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• komplexní registrační povinnosti
• tuzemská plnění, dodání zboží, 

poskytnutí služby
• stanovení a opravy základu daně, 

sazby daně
• nárok na odpočet daně
• obchodování se zbožím mezi člen-

skými státy, poskytnutí služby
• sazby daně u stavebních nebo 

montážních prací

• dovoz a vývoz zboží, poskytnutí 
služeb vázaných na dovoz a vývoz 
zboží

• zvláštní režimy – pro cestovní 
službu a pro obchodníky 
s použitým zbožím, přenesení 
daňové povinnosti, jednoho 
správního místa

• uplatnění daně u společnosti
• sankční systém
• kontrolní hlášení

DANĚ 9. AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ
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*   Placený svátek
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ÚVOD

Publikaci Abeceda DPH lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo 
podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. 

Kniha je mj. aktualizována o novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty (dále též „zákon o DPH“) účinnou od 1. ledna 2023. 

Touto novelou došlo k navýšení obratu pro osobu povinnou k registraci k dani 
z přidané hodnoty na 2 000 000 Kč. Problematika navýšení obratu se týká také zrušení 
registrace plátce. V souvislosti s touto změnou jsou důležitá přechodná ustanovení. 

Novelou zákona účinnou od 1. října 2021 byl zaveden pojem „provozo vatel elek-
tronického rozhraní“ a byla upravena problematika prodeje zboží na dálku, u kterého 
je stanoven nový limit 10 000 EUR. Novelou účinnou od 1. ledna 2023 je upřesněno 
stanovení místa plnění při prodeji zboží na dálku.

Další změny se týkají problematiky kontrolního hlášení. Byla upravena lhůta 
pro reakci plátce na výzvu správce daně vydávanou v případě, že má správce daně 
pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení, a do-
ručovanou prostřednictvím datových schránek. Pro fyzickou osobu nebo právnickou 
osobu s jedním jednatelem fyzickou osobou či pro plátce se čtvrtletním zdaňovacím 
obdobím byly pokuty, které se vztahují k porušení povinnosti související s kontrolním 
hlášením, sníženy na polovinu.

Publikace se dále zabývá zrušením podmínky dlužníka být v okamžiku provedení 
opravy základu daně u nedobytné pohledávky plátcem, což má dopady na rušení 
registrace plátce, protože při zrušení registrace k dani z přidané hodnoty byla zave-
dena nová povinnost plátce vrátit odpočet daně uplatněný z nezaplaceného přijatého 
zdanitelného plnění. 

V návaznosti na tyto změny je dále řešena problematika stanovení obratu pro 
osobu povinnou k dani, registrace plátce a možnost odpočtu daně při registraci 
plátce. Jsou zde také uvedeny povinnosti plátce při zrušení registrace k DPH.

V publikaci jsou doplněny některé upřesněné výklady problematiky daně z přidané 
hodnoty a do jednotlivých kapitol jsou doplněny příklady z praxe.

Dále jsou zde uvedena pravidla pro registraci osoby povinné k dani za identifi -
kovanou osobu. 

Na příkladech jsou vysvětleny podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně 
a úpravu odpočtu daně, je řešeno vystavování daňových dokladů, stanovení místa 
plnění, stanovení základu daně, opravy základu daně a výše daně.

Část publikace je věnována pravidlům pro obchodování se zbožím mezi členskými 
státy Evropské unie, je doplněno obchodování s novými dopravními prostředky 
mezi členskými státy, jsou vysvětlena pravidla týkající se uplatnění daně u dovozu 
a vývozu zboží a u služeb vázaných na vývoz nebo dovoz zboží.

Pro společníky společnosti je uveden postup pro správné uplatňování daně 
z přidané hodnoty.

Dále je upřesněno, jak postupovat v případech nedoložených ztrát, zničení nebo 
odcizení obchodního majetku, objasněno, co se rozumí institutem „nespolehlivá 
osoba“, a na příkladech je uvedeno, kdy plátci vzniká povinnost přiznat daň při 
poskytování různých poukazů a voucherů.

Úvod
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Samostatná kapitola je věnována problematice uplatnění DPH u nemovitých věcí. 
Pozornost je věnována správnému uplatnění sazeb daně u rekonstrukce a oprav 
staveb pro bydlení, nové výstavby a dodání nemovité věci. 

U nájmu nemovitých věcí je vysvětlen rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou 
a je zdůrazněna změna možnosti uplatnění daně u nájmu nemovitých věcí, účinná 
od 1. ledna 2021. 

