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Krásný den,

je tady kniha, na kterou opravdu hodně dlouho čekáme a čekají na ni i věrní předplatitelé z Účetního Portálu. 
Je to kniha – Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2021. V loňském roce se schvalování novel tolik 
protáhlo, že jsme vydání po konzultaci s hlavní autorkou odsunuli. To se ještě v naší historii nestalo. DPH je 
navázáno na evropskou legislativu a od toho se hodně odvíjí, nicméně zcela určitě vznikl problém i na straně 
českých legislativců.

Proč tuto naši knihu mít a chtít?

1.  kniha je aktuální k 1. 1. 2021 a je včetně novel k 1. 7. 2021, a to jak novel evropské legislativy – směrnice 
i nařízení, tak zahrnuje plánovanou novelu samotného zákona o DPH – sněmovní tisk 867/0,

2. má e-book, ve kterém můžete vyhledávat a mít jej ve svém počítači,

3.  má uvnitř komentář celého zákona od expertky na DPH, zkušební komisařky KDP ČR, bývalé zaměstnankyně 
daňové správy i Ministerstva financí ČR – paní ing. Mgr. Olgy Hochmannové, hlavní autorky, která má 
u nás rekordy ve sledovanosti oblíbených webinářů Účetního Portálu, online seminářů i dlouhodobých 
vzdělávacích programů,

4. nově má uvnitř komentář pana Marka Reinohy, experta na celní problematiku,

5. jeden souvislý příklad k DPH nám věnovala paní Ivana Pilařová,

6. má 474 stran,

7. má 117 příkladů,

8. obsahuje 17 přehledů, 

9.  má uvnitř konsolidovanou směrnici 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně 
z přidané hodnoty včetně toho, co se změní k 1. 7. 2021, 

10.  má uvnitř konsolidované prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví 
prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty včetně toho, co se 
změní k 1. 7. 2021,

11. obsahuje aktuální zákon o DPH včetně novely s plánovanou účinností k 1. 7. 2021.

Najdete někde podobnou knihu?

Jsem na ni pyšná…

Věřím, že potěší, a děkuji všem, kteří přispěli k jejímu vydání.

Kdo si počká, ten se dočká...

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.pevacoukova.cz

V Bohuňovicích 12. 4. 2021

P.S.

Děkuji za spolupráci panu Jiřímu  
Motlochovi z Nakladatelství Sagit, a.s.,  
který nám poskytl konsolidovaná  
znění evropských předpisů, 
a to jak směrnice, tak nařízení.

Současné motto:

» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme optimističtí…
» Nevzdáváme se…

https://www.pevacoukova.cz/
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Přehled právních předpisů  
a jejich zkratek

Zkratka Vysvětlení

ZDPH, zákon o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

DŘ, daňový řád Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

OZ, občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

ZDP, zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 609/2020 Sb.
Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony

zákon č. 343/2020 Sb.
Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení 
dvojímu zdanění

insolvenční zákon
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon)

stavební zákon
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon)

zákon č. 256/2013 Sb. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

zákon č. 357/2013 Sb. Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

zákon č. 49/1997 Sb.
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

zákon č. 151/1997 Sb.
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
(zákon o oceňování majetku)

zákon č. 634/2004 Sb. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

zákon č. 29/2000 Sb.
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů 
(zákon o poštovních službách)

zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů

zákon č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 
s ukončením činnosti okresních úřadů

zákon č. 247/2014 Sb.
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
a o změně souvisejících zákonů

zákon č. 372/2011 Sb.
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách)

zákon č. 123/2000 Sb.
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých 
souvisejících zákonů

zákon č. 49/1997 Sb.
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

zákon č. 108/2006 Sb. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

zákon č. 123/2000 Sb.
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých 
souvisejících zákonů
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Zkratka Vysvětlení

zákon č. 186/2016 Sb. Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

zákon č. 359/1999 Sb. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

zákon č. 130/2002 Sb.
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu 
a vývoje)

zákon o spotřebních daních Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 361/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí 
služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

směrnice Rady EU 2006/112/
ES, směrnice

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému 
daně z přidané hodnoty

směrnice Rady EU 97/67/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 
1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb 
Společenství a zvyšování kvality služby

nařízení Rady EU 282/2011
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011 , kterým se 
stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému 
daně z přidané hodnoty

nařízení Rady (ES) 1186/2009
Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému 
Společenství pro osvobození od cla

nařízení Rady EU 952/2013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 
2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

nařízení Rady EHS 2913/92
Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní 
kodex Společenství

nařízení Komise (EU) 79/2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 ze dne 31. ledna 2012, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení (EU) 
č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně 
z přidané hodnoty

77/388/EHS, šestá směrnice
ŠESTÁ SMĚRNICE RADY ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém 
daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (77/388/EHS)
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Přehled zkratek

