového 

dokladu 

DUZP Základ 

daně 

Kód 

předmětu 

plnění 

1 00179597 2018005 01.03.2018 55 000 4 

2 19846573 2018006 05.03.2018 135 000 4 

3 25794635 2018009 15.03.2018 28 000 4 

4 87413589 2018011 25.03.2018 74 500 4 

5 48657921 2018018 29.03. 2018 220 000 4 

 

Tabulka 1- Oddíl A1. (Vlastní zpracování) 

Kód předmětu plnění představuje zařazení do sekce, za co byla faktura vystavena. Kódy 

předmětu jsou označeny čísly 1,3,4,5,11,12,13,14,15,16,17. Pro potřeby ABC s.r.o. fy je 

používán pouze kód 4, který znamená poskytnutí stavebních nebo montážních prací. 

Jak je vidět z tabulky, společnost vyfakturovala s přenesenou daňovou povinností za 

měsíc březen 512 500 Kč bez DPH. 

3.5.2 ODDÍL A 4 – Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň 

a uskutečněná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti 

Společnost dále přeskočí na oddíl A4, z důvodu, že oddíl A2 je pro vystavení faktur do 

členských států EU, kterou žádnou v březnu 2018 nevystavila a oddíl A3 je pouze pro 

obchodování s investičním zlatem. V tomto oddíle se vyplní všechny vystavené faktury 

se základní sazbou, nebo sníženou sazbou DPH. Společnost vystavovala pouze faktury 

se základní sazbou 21 % DPH, proto nebudou uváděny další kolonky v tabulce. Jedná 

se pouze o faktury s částkou vyšší než 10 000 Kč včetně daně. 
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Číslo 

řádku 

DIČ 

odběratele 

Ev. číslo 

daňového 

dokladu 

DPPD Základ 

daně 

Daň Kód 

režimu 

plnění 

§44 

ZDPH 

1 54789642 2018004 10.03.2018 550 000 115 500 0 N 

2 87349875 2018008 12.03.2018 150 000 31 500 0 N 

3 68745298 2018009 21.03.2018 75 000 15 750 0 N 

4 15786498 20180013 25.03.2018 135 000 28 350 0 N 

5 25478654 20180019 27.03.2018 430 000 90 300 0 N 

 

Tabulka 2- Oddíl A4. (Vlastní zpracování) 

V tomhle oddílu kód režimu plnění znamená 0 – běžné plnění, 1 - § 89 ZDPH zvláštní 

režim pro cestovní službu, 2 - § 90 ZDPH zvláštní režim pro použité zboží. Sloupec 

§ 44 ZDPH vyjadřuje opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním 

řízení. Do sloupce se buď zaškrtne, či nikoliv. Já jsem použil zkratku N (ne). Částka 

celkem, jak je jasné z tabulky za vyfakturované zboží v tuzemsku činí 1 621 400 Kč 

včetně DPH. Z toho vyplývá, že zaplatí daň na výstupu 281 400 Kč. 

3.5.3 ODDÍL B 1 – přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 

V této části kontrolního hlášení se vyplní všechny přijaté faktury bez DPH, tedy 

s přenesenou daňovou povinností. DPH společnost přizná jako daň na vstupu, ale musí 

ji následně přiznat i jako daň na výstupu, tím se DPH vyruší navzájem (smysl přenesené 

daňové povinnosti). Společnost přijala všechny faktury se základní sazbou 

daně 21 % DPH. Stejně jako v oddílu A4 se jedná o přijaté faktury vyšší než 10 000 Kč. 
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Číslo 

řádku 

DIČ 

dodavatele 

Ev. číslo 

daňového 

dokladu 

DUZP Základ 

daně 

Daň Kód 

předmětu 

plnění 

1 58746398 2018155 05.03.2018 75 000 15 750 4 

2 84635798 2018122 10.03.2018 55 000 11 550 4 

3 58742958 2018100 17.03.2018 125 000 26 250 4 

4 76314985 2018006 18.03.2018 91 000 19 110 4 

5 65872149 2018050 23.03.2018 25 000 5 250 4 

 

Tabulka 3 - Oddíl B1. (Vlastní zpracování) 

V oddílu B1 kód předmětu plnění znamená obdobně, jako v A1 status, za co byla přijata 

faktura. Pro účely společnosti používáme kód číslo 4 – stavební a montážní práce. 

Všechny sečtené částky daně dělají dohromady 77 910 Kč. 