V knize jsou probrány všechny případy, při nichž se použije režim přenesení 
daňové povinnosti. Rovněž je uvedeno, jak postupovat v případě, kdy se osoba 
povinná k dani neregistrovala včas jako plátce a zpětně nepoužije režim přenesení 
daňové povinnosti.

Na příkladech jsou uvedeny také změny týkající se uplatnění DPH při použití zvlášt-
ního režimu pro cestovní službu. Jedná se o změny účinné od 1. ledna 2022, a sice 
zrušení možnosti stanovení základu daně za zdaňovací období, zavedení povinnosti 
přiznat daň z úplaty přijaté před poskytnutím cestovní služby a zrušení osvobození 
celé cestovní služby při poskytnutí letecké přepravy do třetí země.

Publikace sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských 
aktivit a postup v případě splnění podmínky pro povinnost registrovat se k dani podle 
zákona o DPH. Povinnosti, především v oblasti první registrace, a následky v případě, 
že je podnikatel nesplní, jsou doplněny příslušnými sankcemi nejen z hlediska zákona 
o DPH, ale i z hlediska obecné správy daní podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). 

Tyto specifi cké povinnosti podle daňového řádu jsou detailně rozvedeny spe-
cialistou na správu daní. Dozvíte se o všech úskalích při podávání daňových přiznání 
a dalších podání v případě, že nebudou splněny lhůty podle zákona o DPH a daňo-
vého řádu, tj. při podávání dodatečných daňových přiznání či podávání daňových 
tvrzení při zpětné registraci k DPH. 

V knize se také seznámíte s tím, jak komunikovat se správcem daně, a sice elek-
tronicky, probrána jsou rovněž elektronická podání. Pozornost je věnována rovněž 
problematice formátu, v jakém mají být formulářová tvrzení podávána správci daně.

Publikace provede podnikatele nejen jeho povinnostmi při podnikání s místem 
plnění v tuzemsku, ale i pokud rozvine své aktivity v rámci obchodování se zeměmi 
Evropské unie, případně s třetími zeměmi. 

Kniha je koncipována jako výklad jednotlivých situací v podnikatelském životě 
plátce, v každé kapitole jsou uvedeny odkazy na ustanovení zákona o DPH, případně 
daňového řádu nebo zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), kde si je může plátce podrobně prostudovat. 

U jednotlivých řešených oblastí jsou uvedeny praktické příklady a v případě 
potřeby i grafi cké znázornění komentované problematiky.

Rád bych poděkoval paní Ing. Janě Ledvinkové, která stála u zrodu této publikace 
a byla bohatým zdrojem námětů při sestavování původní koncepce knihy.

leden 2023 Ing. Zdeněk Kuneš
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Uskutečněné plnění 

Uskutečněným plněním je dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou 
povinnou k dani, která jedná jako taková.

„Osoby“, se kterými se v zákoně o DPH setkáme:

❯ Osoba registrovaná k dani – tato defi nice se obecně vztahuje na osoby, kterým 
bylo přiděleno DIČ pro obchodování mezi členskými státy. V tuzemsku se tedy vzta-
huje na plátce a identifi kované osoby. Přidělení DIČ je podstatné pro obchodování 
se zbožím mezi členskými státy, nikoliv pro stanovení místa plnění při poskytnutí 
služby.

❯  Zahraniční osoba je osoba povinná k dani, která nemá na území Evropské unie 
sídlo ani provozovnu. Defi nice je omezena jen na osoby povinné k dani.

❯ Osoba neusazená v tuzemsku je osoba povinná k dani, která: 
 – nemá sídlo v tuzemsku, 
 – uskuteční zdanitelné plnění, dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 

plnění v tuzemsku a
 – v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která 

se tohoto plnění neúčastní.

Slovenský podnikatel se sídlem v Bratislavě, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, poskytne 
službu v oblasti technického poradenství při zavedení nové výrobní linky českému podnikateli, 
neplátci. Místo plnění je v sídle příjemce plnění, českého podnikatele. Český podnikatel se přijetím 
této služby stal identifi kovanou osobou. 
Poznámka: Identifi kované osoby jsou osoby povinné k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, 
které nejsou plátcem a přijmou nebo poskytnou službu nebo pořídí zboží za podmínek uvedených v § 6g 
až § 6l ZDPH, o nichž bude podrobně pojednáno dále.

❯ Osvobozená osoba je osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném 
členském státě, která je v tomto členském státě osobou s obdobným postavením 
jako v tuzemsku osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, 
např. se může jednat o slovenského podnikatele, jenž není plátcem na Slovensku. 
Posouzení, zda se jedná o osvobozenou osobu, je podstatné z hlediska defi nice 
pořízení zboží z jiného členského státu.