Přehled zkratek
Zkratka Vysvětlení

AT, DE Rakousko, Německo

CFR Cost and Freight; Náklady a přepravné (ujednaný přístav určení)

CIF
Cost, Insurance and Freight; Náklady, pojištění, přepravné  
(ujednaný přístav určení)

CIP
Carriage and Insurance Paid (To); Přeprava a pojištění placeny (ujednané 
místo určení)

CMR
Convention Marchandise Routière – úmluva o přepravní smlouvě 
v mezinárodní silniční dopravě; CMR list je standardní nákladní list, který 
se používá v mezinárodní autodopravě

CPT Carriage Paid To; Přeprava placena do (ujednané místo určení)

CÚ Celní úřad

DAP Delivered at Place; S dodáním do určitého místa (uveďte místo určení)

DD Daňový doklad

DDP Delivered Duty Paid; S dodáním clo placeno (ujednané místo určení)

DPH Daň z přidané hodnoty

DPU Delivered at Terminal; S dodáním vyloženo (uveďte místo určení)

ESD Evropský soudní dvůr

EXW Ex Works; Ze závodu (ujednané místo)

FAS Free Alongside Ship; Vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění)

FCA Free Carrier; Vyplaceně dopravci (ujednané místo)

FOB Free on Board; Vyplaceně na loď (ujednaný přístav nalodění)

GFŘ Generální finanční ředitelství

IOSS Import one stop shop = dovozní režim jednoho správního místa

JČS Jiný členský stát

KDP ČR Komora daňových poradců ČR

KH Kontrolní hlášení

MOSS Mini one stop shop = zvláštní režim jednoho správního místa

MRN Movement Reference Number

OFŘ Odvolací finanční ředitelství

OSS One stop shop = zvláštní režim jednoho správního místa

SDEU Soudní dvůr Evropské unie

TZ Technické zhodnocení

Vysvětlivky EK
Vysvětlivky ke změnám DPH v EU, pokud jde o režim call-off stock,  
plnění v řetězci a osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně 
(„rychlá řešení z roku 2020“)

ZD Základ daně
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Přehled příkladů
Číslo Název příkladu Autor

Příklad č. 1 Dodání zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 2 Nákup zboží z JČS ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 3 Poskytnutí služby do třetí země ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 4 Osoba povinná k dani ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 5 Obrat ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 6 Obrat zdravotnického zařízení ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 7 Obec jako identifikovaná osoba ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 8
Dodání zboží ze třetí země do JČS plátcem registrovaným 
v ČR

ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 9 Dodání zboží s instalací a montáží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 10 Prodej nemovitosti v JČS ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 11 Prodej zboží na palubě letadla ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 12 Řetězové dodání 1 Marek Reinoha

Příklad č. 13 Řetězové dodání 2 Marek Reinoha

Příklad č. 14 Nákup elektřiny za účelem prodeje ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 15 Zasílání zboží na základě objednávek na internetu ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 16 Zasílání zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 17 Poskytnutí služeb ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 18 Přeprava zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 19 Oprava zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 20 Poskytnutí služby – přeprava zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 21 Vypracování projektu ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 22 Poskytnutí přepravy osob ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 23 Stánek na veletrhu ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 24 Návštěva veletrhu ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 25 Poskytnutí stravovacích služeb v letadle ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 26 Pronájem nákladního automobilu ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 27 Nájem jachty ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 28 Zprostředkování nájmu jachty ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 29
Přeprava zboží mezi členskými státy pro osobu 
nepovinnou k dani

ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 30 Oprava nábytku v tuzemsku ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 31 Poskytnutí právní služby ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 32 Místo plnění při pořízení zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 33 Dovoz zboží z Číny ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 34 Dovoz zboží 1 Marek Reinoha

Příklad č. 35 Dovoz zboží 2 Marek Reinoha

Příklad č. 36 Osobní spotřeba ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 37 Reklamní a propagační předměty ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 38 Obchodní vzorky ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 39 Dodání zboží 1 Marek Reinoha
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Číslo Název příkladu Autor

Příklad č. 40 Dodání zboží 2 Marek Reinoha

Příklad č. 41 Dodání zboží 3 Marek Reinoha

Příklad č. 42 Přemístění zboží Marek Reinoha

Příklad č. 43 Pořízení zboží z JČS ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 44 1. typ pořízení zboží Marek Reinoha

Příklad č. 45 2. typ pořízení zboží Marek Reinoha

Příklad č. 46 3. typ pořízení zboží Marek Reinoha

Příklad č. 47 Přemístění zboží do tuzemska Marek Reinoha

Příklad č. 48 Třístranný obchod ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 49 Nesplnění podmínek třístranného obchodu ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 50 Smlouva o finančním pronájmu ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 51 Smlouva o pronájmu ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 52 Dodání zboží do JČS ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 53 Dovoz zboží z Kanady ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 54 Zprostředkovatelská služba na dodání zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 55 Poskytnutí poradenské služby ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 56 Pořízení zboží z JČS ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 57 Vystavování daňových dokladů ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 58 Vratné lahve ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 59 Soudní poplatky ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 60 Výpočet daně ze základu daně bez daně ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 61 Výpočet daně z celkové částky včetně daně ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 62 Základ daně při dovozu zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 63 Vliv dodací doložky na stanovení celní hodnoty Marek Reinoha