3.5.4 ODDÍL B 2 – přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých 

příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně s hodnotou nad 10 000 Kč 

včetně DPH 

Do oddílu B2 se zapíší všechny přijaté faktury nad 10 000 Kč včetně daně, na které se 

uplatňuje nárok na odpočet v plné výši, tzn. zaplacené DPH finanční správě si nárokuje 

jako DPH na vstupu. V případě společnosti se jedná o nákupy zboží a materiálu do 

stavebnictví zase se základní sazbou 21 %. V oddíle jsou i další sloupce, které jsou 

použít poměr a §44 ZDPH. Obě tyto kolonky vynechám, z důvodu, že společnost 

uplatňuje nárok na odpočet v plné výši a nemá pohledávky u dlužníků, co jsou 

v insolvenčním řízení. 
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Číslo řádku DIČ 

dodavatele 

Ev. číslo 

daňového 

dokladu 

DPPD Základ 

daně 

Daň 

1 58796314 2018066 10.03.2018 175 000 36 750 

2 58749852 2018045 18.03.2018 37 000 7 770 

3 69874523 2018077 19.03.2018 99 000 20 790 

4 32547894 2018069 25.03.2018 160 000 33 600 

5 25469875 2018021 31.03.2018 28 000 5 880 

 

Tabulka 4 - Oddíl B2. (Vlastní zpracování) 

Součet všech částek ve sloupci daň je 104 720 Kč. Tuto částku si společnost bude 

nárokovat v přiznání k dani z DPH v plné výši na vstupu.  

3.5.5 ODDÍL B 3 – přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých 

příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně s hodnotou do 10 000 Kč 

včetně daně 

V tomhle oddíle se už nerozepisují dodavatelé, ale součet všech přijatých faktur 

a pokladních dokladů se napíší na 1 řádek. Zahrnuje se i koupené zboží od neplátce 

DPH v jakékoliv výši. Společnost nakupovala pouze v základní sazbě 21 %. Do téhle 

skupiny patří jakékoliv drobnější náklady, kancelářské potřeby, čistící prostředky atd. 

Základ daně Daň 

48 500 10 185 

 

Tabulka 5 - Oddíl B3. (Vlastní zpracování) 

Daň činí 10 185 Kč, kterou si společnost bude nárokovat v plné výši na vstupu. 
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3.5.6 ODDÍL C – Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH 

Tento oddíl slouží jako souhrn všech tabulek a vyčíslí nám finální čísla potřebné 

k sestavení daňového přiznání k DPH. 

Řádek DaP X Základ daně 

1 A.4.+A.5. celkem základy 

daně u základní sazby DPH 

1 340 000 

40 B.2.+B.3. celkem základy 

daně u základní sazby DPH 

547 500 

25 A.1. celkem základy daně 512 500 

10 B.1. celkem základy daně u 

základní sazby DPH 

371 000 

 

Tabulka 6 - Oddíl C. (Vlastní zpracování) 

 

3.6 Sestavení daňového přiznání k DPH  

Následně bude provedeno vyplnění daňového přiznání k DPH za měsíc březen 2018 

a bude zjištěno, jestli společnost bude platit daň nebo společnosti vyjde nadměrný 

odpočet. Daňové přiznání k DPH se skládá ze tří oddílů a to: A, B, C. V oddílu A jsou 

informace o identifikaci společnosti. Oddíl B se vyznačuje informacemi o podepisující 

osobě za společnost, razítkem, vlastnoručním podpisem osoby oprávněné k podpisu 

přiznání.  

Poslední oddíl C obsahuje jednotlivé řádky, kde jsou uvedeny výpočty jednotlivých 

odvětví jako je například daň na vstupu a na výstupu, režimy přenesených daňových 

povinností, a to nejdůležitější je výsledek, který ukáže, zdali společnost bude platit 

finanční správě daň, nebo obdrží finanční prostředky z nadměrného odpočtu daně. 

Oddíly A, B přeskočím a přejdu rovnou k výpočtům DPH. 
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3.6.1 Část I. Zdanitelná plnění 

Pro účely společnosti se jí týkají pouze řádky 1. a 10.  

Zdanitelná plnění Řádek Základ daně Daň na výstupu 

Dodání zboží nebo 

poskytnutí služby 

s místem plnění v 

tuzemsku 

1 1 340 000 281 400 

Režim přenesení 

daňové povinnosti 

(§92a) – odběratel 

zboží nebo 

příjemce služeb 

10 371 000 77 910 

 

Tabulka 7 - Část I. (Vlastní zpracování) 

V první části nám vyplyne rozpis částek daň na výstupu. 

3.6.2 Část II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko 

s nárokem na odpočet daně 

Společnost v této části zajímá pouze řádek 25 daňového přiznání, který značí režim 

přenesené daňové povinnosti – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb 

Ostatní plnění a plnění s místem plnění 

mimo tuzemsko s nárokem na odpočet 

Hodnota 

Režim přenesené daňové povinnosti – 

dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb 

512 500 

 

Tabulka 8 - Část II. (Vlastní zpracování) 

3.6.3 Část IV. Nárok na odpočet daně 

V téhle části přiznání společnost řeší daň na vstupu. Využije řádek 40,43 a 46 daňového 

přiznání, kde výsledkem bude součet nadměrného odpočtu. 
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Nárok na odpočet 

daně 

Řádek Základ daně V plné výši 

Z přijatelných 

zdanitelných plnění od 

plátců 

40 547 500 114 975 

Ze zdanitelných plnění 

vykázaných na řádcích 

3 až 13 

43 371 000 77 910 

Odpočet daně celkem 

(40+41+42+43+44+45) 

46 X 192 885 

 

Tabulka 9 - Část IV. (Vlastní zpracování) 

Odpočet daně celkem činí 192 885 Kč. 