❯ Provozovatelem elektronického rozhraní je osoba povinná k dani, která za po-
užití elektronického rozhraní, zejména elektronického tržiště, platformy, portálu 
nebo obdobného prostředku, usnadňuje dodání zboží či poskytnutí služby podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření 
ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty.

❯ Přemístěním zboží se rozumí odeslání nebo přeprava zboží, které je součástí 
obchodního majetku osoby povinné k dani, mezi členskými státy do členského státu, 
do něhož je zboží odesláno nebo přepraveno pro účely uskutečňování ekonomické 
činnosti této osoby povinné k dani, pokud je toto zboží odesláno nebo přepraveno 
touto osobou povinnou k dani nebo jí zmocněnou třetí osobou.

Z přemístění zboží jsou vyjmuty případy, kdy nejde o odeslání nebo přepravu zboží 
pro účely prodeje zboží na dálku do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy 
zboží, dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží na palubě lodi, letadla 

§ 4 odst. 1 

písm. e) ZDPH

§ 4 odst. 1

písm. f) ZDPH

§ 4 odst. 1

písm. g) ZDPH

§ 4 odst. 1

písm. l) ZDPH

§ 4 odst. 1

písm. m) ZDPH

§ 4 odst. 1 

písm. n) ZDPH 

§ 4 odst. 5

ZDPH
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Grafi cké znázornění ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) ZDPH

Předmět daně

ČR

EU

třetí země

Plnění s MP mimo 
tuzemsko není 

předmětem daně
místo plnění

místo plnění

Musí být zcela jasné, zda osoba jedná jako plátce, nebo zda je v postavení osoby 
nepovinné k dani. 

Plátce může přijmout zdanitelné plnění např. pro soukromou potřebu nebo jako 
veřejnoprávní subjekt pro výkon veřejné správy, tedy pro uskutečnění činnosti, 
kdy nejedná v rámci ekonomické činnosti. V takovém případě nejedná jako osoba 
povinná k dani.

Osoba povinná k dani (podnikatel) musí při rozhodování, zda je poskytované 
či přijímané plnění předmětem daně, vzít v úvahu současně všechny podmínky, tedy 
zda je plnění poskytnuto osobou povinnou k dani, která jako osoba povinná k dani 
jedná, za úplatu, s místem plnění v tuzemsku. Výjimkou je dovoz zboží, u kterého 
není úplata podmínkou. Zcela zásadním ukazatelem je stanovení místa plnění. Místo 
plnění u dodání zboží uvádí § 7 ZDPH, místo plnění u poskytování služeb § 9 a § 10 
až § 10i ZDPH, místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu § 11 ZDPH 
a místo plnění při dovozu zboží ze třetí země § 12 ZDPH.

Osvobozená plnění
Zdanitelná plnění

(DAP ř. 1 až 13)

S nárokem na odpočet (§ 63)
(DAP ř. 20 nebo 22)

Bez nároku na odpočet (§ 51)
(DAP ř. 50)

Plnění

(místo plnění
mimo ČR)

(DAP ř. 21 nebo 26)

Evropská unie

Česká republika

předmět daně
(místo plnění v ČR)

Třetí země

místo plnění 
mimo ČR
(DAP ř. 26)

Předmět daně § 2 ZDPH

2. Předmět daně
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V daňovém přiznání bude uvedeno za dané zdaňovací období:

ZÁKLAD DANĚ (Kč) DAŇ (Kč)

Uskutečněná plnění 21 000 4 410

Nárok na odpočet daně 20 000 – 4 200

Daňová povinnost 210

Plátce za dané zdaňovací období odvede správci daně 210 Kč.

Částka 210 Kč je přidanou hodnotou k částce 1 000 Kč, o kterou zvýšil plátce svou prodejní cenu 
náhradního dílu (1 000 × 21 % = 210 Kč).

Z příkladu tedy vyplývá, že na každém stupni obchodních vztahů se uplatní daň 
na výstupu vždy z přidané hodnoty k původním nákupům (viz 1 000 Kč přidané 
částky na uskutečněné plnění, prodeje náhradního dílu).

V samém dopadu však celou daň z přidané hodnoty zaplatí až osoba, která k na-
koupenému výrobku nepřidává další přidanou hodnotu, tedy výrobek neprodává 
dále, ale sama jej spotřebuje. 

