
Příloha č. 1 k Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně 
dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle § 78e zákona o DPH 
 

§ 77 odst. 2 písm. c) zákona o DPH zní: Použitím pro jiné účely se rozumí případy, 

kdy plátce uplatnil původní odpočet daně v plné nebo částečné výši a následně 

u tohoto majetku [obchodní majetek s výjimkou dlouhodobého majetku] došlo ke zničení, 

ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce 

o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 

  



Příloha č. 2 k Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně 
dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle § 78e zákona o DPH 
 

§ 78e zákona o DPH zní: 

(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k jeho zničení, ztrátě 

či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, použijí se obdobně ustanovení 

§ 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně se provede jednorázově za zdaňovací období, 

ve kterém se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 

(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně podle odstavce 1 se stanoví jako součin částky 

vypočtené podle § 78a odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu 

odpočtu daně. Do počtu roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně 

prováděna. Ukazatelem nároku na odpočet daně je 0 %. 

(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého 

majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém nastaly skutečnosti podle odstavce 1. 

  



Příloha č. 3 k Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně 
dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle § 78e zákona o DPH 
 

Bod 69 důvodové zprávy zní: V korekčním mechanismu vyrovnání odpočtu daně, který byl 

zaveden s účinností od 1. dubna 2011, se doplňují některé vysvětlující detaily, 

aby při aplikaci v praxi nedocházelo k výkladovým problémům. Do odstavce 2 se v rámci 

taxativního výčtu případů, které se rozumí použitím pro jiné účely, doplňuje nové písmeno c). 

V souladu s čl. 184 a čl. 185 odst. 2 směrnice o dani z přidané hodnoty se požaduje provést 

vyrovnání původně uplatněného nároku na odpočet daně při nedoložených případech 

zničení, ztráty či odcizení daného obchodního majetku. Pro tyto případy se zavádí specifická 

lhůta. Povinnost provést vyrovnání odpočtu daně se posouvá na zdaňovací období, 

ve kterém se plátce dozvěděl, že ke zničení, ztrátě či odcizení tohoto majetku došlo, 

nebo kdy se tyto skutečnosti dozvědět měl a mohl. 

Z této úpravy jednoznačně vyplývá, že tyto případy se neposuzují jako použití pro účely 

nesouvisející s ekonomickou činností plátce, tj. nevznikne povinnost uplatnit daň na výstupu, 

ale vznikne povinnost vyrovnat původně uplatněný odpočet daně na vstupu.  

Jsou-li případy zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku plátcem řádně doloženy, 

původně uplatněný nárok na odpočet daně zůstává zachován. 

Bod 72 důvodové zprávy zní: Do korekčního mechanismu úpravy odpočtu daně se obdobně 

jako v § 77 doplňují některé vysvětlující detaily a doplňující se další prováděcí opatření 

pro povinnost provést úpravu odpočtu daně při nedoložených případech zničení, ztráty 

či odcizení dlouhodobého majetku. Tato povinnost vyplývá z čl. 184 a čl. 185 odst. 2 

směrnice o dani z přidané hodnoty. 

K odstavci 1: 

Explicitně se stanoví, že na nedoložené případy zničení, ztráty či odcizení dlouhodobého 

majetku se vztahují ustanovení týkající se úpravy odpočtu daně. Úprava odpočtu daně se 

provádí jednorázově a lhůta pro povinnost provést úpravu odpočtu daně se posouvá 

na zdaňovací období, ve kterém se plátce prokazatelně dozvěděl, že ke zničení, ztrátě 

či odcizení dlouhodobého majetku došlo, nebo kdy se tyto skutečnosti dozvědět měl a mohl. 

K odstavci 2: 

Výpočet částky jednorázové úpravy odpočtu daně se stanoví obdobně jako v § 78c odst. 2 

zákona o dani z přidané hodnoty v případech, kdy dojde k uskutečnění plnění dodání zboží 

nebo poskytnutí služby, s tím že ukazatel nároku na odpočet daně je 0 %. 

K odstavci 3: 

Z důvodu dodržení zásady neutrality se působnost korekčního mechanismu úpravy odpočtu 

daně rozšiřuje rovněž na případy, kdy ke zničení, ztrátě či odcizení dlouhodobého majetku 

dojde také v kalendářním roce uplatnění původního odpočtu daně. 