3.6.4 Část VI. Výpočet daně 

Přecházím do nejdůležitější části daňového přiznání, kde je finální výsledek výpočtu 

daně za měsíc březen 2018. 

Výpočet daně Řádek X 

Daň na výstupu 62 359 310 

Odpočet daně v plné výši 63 192 885 

Vlastní daň 64 166 425 

 

Tabulka 10 - Část VI. (Vlastní zpracování) 

Z výpočtu daně je zřejmé, že společnost zaplatí za měsíc březen 2018 daň ve výši 

166 425 Kč. V další kapitole navrhnu optimalizační řešení, jak tuto daň co nejvíce 

ponížit. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY A ŘEŠENÍ 

 

4.1 Optimalizace daní obecně 

I když by se to tak mohlo zdát, daňová optimalizace není synonymem pro daňový 

podvod. Jde zcela o legální způsob, jak snížit daňovou zátěž. Každá společnost se musí 

řídit daňovou legislativou dané země, které umožňují optimalizovat daně. Provedení 

kvalitní daňové optimalizace vyžaduje profesionalitu, znalost v oblasti daní, zákonů 

a pohybování se v praxi.  

Zjednodušeně je to optimální využití zákona. Každý, kdo pracuje v daňové a účetní 

sféře by měl vědět základy daňové optimalizace, které mohou společnosti ušetřit 

finanční prostředky. Avšak v realitě to může být naopak, jelikož se účetní oddělení 

zodpovídá řízení firmy, tudíž ztrácí svoji autonomii. 

Je tady možnost využití daňových poradců, kteří mohou společnosti pomoct 

optimalizovat svoje daňové zatížení. V České republice je momentálně evidováno 

v komoře daňových poradců 4 778 daňových poradců (duben 2018). Pro porovnání, tak 

v České republice je podle vyplývající analýzy, kterou provedla nejmenovaná 

společnost 2 700 000 podnikajících subjektů. To vysvětluje velkou zaneprázdněnost 

daňových poradců a vyšší cenu za služby (10). 

 

4.2 Optimalizace DPH firmy ABC s.r.o.  

V předchozí kapitole na základě výpočtu přiznání k DPH vyšlo společnosti zaplatit daň 

ve výši 166 425 Kč příslušnému finančnímu úřadu. Následně uvedu jednotlivé 

skutečnosti společnosti, uvedu příklady, kde firma pochybila a provedu svůj vlastní 

optimalizační návrh. 

Příklad č. 1: Jednatel používá ke své podnikatelské činnosti svůj starý soukromý 

automobil, který není zapsaný v obchodním majetku firmy. Důvod je takový, 

že automobil si zakoupil ještě před vznikem společnosti a nepřevedl ho do obchodního 
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majetku společnosti. Automobil je starý 15 let a jeho aktuální odhadnutá hodnota 

je 150 000 Kč. 

Návrh k příkladu č. 1: První varianta, kterou navrhuji je odkup automobilu od pana 

jednatele do společnosti.  Tím pádem sice neuplatníme při koupi vozu DPH na vstupu, 

protože jednatel je fyzická osoba nepovinná k dani, která není plátcem DPH, ale lze dát 

do daňových nákladů společnosti veškeré náklady s vozem souvisejícím. Například 

pohonné hmoty, pravidelný servis a údržba automobilu. První variantu bych doporučil 

v případě, že společnost nemá dostatečné finanční prostředky pro koupi nového vozu. 

Druhá varianta, kterou navrhuji je koupě nového automobilu v hodnotě 600 000 Kč 

včetně DPH. Firma automobil zakoupí od právnické osoby, která je plátcem DPH. Pro 

uplatnění daně na vstupu je důležité, pro jaké účely se bude vozidlo pořizovat. Při 

předpokladu, že automobil bude 100% sloužit ke služebním účelům firmy, tak je možné 

si uplatnit daň na vstupu v plné výši vozidla, tzn. 104 100 Kč. V tomto případě se bude 

uplatňovat daň na vstupu při všech nákladech s vozem souvisejícím v plné výši. 

Povinností uživatele vozidla je řádné vyplňování knihy jízd.  

Podle §78 odstavce 1 ZDPH, pokud jednatel nemá v plánu používat automobil 

i k soukromým účelům, ale situace se do 5 let od uplatnění odpočtu daně změní, je 

povinen upravit odpočet daně, a to rok následující po roku, kdy byl odpočet uplatněn. 

Změny se posuzují za každý kalendářní rok samostatně v rámci lhůty pro úpravu 

odpočtu daně. Opět se porovnává se skutečným stavem, většinou podle knihy jízd 

a počtu ujetých kilometrů (6). 

Další možnost využití nového automobilu ve firmě je i k soukromým účelům. Tuto 

skutečnost spravuje §75 ZDPH. Při využití vozidla k osobním účelům si může firma 

uplatnit odpočet pouze v poměrné výši. Tu si stanoví kvalifikovaným odhadem. 