Pokud by kupující, který nakoupil náhradní díl za 21 000 Kč + 21 % DPH přidal další 
hodnotu, tedy zvedl opět cenu náhradního dílu např. o 500 Kč, a prodal občanovi 
nebo osobě, která není plátcem, pak si tato osoba nemůže uplatnit nárok na odpo-
čet z přijaté faktury, cenu za náhradní díl zaplatí včetně DPH a toto celé bude jejím 
nákladem. Tedy 21 500 × 21 % = 4 515, celkem zaplatí částku 26 015 Kč. 

3.3 DOBROVOLNÁ REGISTRACE

Podnikatel (osoba povinná k dani) se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, který 
uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může 
podat přihlášku k registraci plátce.

Podnikatel se stává plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí 
doručeného fi nančním úřadem, kterým je podnikatel registrován.

Oznámení rozhodnutí je nutno chápat v duchu § 101 odst. 4 DŘ ve spojení s odst. 5 
jako okamžik, kdy se příjemce rozhodnutí s ním seznámí. Typicky jde o doručení 
tohoto rozhodnutí osobě povinné k dani, tedy v případě doručování poštou převzetí 
obálky s rozhodnutím, případně stažení datové zprávy z datové schránky. Plátcem 
se stává následující den po doručení rozhodnutí o registraci.

Generální fi nanční ředitelství vydalo dne 20. 12. 2017 informaci k dobrovolné regist-
raci osoby povinné k dani jako plátce pod názvem „Informace k problematice registrace 
k dani z přidané hodnoty“. Z této informace vyplývá, že osoba povinná k dani může 
podat na fi nanční úřad současně s přihláškou k registraci jako plátce i přílohu do-
kládající výkon její ekonomické činnosti, případně i jiné přílohy dokládající údaje 
nezbytné pro správu daně uváděné v přihlášce, např. přílohu dokládající skutečné 
sídlo, přílohu dokládající důvody povinné registrace, přílohu dokládající bankovní 
účty apod. Ze zákona sice tato povinnost pro podnikatele nevyplývá, ale vzhledem 
k tomu, že se fi nanční úřady snaží každou žádost o registraci prověřovat, ve většině 
případů znamenají přiložené přílohy urychlení registračního procesu.

Plátce nebo identifikovaná osoba podávají přihlášku k registraci pouze 
 elektronicky. 

§ 6f ZDPH

Informace GFŘ

3.3 Dobrovolná registrace
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uplatněný nárok na odpočet daně vyrovnat. Vyrovnání odpočtu daně se provede 
u nemovitých věcí, které plátce v podstatě eviduje nebo by měl evidovat na účtu 

zásob. Jedná se o majetek, který není dlouhodobým majetkem plátce, a tudíž v da-
ném případě neprovádí úpravu odpočtu daně § 78 ZDPH (viz dále), protože vyrovnání 
odpočtu daně se vztahuje pouze na dlouhodobý majetek, nikoliv na zásoby.

Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výší nároku na odpo-
čet daně k okamžiku použití majetku a výší původního uplatněného odpočtu daně. 
Je-li vypočtená částka vyrovnání odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn vyrovnání 
provést, je-li záporná, je plátce povinen vyrovnání provést.

Vyrovnání odpočtu daně plátce provede za zdaňovací období, ve kterém byl 
obchodní majetek použit a během nějž nastaly skutečnosti zakládající povinnost 
nebo možnost provést toto vyrovnání.

Vyrovnání odpočtu daně uvede plátce na ř. 45 DAP vždy za to zdaňovací období, 
kdy došlo k použití obchodního majetku pro jiné účely, než předpokládal při pořízení 
majetku.

Vyrovnání odpočtu daně se neuvádí do kontrolního hlášení.

4.11 ÚPRAVA ODPOČTU DANĚ

Plátce je povinen pronést úpravu odpočtu daně původně uplatněného u pořízeného 
dlouhodobého majetku, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, 
ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto 
majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. Obdobně se postupuje 
v případě, že plátce při pořízení dlouhodobého majetku nárok na odpočet daně ne-
měl, protože daný majetek byl původně určen k použití v rámci ekonomické činnosti 
plátce pro účely, které nezakládají nárok na odpočet daně.

Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatně za každý 
kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, a to ve srovnání se skuteč-
nostmi, které plátce zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně nebo při pořízení 
tohoto majetku, pokud nárok na odpočet daně neměl.

Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, 

v němž byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě staveb, jednotek a jejich 

technického zhodnocení a v případě pozemků se lhůta pro úpravu odpočtu daně 

prodlužuje na 10 let.

Změnou rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, které zakládají nárok 
na odpočet daně, se rozumí případy, kdy plátce:
❯ uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek použije 

pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši, nebo nárok 
na odpočet daně nemá,

Rok pořízení změna

100 % NNO  0 % NNO nebo krácený NNO

❯ uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a následně tento majetek 
použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, 
pro které má nárok na odpočet daně v plné výši,

§ 78 ZDPH

Lhůty 

pro úpravu 

odpočtu daně

§ 78 odst. 4 

ZDPH
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6.3.4 SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD

Také může plátce obdržet u některých plnění souhrnný daňový doklad, viz vzor 
na str. 120.

Souhrnný daňový doklad musí vždy obsahovat pro každé samostatné zdanitelné 
plnění:
❯ rozsah a předmět plnění, 
❯ den uskutečnění zdanitelného plnění,
❯ jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, 
❯ základ daně, 
❯ sazbu daně a 
❯ výši daně.

Samostatně pro každou přijatou úplatu (zálohu) musí souhrnný daňový doklad 
obsahovat rozsah a předmět plnění. To platí v případě, že je plátci znám. Dále musí 
obsahovat den přijetí úplaty, základ daně, sazbu daně a výši daně.

Údaje společné pro všechna samostatná zdanitelná plnění nebo úplaty mohou 
být na souhrnném daňovém dokladu uvedeny pouze jednou. Jedná se především 
o označení plátce poskytovatele plnění, jeho daňové identifi kační číslo a označení 
plátce příjemce plnění a jeho daňové identifi kační číslo.

Souhrnný daňový doklad může plátce vystavit v případech, kdy v jednom kalen-
dářním měsíci uskuteční více samostatných zdanitelných plnění pro jednu osobu 
nebo přijme jednu nebo více úplat, u kterých je povinen přiznat daň.

Souhrnný daňový doklad může plátce vystavit také v případě, že uskutečnil jedno 
zdanitelné plnění a přijal jednu nebo více úplat před uskutečněním tohoto plnění 
ve stejném kalendářním měsíci, ve kterém se plnění pro jednu osobu uskutečnilo, 
a přijaté úplaty se k tomuto zdanitelnému plnění vztahují.

Souhrnný daňový doklad se vystavuje do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, 
ve kterém se uskutečnilo první plnění uvedené na tomto souhrnném daňovém do-
kladu, nebo byla přijata první úplata uvedená na tomto souhrnném daňovém dokladu.

§ 31b ZDPH

6.3 Daňové doklady
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sazbě u celého souboru (balíčku), nebo zvolí postup, kdy přizná u každé jednotlivé 
položky souboru daň v sazbě, která konkrétní položce přísluší podle zákona o DPH.

Plátce prodává balíček kosmetiky, ve kterém je také brožurka uvedená v příloze č. 3 k zákonu 
o DPH v kódu HS 49, tedy v první snížené sazbě daně. Kosmetické výrobky jsou v základní sazbě 
daně. Plátce se rozhodl, že celý balíček bude uvádět se základní sazbou daně 21 %.

U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených 
v příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně.

Tato úleva však platí pouze pro dovoz zmíněných předmětů, jejich další dodání 
v rámci tuzemska je v základní sazbě, pokud není použit zvláštní režim. Stanovením 
snížené sazby daně při dovozu se srovnává výhoda, kterou má osoba povinná k dani, 
jež může v tuzemsku nakupovat toto vybrané zboží ve zvláštním režimu a platit tak 
daň pouze z přirážky. 

U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje 
druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek 
celního sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.

Toto ustanovení se z hlediska celních předpisů vztahuje pouze na institut jednotné 
celní sazby, který se uplatňuje pro zboží neobchodní povahy.

Při stanovení základu daně vztahujícímu se k vratným obalům se použije sazba 
daně platná pro tento zálohový obal. Při výpočtu daně se použije příslušná sazba da -
ně platná pro každý jednotlivý druh obalu.

9.1 SAZBY DANĚ, VÝPOČET

Zákon o DPH stanoví v § 37 způsob výpočtu daně.
Při výpočtu daně záleží na tom, zda plátce stanoví celkovou cenu za uskutečněné 

zdanitelné plnění jako základ daně a daň, nebo stanoví celkovou cenu včetně daně. 
Pokud stanoví nejprve základ daně a daň, pak daň vypočte jako součin základu daně 
a sazby daně.

Plátce dodal nákladní automobil. Základ daně stanovil 1 200 000 Kč. Výpočet: 1 200 000 × 0,21 = 
= 252 000 Kč. DPH je 252 000 Kč, celková cena je 1 452 000 Kč.

Pokud plátce stanoví cenu včetně daně, pak daň vypočte jako rozdíl mezi:
1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, 

nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6 ZDPH, která je včetně daně bez 
zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a

2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koefi cientu:
 – 1,21 v případě základní sazby daně, 
 – 1,15 v případě první snížené sazby daně, nebo 
 – 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.