Po skončení kalendářního roku, kdy firma uplatnila odpočet, provede šetření skutečného 

podílu používání vozidla pro ekonomickou činnost a pro soukromé účely, na základě 

knihy jízd a počtu ujetých kilometrů (6).  

Pokud se odhad odchyluje více než 10 % od původního odhadu, je nutné výši 

uplatněného odpočtu upravit v posledním měsíci kalendářního roku v daňovém přiznaní 
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k DPH. Jednatel provedl kvalifikovaný odhad, který vyšel na 25 % využití vozidla 

k soukromým účelům.  

Firma uplatní nárok na odpočet DPH v měsíci pořízení vozidla v poměrné výši 

78 075 Kč. Původní výše odpočtu ve výši 104 100 Kč byla zkrácena o 25 % (hodnota 

předpokládaného podílu využití vozu pro soukromé účely). Výše neuplatněného 

odpočtu ve výši 26 025 Kč společnost buď zaúčtuje do daňových nákladů v měsíci 

pořízení vozidla, nebo musí zvýšit pořizovací cenu vozidla. 

Náklady související s provozem vozidla, jako jsou opravy, pojištění, se uplatňují v plné 

výši a nedochází k jejich krácení, i když je vozidlo používáno z části pro soukromé 

účely. Jinak je tomu u pohonných hmot, které jsou pro firmu nedaňovým nákladem, při 

využití k soukromým účelům (11). 

Závěrem bych navrhl variantu číslo 2 (nárok na odpočet v plné výši), kvůli možnosti 

uplatnění odpočtu daně v plné výši v částce 104 100 Kč, avšak firma musí mít dost 

finančních prostředků, aby mohla automobil zakoupit. Variantu číslo 1 bych volil 

v případě nedostatku finančních prostředků. 

Příklad č. 2:  

Jak je uvedeno v kapitole 3. Společnost kupuje stavebniny, klimatizace za účelem 

následného prodeje, zaměstnává montážní pracovníky a servisní techniky klimatizací. 

Podle kontrolního hlášení podaného za měsíc březen 2018, společnost vyfakturovala 

s přenesenou daňovou povinností pouze 512 500 Kč. Oproti vystaveným fakturám bez 

přenesené daňové povinnosti, které činily 1 340 000 Kč. Z této částky byla společnost 

povinna v daňovém přiznání uvést částku 281 400 Kč, jako daň na výstupu.  

Návrh k příkladu č. 2:  

Osobně bych doporučil, aby se společnost více zaměřila na zakázky spojené s montáží, 

kvůli režimu přenesené daňové povinnosti podle §92 ZDPH. Nákup zboží v podobě 

klimatizací a stavebnin by bylo vhodnější realizovat, jako méně podstatnější činnost 

a jako hlavní podnikatelskou činnost se věnovat prodeji zboží s následnou montáží. 

Díky této variantě prodeje zboží společnost může snížit daňovou povinnost alespoň na 
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polovinu částky 281 400 Kč (součet oddílu A4 kontrolního hlášení). Firmě tudíž dojde 

ke snížení daňové povinnosti ve výši 140 700 Kč, a to se rovná ročnímu snížení daňové 

povinnosti zhruba 1 600 000 Kč. 

Příklad č. 3:  

Jednatel si zakoupil kvalitní oblek HUGO BOSS ve výši 50 000 Kč včetně DPH.  Oblek 

používá každý den k vykonávání své podnikatelské činnosti, jako jsou jednání s klienty, 

společenské akce, kde vystupuje jednatel jménem společnosti. Jednatel si oblek 

zakoupil ze svého účtu, za účelem osobního využití. 

Návrh k příkladu č. 3:  

Jednatel udělal chybu, díky které přišel o daňově uznatelný náklad a nárok uplatnit 

si daň na vstupu v plné výši. Zákon o DPH umožňuje si dát do daňově uznatelných 

nákladů jakékoliv oblečení bez ohledu na finanční limit. Podmínky uznání takového 

nákladu a uplatnění nároku na odpočet spočívá v nošením pouze v pracovní době, tudíž 

pro účely vykonávání pracovních činností. Další podmínkou je řádné a viditelné 

označení společnosti na oděvu. V případě obleku lze logo společnosti našít například na 

pravý rukáv, klopu apod., za účelem prezentace společnosti. V momentě, kdy oblek 

splňuje tyto parametry, tak ho můžeme dát do nákladů společnosti a uplatnit si nárok na 

odpočet v plné výši 8 675 Kč. 

Příklad č. 4:  

Účetní oddělení na základě svých pravidelných kontrol splatností na vystavených 

fakturách zjistilo, že za měsíc březen z deseti vystavených faktur je po splatnosti jedna 

faktura z 10. 3. 2018, evidenční číslo 2018004 v hodnotě 665 500 Kč včetně DPH. 

Podle zákona o DPH musí společnost přiznat daň na výstupu z jakékoliv vystavené 

faktury bez ohledu na to, jestli byla nebo bude zaplacena.  