Plátce přijal zálohu na dodání nákladního automobilu v základní sazbě daně ve výši 800 000 Kč.

Výpočet daně: 800 000 – (800 000 : 1,21) = 800 000 – 661 157 = 138 843 Kč.

§ 37 ZDPH
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Plátce pořídil nový nákladní automobil za 1 000 000 Kč dne 10. 5. 2022. Dne 15. 9. 2022 automobil 
havaroval. V té době měl najeto 3 560 km. Plátce se rozhodl, že automobil prodá zájemci do jiného 
členského státu, osobě registrované k dani v Polsku, za 570 000 Kč. 

1. Plátce bude postupovat podle § 19 odst. 1 ZDPH, tzn. nákladní automobil prodá stále jako 
nový dopravní prostředek. Poskytuje tedy dodání zboží osvobozené od daně a vystaví daňový 
doklad bez DPH. Plnění uvede na ř. 20 DAP a současně do souhrnného hlášení.

2. V případě, až by plátce prodal tento nový dopravní prostředek osobě, která není osobou 
registrovanou k dani v jiném členském státě, poskytuje rovněž plnění osvobozené od daně 
s nárokem na odpočet daně, pokud je nový dopravní prostředek přemístěn do jiného člen-
ského státu a plátce společně s pořizovatelem předloží místně příslušnému správci daně 
hlášení o dodání nového dopravního prostředku. Pořizovatel v jiném členském státě je povinen 
také přiznat DPH u příslušného správce daně.

Na rozdíl od řešení 1. neuvádí plátce toto dodání zboží do souhrnného hlášení.

12.2.2 USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ A POVINNOST PŘIZNAT DAŇ 

PŘI DODÁNÍ ZBOŽÍ DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

12.2.2.1 Dodání zboží do jiného členského státu, na které se nevztahuje 

osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

Pořizovatel Dodavatel

zboží

CZ plátceobčan v jiném 
členském státě

Vysvětlivky:
občan – osoba, pro kterou není pořízení zboží předmětem daně

V tomto případě je plátce povinen při dodání zboží do jiného členského státu 
přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí 
úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Při prodeji zboží podle kupní smlouvy se zdanitelné plnění považuje za uskuteč-
něné dnem, ke kterému dojde k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. 
V ostatních případech se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí 
zboží. 

Plátce dodal lednici na Slovensko soukromé osobě. Odběratel zboží převzal dne 25. 2. 2023. 
Plátce je povinen u tohoto dodání uplatnit DPH v základní sazbě za zdaňovací období únor 2023.

12.2.2.2 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží 

do jiného členského státu osvobozeném od daně

Pokud se jedná o dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvo-
bození od daně s nárokem na odpočet daně, má plátce povinnost přiznat uskutečnění 

§ 22 ZDPH

12.2 Dodání zboží do jiného členského státu
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Plátce vlastní sklad na Ukrajině. Do tohoto skladu přemístí vlastní zboží. Nejedná se o vývoz 
zboží, plátce toto plnění neuvede do daňového přiznání.

Pokud není zboží odeslané nebo přepravené z tuzemska, ale je při vývozu zboží 
místo zahájení přepravy v jiném členském státě, jedná se o vývoz zboží z toho člen-
ského státu, ve kterém přeprava začíná. 

Toto plnění není pro plátce předmětem daně podle zákona o DPH, pro plátce 
se jedná o plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně. 

Kam uvedeme v daňovém přiznání 

Plátce uvede toto plnění na ř. 26 DAP. 

Plátce nakoupil zboží v Polsku a toto zboží vyvezl z Polska do Ruska. Vývoz zboží je uskutečněn 
z Polska, řídí se polským zákonem o DPH, plátce uvede tento vývoz na ř. 26 DAP. U zdanitelných 
plnění přijatých v souvislosti s tímto vývozem zboží má nárok na odpočet daně.

14.3 DAŇOVÝ DOKLAD

Plátce je povinen osvobození od daně při vývozu zboží prokázat daňovým dokladem. 
Při vývozu zboží je daňovým dokladem řádný daňový doklad, který musí obsahovat 
odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ustanovení předpisu EU nebo jiný 
odkaz uvádějící, že je plnění osvobozeno od daně.

Pokud je vývoz zboží uskutečněn přímým nebo nepřímým zástupcem, je vždy 
doklad o vývozu daňovým dokladem vlastníka zboží. Přímý nebo nepřímý zástupce 
vývoz zboží do svého daňového přiznání neuvádějí.

14.4 POVINNOST PŘIZNAT USKUTEČNĚNÍ 
VÝVOZU ZBOŽÍ

U vývozu zboží vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění dnem výstupu 
zboží z území EU. GFŘ zveřejnilo dne 15. 12. 2017 informaci pod názvem „Informace 
o uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží“, která si klade za cíl zajistit právní jistotu 
daňových subjektů a obsahuje vybrané pojmy týkající se vývozu zboží z pohledu 
celních předpisů. Podle závěru jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových 
poradců 492/25.01.17 lze na daňový doklad jako okamžik uskutečnění plnění uvést 
datum, kdy došlo k dodání zboží podle § 21 ZDPH.

Plátce je povinen výstup zboží z území EU prokázat rozhodnutím celního úřadu, 
u kterého je potvrzen výstup zboží z území EU, o propuštění do celního režimu vý-
vozu, pasivního zušlechťovacího styku, vnějšího tranzitu, nebo o zpětném vývozu. 

Rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží je podáváno pouze elektronicky.  Rozumí 
se jím elektronická zpráva obsahující potvrzení celního úřadu o výstupu zboží z EU, 
kterou obdrží osoba, která podala elektronicky celní prohlášení pro vývoz zboží 
ve formátu XML, označená zkratkou C_R_DPH (kód CZ599A).

§ 33a ZDPH

§ 66 ZDPH

Informace 

GFŘ

14.1 Co se rozumí…; 14.2 Osvobození…; 14.3 Daňový doklad; 14.4 Povinnost…



17. SPRÁVA DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY304

Samostatnou funkcí je aplikace pro vracení DPH plátcům v jiných členských 
zemích. O povolení k využívání této aplikace je nutné správce daně požádat stejně 
jako o zřízení daňové informační schránky. Po zřízení je možné vyplnit žádost o vrá-
cení DPH podle jednotlivých států EU, pokud daňový subjekt splňuje požadavky 
§ 82 ZDPH, přiložit k žádosti kopie příslušných daňových dokladů a žádost odeslat. 
Ministerstvo fi nancí jako správce aplikace předá tuto žádost na Ministerstvo fi nancí 
příslušného státu EU. Tím však jeho angažovanost končí a případné chyby, případně 
žádosti o doplnění, si daňový subjekt již vyřizuje s příslušným zahraničním úřadem. 
Z tohoto důvodu je třeba věnovat pozornost správnému vyplnění přihlašovacích 
údajů, protože veškerá komunikace již probíhá formou e-mailové korespondence 
a případné nedoručení e-mailu z důvodu chybné adresy již jde plně k tíži žádajícího 
daňového subjektu.

Závěrem je nutné dodat, že vzhledem k pokračující elektronizaci státní správy 
a s tím související elektronické komunikaci s daňovými subjekty bude využívání apli-
kací daňové informační schránky patřit k základním znalostem daňových subjektů.

17.5 DATOVÁ SCHRÁNKA

Základní defi nice říká, že datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k:
❯ doručování orgány veřejné moci,
❯ provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,
❯ dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnic-

kých osob.

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra, na rozdíl od Daňové 
informační schránky, kterou spravuje Ministerstvo fi nancí. 

17.5.1 PŘIHLÁŠENÍ A NASTAVENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

Novinkou pro rok 2023 je plošné zřízení datových schránek pro všechny podni-
katele – fyzické osoby. Budou zřízeny postupně, ačkoliv se všude uvádí, že zřízení 
bude platné od 1. 1. 2023, protože není v silách státu rozeslat všechny přístupové 
údaje hned k 1. 1. Podnikatelé tedy přístupové údaje obdrží do konce února 2023. 
Znamená to, že na jejich domovskou adresu přijde dopis (viz str. 305), ve kterém 
budou přihlašovací údaje, jejichž prostřednictvím se pak následně musí přihlásit 
na www.mojedatovaschranka.cz.

Datová schránka však bude funkční i bez přihlášení. Pokud si podnikatel nepře-
vezme zásilku s přihlašovacími údaji, bude tato zásilka doručena takzvanou fi kcí 
10. den uložení. Za dalších 15 dnů začne datová schránka fungovat, tedy bude 
zpřístupněna. Stejná lhůta 15 dnů platí i v případě, že si podnikatel zásilku s přihla-
šovacími údaji vyzvedne, ale do datové schránky se nepřihlásí. Platí tedy, že datová 
schránka začne fungovat 25 dnů od prvního pokusu o doručení přihlašovacích údajů. 
Je proto třeba, aby podnikatelé věnovali vyzvednutí přihlašovacích údajů a prvnímu 
přihlášení velkou pozornost.