Návrh k příkladu č. 4:  

Nezaplacení vystavených faktur může způsobit menším společnostem značné finanční 

problémy. V případě, že bude vystavena faktura, tak je nutné počítat s tím, že nebude 
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vystavená faktura uhrazena ve splatnosti odběratelem. Avšak podle ZDPH musí 

společnost odvést z vystavené faktury daň na výstupu v měsíci DUZP.  

Ve stručnosti musí společnost počítat s dostatečnou finanční rezervou k tomu, aby daň 

pokryla. Nedostatečná finanční rezerva by mohla vést dokonce k případné likvidaci 

společnosti. Konkrétně v oblasti stavebnictví je častý případ placení faktur po 

splatnostech. V příkladu číslo 4 se jedná o zaplacenou daň ve výši 115 500 Kč finanční 

správě. 

Navrhl bych změnit metodiku obchodování. Před zahájením prodeje zboží vybrat 

zálohu ve výši 50 %, záloha bude sloužit společnosti, jako finanční rezerva k zaplacení 

DPH. Další nástroj, který by mohl být efektivní je zavést do kupní smlouvy článek, 

že kupující může nakládat se zbožím, jako s vlastním od okamžiku úhrady celé kupní 

ceny. Tento nástroj by měl dlužníka donutit zaplatit fakturu ve splatnosti z důvodu, 

že odběratel si nemůže uplatnit daň na vstupu, dokud firmě nezaplatí celkovou částku 

ceny.  

Příklad č. 5: 

Společnost provádí montáž klimatizace do nemovitosti v Rakousku za 135 000 Kč 

bez DPH. Příjemce montáže je fyzická osoba, která je rovněž plátcem DPH v České 

republice. 

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti je Rakousko, kvůli 

umístění nemovitosti, na které je montáž prováděna. Firma vystavila fakturu 

s přenesenou daňovou povinností podle §92 ZDPH. 

Řešení k příkladu č. 5: 

Firma vystavující fakturu udělala chybu, protože z hlediska DPH je sice splněna 

podmínka, že se jedná o stavební a montážní práce vymezené v §92e ZDPH a plnění 

je poskytnuto jinému pláti daně. Jenže firma si neuvědomila, že místem plnění 

je Rakousko. Řešení je takové, že firma poskytující zdanitelné plnění je povinna 

se zaregistrovat k dani v Rakousku, kde jí vzniká povinnost přiznat daň na výstupu ve 

výši 27 000 Kč (základní sazba DPH v Rakousku je 20 %). Fyzická osoba, která je 
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příjemcem zdanitelného plnění má právo při splnění podmínek vymezených 

v §82 ZDPH zažádat o vrácení rakouské DPH uplatněné, jako součást ceny za montáž 

klimatizace. Jak příjemce, tak poskytovatel musí podat dodatečné daňové přiznání 

k DPH, kde tuto skutečnost napraví.  

Další možností je registrace odběratele k DPH v Rakousku předem. Tohle řešení by 

vyřešilo daný problém, protože fyzická osoba bude vystupovat vůči společnosti ABC 

s.r.o., jako rakouský plátce DPH. Tím pádem by DPH bylo osvobozené s nárokem na 

odpočet. 

Příklad č. 6: 

Společnost dokončovala v březnu výstavbu bytového domu v České republice pro 

firmu, která je rovněž plátce DPH v tuzemsku. V dokončovacích pracích bylo zahrnuto 

interiérové vybavení, kdy do celkové zakázky dodávky a montáže interiéru jsou mimo 

pevně vestavěných konstrukcí (vestavěné skříně, kuchyňské linky, obklady), zahrnuty 

rovněž dodávky kusového nábytku, kuchyňských spotřebičů, televizorů, počítačů, volně 

stojícího osvětlení, uměleckých artefaktů a dalších prvků, které nejsou pevnou součástí 

stavby.  

Firma nerozlišila, jestli nějaké prvky v dodávce nepatří do režimu přenesené daňové 

povinnosti a vystavila daňový doklad včetně sdělení, že daň odvede zákazník na 

montážní práce v režimu přenesené daňové povinnosti v částce 220 000 Kč bez DPH.  

Řešení k příkladu č. 6: 

Společnost poskytující zdanitelné plnění v daňovém přiznání k DPH za březen uvedla 

v souvislosti s uskutečněným zdanitelným plněním částku 220 000 Kč v řádku 

č. 25 daňového přiznání. Příjemce tohoto plnění v daňovém přiznání za březen uplatnil 

daň na výstupu ve výši 46 200 Kč z částky 220 000 Kč a současně uplatnil nárok na 

odpočet v plné výši 46 200 Kč.  

Dodávající firma v měsíci dubnu zjistila, že některé montážní práce včetně dodávky 

zboží nezapadají do klasifikace CZ-CPA, tzn. že firma fakturovala v rozporu 

s ustanovením §92 ZDPH. Tohle zjištění mění situaci u DPH, protože příjemce 
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montážních služeb přiznal daň na vstupu a zároveň na výstupu v plné výši fakturované 

částky, ačkoliv měl přiznat jen část montážních prací, které spadají do klasifikace 

CZ-CPA.  

Montážní firma provedla šetření fakturovaných prací a zjistila, že z 220 000 Kč bez 

DPH se mělo fakturovat 121 000 včetně 21% sazby DPH. Pro příjemce zdanitelného 

plnění to znamená, že měl obdržet dva daňové doklady v podobě faktur, kde jedna 

z nich měla být fakturována na montážní práce s přenesenou daňovou povinností, podle 

§92 ZDPH v částce 120 000 Kč bez DPH. Druhá faktura měla být fakturována na 

samostatné zboží ve výši 121 000 Kč včetně základní sazby 21 % DPH, kam by patřily 

počítače, televizory, samostatně stojící nábytek, umělecké artefakty apod.    

Poskytovatel zdanitelného plnění musí vystavit nové dvě faktury, kde v první faktuře 

s přenesenou daňovou povinností si příjemce zdanitelného plnění uplatní daň na vstupu 

ve výši 25 200 Kč ze základu daně 120 000 Kč a zároveň si uplatní nárok na odpočet 

daně ve výši 25 200 Kč. V druhé faktuře uplatní nárok na odpočet v plné výši v částce 

21 000 Kč ze základu daně 100 000 Kč. Dále je příjemce zdanitelného plnění povinen 

podle §141 daňového řádu podat dodatečné daňové přiznání a chyby opravit.  

U montážní firmy se to projeví, jako neuplatněná daň na výstupu ve výši 21 000 Kč, 

a proto je povinen podle §141 odst. 1 daňového řádu podat dodatečné daňové přiznání 

a předmětný rozdíl uhradit a opravit chyby.  

V souvislosti s opravou údajů na základě podaných dodatečných daňových přiznání 

k DPH musí příjemce i poskytovatel zdanitelného plnění správci daně současně dodat  

i následné kontrolní hlášení, které bude obsahovat správné údaje týkajících 

se všech zdanitelných plnění za měsíc březen. Opravené údaje promítnuté 

v dodatečných daňových přiznání příjemce a poskytovatele nestačí.  

Ve shrnutí společnost dodávající montáž musí přiznat daň výstupu ve výši 21 000 Kč 

a příjemce služby si uplatní DPH na vstupu ve výši 21 000 Kč.  
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Příklad č. 7: 

Zákazník (plátce DPH) si u společnosti objednal reklamní panel včetně zabudování 

(přivrtání úchytů reklamního panelu na dva vruty do zdi) do vstupní haly nemovitosti 

v tuzemsku. Firma tuto zakázku vyčíslila na 28 000 Kč bez DPH v domnění, že se jedná 

o režim přenesené daňové povinnosti. Montáž a dodání firma provedla v březnu 

a zároveň vystavila fakturu na 28 000 Kč bez DPH v režimu přenesené daňové 

povinnosti podle §92 ZDPH.  

Řešení k příkladu č. 7: 

Zákazník fakturu zaplatil, jelikož je příjemce zdanitelného plnění, tak uplatnil daň na 

vstupu ve výši 5 880 Kč a současně uplatnil daň na výstupu ve výši 5 880 Kč. Správce 

daně, který provedl kontrolu u objednatele zakázky zjistil, že reklamní panel není pevně 

spjatý s budovou, ale jen mírně připevněný, aby nespadl svojí vlastní vahou. Tím pádem 

se nemůže jednat o režim přenesené daňové povinnosti podle §92 ZDPH. Poskytovateli 

zdanitelného plnění finanční správa doměří daň z moci úřední, kterou bude muset 

uhradit.  

Příklad č. 8: 

Pan Novák, který je prostý občan, neplátce DPH si chce pořídit k sobě do rodinného 

domu novou klimatizaci. Oslovil společnost ABC s.r.o., aby mu udělala cenovou 

nabídku. Firma nabídku vyčíslila na 75 000 Kč bez DPH. Pan Novák nabídku přijal 

a montáž proběhla v březnu, kdy zároveň uhradil vystavenou fakturu. Vystavená faktura 

byla na částku 90 750 Kč vč. 21 % sazby DPH.  

Řešení k příkladu č. 8: 

V měsíci dubnu pan Novák přišel do společnosti se zjištěním, že mu byla provedená 

špatná fakturace. Zjistil totiž podle §48 ZDPH, že se první snížená sazba daně týká 

mimo jiné stavebních montáží na dokončených stavbách, které slouží výhradně 

k bydlení. To je zrovna případ pana Nováka, kde lze říci, že zaplatil o 6 % více, než 

měl.  



 

58 
 

Firma tuto skutečnost přijala, ale částku ve výši 15 750 Kč už přiznala v daňovém 

přiznání jako DPH na výstupu. Řešení je takové, že firma bude muset opravit fakturu a 

vystavit dodatečné přiznání k DPH podle §141 odst. 2 daňového řádu za měsíc březen, 

kde tuto skutečnost zohlední. Panu Novákovi společnost zaplatí 6 % z uhrazené částky 

zpátky v celkové částce 4 320 Kč. 

Příklad č. 9: 

Společnost poslala v březnu servisního technika klimatizací na opravu dvaceti 

klimatizačních jednotek, kde je společnost před pěti lety instalovala v tuzemsku. Službu 

si objednala firma, která je plátcem DPH v tuzemsku. Za opravu vystavila společnost 

v březnu fakturu ve standardním režimu v částce 163 350 Kč včetně 21 % DPH. 