§ 82 ZDPH



17. SPRÁVA DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY306

Při prvním přihlášení musí uživatel použít heslo dodané v obálce. Součástí tohoto 
hesla jsou většinou speciální znaky, pro něž je vhodné použít zadávací klávesnici 
na obrazovce.

 Následně bude vyzván, aby si heslo změnil. Heslo do datové schránky musí 
být minimálně 8 a maximálně 64 znaků dlouhé, musí obsahovat minimálně jedno 
velké, jedno malé písmeno a jednu číslici. Je třeba věnovat pozornost informaci 
pod polem pro vložení nového hesla, které oznamuje, kdy je nové heslo dostatečně 
bezpečné. Nové heslo musí být jiné než kterékoliv dříve použité heslo. Povolené 
znaky jsou písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (mezera ! # $ % & ( ) * 
+ , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~). Pro větší bezpečnost doporučujeme vytvořit heslo skláda-
jící se z více malých i velkých písmen, číslic a speciálních znaků. Nesmí obsahovat 
přihlašovací jméno uživatele, nesmí se za sebou opakovat 3 a více stejných znaků. 
Hesla začínající na 12345, qwert, asdfg mohou být snadno uhodnuta, a proto nejsou 
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na paměti, že správce daně je ten, kdo bude rozhodovat, zda bude prověřovat celý 
nadměrný odpočet, nebo se soustředí pouze na část a zbývající část vyhodnotí jako 
tu část, kterou prověřovat nebude, a může tedy vyplatit zálohu na odpočet.

Po ukončení kontrolního postupu správce daně vydá rozhodnutí o vypořádání 
zálohy a určí, zda subjekt může obdržet zbytek prověřovaného odpočtu, nebo má 
povinnost ještě doplatit případnou neuznanou daň.

Jak se ukázalo, tento postup správci daně příliš nevyužívají, a to vzhledem k ad-
ministrativní náročnosti při stanovování neprověřované části nadměrného odpočtu, 
jak je vidět i z rozsáhlosti metodického pokynu č. j. 2564/21/7700-10124-050201.

17.19 ZRUŠENÍ REGISTRACE

17.19.1 ZRUŠENÍ REGISTRACE PLÁTCE Z MOCI ÚŘEDNÍ 

Správce daně zruší registraci plátce, pokud naplní podmínky uvedené v § 106 ZDPH. 
Správce daně nemá možnost volby, a tudíž ani nutnost odůvodňovat, proč se zrovna 
u tohoto plátce rozhodl ji zrušit a u jiného plátce, který naplnil tytéž podmínky, ji 
nezrušil.

Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce:
❯ přestal uskutečňovat ekonomickou činnost, 
❯ neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně před-

cházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické 
činnosti, nebo 

❯ uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Správce daně dále zruší registraci plátce, pokud závažným způsobem poruší své 
povinnosti vztahující se ke správě daně a současně jeho obrat nepřesáhl za 12 bez-
prostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 2 miliony Kč, 
nebo za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
neuskutečnil zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku 
sídlo, nebo je skupinou.

Odvolání proti rozhodnutí podle § 106 odst. 1 nebo 2 ZDPH má odkladný účinek.
Správce daně zruší registraci plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provo-

zovnu, pokud tento plátce v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce ne-
uskutečnil v tuzemsku zdanitelné plnění a plnění osvobozené od daně s nárokem 
na odpočet daně. Správce daně by měl nejprve vyzvat daňový subjekt, aby mu sdě-
lil, zda pouze došlo k omezení činnosti, nebo zda daňový subjekt opravdu již nehodlá 
dále uskutečňovat zdanitelná plnění. Pokud řádně neodůvodní, proč plnění neusku-
tečňuje, pak správce daně může zrušit registraci z moci úřední.

Pro zrušení registrace plátce bez spolupráce se správcem daně je zapotřebí zá-
važně porušit povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty. Nejedná 
se tedy pouze o povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, jak tomu bylo dosud. 
Porušení povinností však musí mít určitou intenzitu. Proto pouze za závažné po-
rušení lze dobrovolnému plátci, který nedosahuje obratu 2 miliony Kč, skupině 
nebo plátci, který nemá sídlo v tuzemsku a za uplynulý rok neuskutečnil zdanitelné 
plnění, zrušit registraci. Nelze si však myslet, že se jedná vždy pouze o intenzivní po-
rušení jedné povinnosti. Závažným se může z logiky věci stát také opakované 

§ 106 ZDPH

Závažné 

porušení 

povinností

17.18 Záloha na daňový odpočet; 17.19 Zrušení registrace
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