Řešení k příkladu č. 9: 

Poskytovatel zdanitelného plnění přiznal v daňovém přiznání za měsíc březen daň na 

výstupu ve výši 28 350 Kč. Příjemce zdanitelného plnění si uplatnil nárok na odpočet 

daně v plné výši 28 350 Kč. Příjemce služby v měsíci dubnu při kontrole daňových 

dokladů zjistil, že dodavatel vystavil fakturu na opravu klimatizací ve standardním 

režimu.  

Odběratel zkontroloval, jestli náhodou oprava klimatizací není v oddílu 43 klasifikace 

CZ-CPA a zjistil, že oprava klimatizačních jednotek tam patří, tzn. že se na tyto práce 

vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle §92 ZDPH. Povinnost přiznat daň ve 

výši 25 350 Kč na výstupu, kterou přiznal poskytovatel zdanitelného plnění vznikla 

neoprávněně, protože povinnost přiznat daň poskytovateli nevznikla. V tomto případě 

vznikla povinnost přiznat daň na výstupu příjemci zdanitelného plnění ve výši 

28 350 Kč a ve stejné výši mu vzniklo právo na uplatnění odpočtu daně na vstupu. 

Společnost, která opravu klimatizací prováděla se tímto nesprávným postupem dostala 

do situace, kdy za zdaňovací období březen přiznala daňovou povinnost, která byla 

vyšší o 25 350 Kč, než měla být. Z tohoto důvodu je společnost oprávněna podat 

dodatečné daňové přiznání podle §43 ZDPH a zažádat o vrácení takto vzniklého 

přeplatku na dani. 
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Dodatečné přiznání je povinen podat příjemce zdanitelného plnění podle 

§141 odst. 1 daňového řádu. V dodatečném daňovém přiznání provede příjemce 

zdanitelného plnění současně i opravu další chyby související s neuplatněním režimu 

přenesené daňové povinnosti za zdaňovací období měsíc březen. Příjemci zdanitelného 

plnění vznikne v dodatečném daňovém přiznání k DPH navýšení daně o 25 380 Kč. 

V momentě, kdy tento úkon neprovede, tak se vystavuje riziku dodatečného vyměření 

daně správcem daně.  

V souvislosti s opravou údajů na základě podaných dodatečných daňových přiznání 

k DPH musí příjemce i poskytovatel zdanitelného plnění správci daně současně dodat 

i následné kontrolní hlášení, které bude obsahovat správně opravené údaje týkajících se 

všech zdanitelných plnění za měsíc březen. Opravené údaje promítnuté v dodatečných 

daňových přiznání příjemce a poskytovatele nestačí.  

Ve shrnutí společnost provádějící opravy klimatizací vystaví nový daňový doklad 

s přenesenou daňovou povinností. Na základě zažádání o vrácení přeplacené daně, 

obdrží společnost zpátky zaplacenou daň ve výši 25 380 Kč. Zákazník ve svém 

dodatečném přiznání si daň o 25 380 Kč navýší, aby se vyrovnal rozdíl mezi nárokem 

na odpočet.  

Příklad č. 10: 

Nejmenovaná fyzická osoba, která je měsíčním plátcem DPH s místem plnění 

v tuzemsku si objednala dodávku s montáží klimatizační jednotky do své nemovitosti 

v tuzemsku, kde bydlí a zároveň vykonává z části svoji podnikatelskou činnost. 

Společnost si určila cenu za dodávku včetně montáže ve výši 55 000 Kč bez DPH. 

Fyzická osoba nabídku přijala, následně podepsala smlouvu o dílo se společností.  

Řešení k příkladu č. 10:  

Předmětem smluvního vztahu jsou montážní práce, které jsou součástí oddílu 

43 klasifikace CZ-CPA, tudíž se jedná o režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92 ZDPH. Za předpokladu, že by v nemovitosti fyzická osoba nevykonávala z části 

provoz své podnikatelské činnosti, tak by se nejednalo o plnění v režimu přenesené 
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daňové povinnosti. Předmět plnění podléhá smíšeným účelům právě kvůli vykonávání 

soukromé činnosti v nemovitosti. Pro tento případ se určí základní sazba daně 21 %.  

Společnost vystaví daňový doklad s přenesenou daňovou povinností na částku 

55 000 Kč bez DPH. Pro fyzickou osobu to znamená povinnost přiznat daň na výstupu 

ve výši 11 550 Kč a současně má nárok na odpočet v poměrné výši podle §72 ZDPH. 

V tomto případě se jedná o kvalifikovaný odhad ve výši 50 %, tudíž fyzická osoba má 

nárok na odpočet ve výši 5 775 Kč. 

 

4.3 Souhrn optimalizačních řešení 

Popsal jsem 10 typů příkladů společnosti, které se uskutečnily za měsíc březen. 

V příkladech jsem uvedl svoje optimalizační návrhy a objevil jsem chyby spojené 

s režimem přenesené daňové povinnosti. Kvůli zjištěným chybám ve fakturaci 

je nezbytné, aby společnost podala následné kontrolní hlášení a dodatečné daňové 

přiznání k DPH za měsíc březen. Díky aplikovaným řešením na příkladech a za 

předpokladu, že by se společnost řídila mými osobními optimalizačními návrhy, tak  

by společnost místo vlastní daně ve výši 166 425 Kč měla nárok na nadměrný odpočet 

ve výši 93 061 Kč, což by představovalo možnou úsporu ve výši 259 486 Kč. 

Pro správnou a legální daňovou optimalizaci je třeba podotknout, že všechny náklady 

pořízené do společnosti musí být daňově uznatelné a musí sloužit čistě a jenom pro 

účely podnikání. Jedna z častých chyb, co lze použít jako příklad je zakoupení 

mobilních telefonů pro rodinné příslušníky na IČO a DIČ společnosti kvůli odpočtu 

daně, takové jednání je protizákonné a společnost se vystavuje případnému riziku 

v podobě finanční kontroly od správce daně. V dnešní době lze vše dohledat, ať už 

z kontrolního hlášení, kde je poznat, co kupujeme nad 10 000 Kč, nebo jestli jsou 

mobilní telefony kupované na společnost opravdu využívány zaměstnanci společnosti.  

Důležité pro podnikání a vytváření daňové optimalizace je uplatňovat náklady 

a potažmo odpočty DPH v průběhu celého roku. Rozsáhlé nákupy na konci roku jako 

např. počítačů, tiskáren, vybavení nábytkem do 40 000 Kč a dalších různých movitých 

věcí může vyvolat u správce daně záminku pro daňovou kontrolu.  
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ZÁVĚR 

V první části práce byla podrobně rozebrána teoretická část problematiky DPH 

od principu fungování DPH, přes místa plnění, kontrolní hlášení, režimu přenesené 

daňové povinnosti. 

Ve druhé části práce se představila společnost a uvedly se zde: náplň činnosti, typy 

obchodních styků, společnost a vliv DPH a následně bylo sestaveno kontrolní hlášení  

a daňové přiznání, které vykazuje vlastní daň ve výši 166 425 Kč.  

Následná část je zaměřena z praktického hlediska, kde bylo hlavním cílem najít 

optimalizační řešení u DPH ve vybrané oblasti. Tato skutečnost se v práci podařila 

vyřešit, díky aplikované teorii na jednotlivých příkladech z praxe společnosti.  

Na základě vyřešených příkladů, poskytnutých návrhových řešení a případné aplikaci 

by společnost vykazovala nadměrný odpočet ve výši 93 061 Kč, v porovnání s původní 

vlastní daní ve výši 166 425 Kč, což by představovalo možnou úsporu v částce 

259 486 Kč, lze tedy říci, že stanovený cíl této práce byl splněn. Vyřešené příklady 

v praktické části mají za dopad na společnost nutnost podání následného kontrolního 

hlášení a dodatečného daňového přiznání, kde tyto skutečnosti napraví. 

Přínosem této bakalářské práce je prokazatelné snížení daňové povinnosti a odstranění 

nesprávných postupů u firmy ABC s.r.o. s uvedením konkrétních případů s režimem 

přenesené daňové povinnosti, které se vyřešily a podrobně rozebraly do detailů.  

Při konkrétních výpočtech, a i v odstavcích, ve kterých popisuji celý systém a fungování 

DPH jsem došel k závěru, že nejen výborný účetní firmy a daňový poradce se musí 

umět vyznat v zákoně o DPH, ale také majitel (jednatel) firmy, který za účetnictví 

zodpovídá. Neboť k čemu sloupce a řádky plné čísel, když osoba, které jsou tyto 

přehledy předloženy ke schválení, neví, co představují.  

Neexistuje žádná společnost, která by s problematikou DPH nepřišla do styku. A není 

žádný majitel společnosti, který by si nepotřeboval „ohlídat“ svoje hospodaření  

při evidenci odpočtu DPH, případně nechtěl ušetřit, když je to možné a praktiky  

to dovolují v rámci zákona. Proto je důležité, aby se tato problematika nepodceňovala  
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a aby alespoň základní aspekty uplatňování DPH věděla vždy i ta osoba, která stojí  

ve vedení společnosti. S tím se samozřejmě pojí i zaměstnávání odborníků, kteří umí 

nejen uvést vše správně „na papír“ (do hlášení a přiznání), ale jsou vždy schopni své 

výpočty na dotaz vedení společnosti objasnit, případně navrhnout optimalizační řešení.  

Předpokládá se, že „odborník na DPH“ se pravidelně účastní kvalitních seminářů, 

zaměřených na tuto oblast, sleduje novely zákona a dokáže ihned reagovat na veškeré 

změny. Takový zaměstnanec je potom opravdu přínosem pro každou společnost,  

když – dovolím si použít výrazu ze slovníku DPH – nepřenáší „svoji“ daňovou 

povinnost na další pracovníky, daňové poradce, a ví si vždy rady sám. 
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