Příklad č. 64
Stanovení základu pro výpočet cla v případech dovozu 
uvedeného v příkladu 

Marek Reinoha

Příklad č. 65 Oprava základu daně a výše daně ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 66
Soubor předmětů podléhajících jak snížené, tak základní 
sazbě daně

ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 67 Oprava stavby pro bydlení ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 68 Oprava podlahy v bytě nad 120 m2 ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 69 Oprava v domě s prodejními a bytovými prostory ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 70
Zpracování projektů a revize plynových rozvodů 
v rodinných domech

ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 71 Oprava střechy v azylovém domě ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 72 Obytný prostor pro sociální bydlení ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 73 Poskytnutí hypotečního úvěru ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 74 Zprostředkování smluv o penzijním připojištění ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 75 Zprostředkování smluv o životním pojištění ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 76 Prodej stavby ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 77 Akreditované vzdělávací programy ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 78 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 79 Sociální pomoc ing. Mgr. Olga Hochmannová
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Číslo Název příkladu Autor

Příklad č. 80 Provoz sportovního hřiště obcí ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 81
Vstupné do botanických zahrad, zoologických zahrad nebo 
muzeí

ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 82
Prodej majetku, který plátce používal pro účely osvobozené 
činnosti bez nároku na odpočet daně

ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 83 Dodání zboží do JČS osobě registrované k dani ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 84 Dodání zboží do JČS osobě neregistrované k dani ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 85
Dodání zboží do JČS osobě registrované k dani, zboží 
zůstává v ČR

ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 86 Dodání zboží do JČS, skladování na Slovensku ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 87 Dodání zboží do jiného členského státu s přepravou třetí osobě Marek Reinoha

Příklad č. 88 Vývoz zboží při prodeji osobě z jiného členského státu Marek Reinoha

Příklad č. 89 Oprava spotřebního zboží pro osobu nepovinnou k dani ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 90 Zajištění vývozu ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 91 Dovoz zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 92 Poskytnutí přepravy ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 93 Dovoz zboží z cest pro osobní potřebu ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 94 Nákup zboží s následným vývozem ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 95 Odpočet daně u stavebních prací na pronajímaných bytech ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 96 Odpočet daně u různých účelů použití ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 97 Nárok na odpočet daně ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 98 Krácený nárok na odpočet daně ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 99 Poměrný nárok na odpočet daně ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 100 Výpočet vypořádacího koeficientu ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 101 Vyrovnání odpočtu daně ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 102 Úprava odpočtu daně ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 103 Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 104 Nárok na vrácení daně ze třetí země ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 105 Nárok na vrácení daně z nakoupeného motorového vozidla ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 106 Osvobození přirážky cestovní kanceláře od daně ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 107 Zvláštní režim pro prodej použitého zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 108 Souhrnné hlášení ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 109 Vyměření úroku z prodlení správcem daně ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 110 Dodatečné vyměření daně správcem daně ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 111 Přeprava osoby ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 112 Poskytnutí právních služeb ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 113 Zpracování projektu na výstavbu penzionu ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 114 Dovoz zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 115
Určení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb 
a dalších plnění

ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 116
Změny ve vymezení dlouhodobého majetku vytvořeného 
vlastní činností v r. 2021

ing. Mgr. Olga Hochmannová

Příklad č. 117
Co je a není předmětem daně z přidané hodnoty a jak 
vypočítat obrat pro účely ZDPH

ing. Ivana Pilařová
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Předmět daně, vynětí z předmětu 
daně, volba předmětu daně 

V této části se budeme zabývat předmětem daně z přidané hodnoty, jak je vymezen zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“), s přihlédnutím 
k odpovídajícím ustanovením směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané 
hodnoty (dále „směrnice Rady 2006/112/ES“ či „směrnice“). 

Předmět daně z přidané hodnoty je vymezen ustanoveními § 2–2b ZDPH, resp. čl. 2–4 směrnice 
Rady 2006/112/ES, na které navazuje čl. 2 nařízení Rady 282/2011. 

u Komentář Ing. Mgr. Olgy Hochmannové 

Předmět daně

Předmětem daně (rozumí se v tuzemsku) je dle výše uvedených ustanovení dodání zboží nebo 
poskytnutí služby uskutečněné s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná 
jako taková, za úplatu.
Formulace „která jedná jako taková“ byla převzata ze směrnice a lépe vyjadřuje účel ustanovení, 
aby dani podléhaly pouze činnosti spadající do kategorie ekonomických činností. Naznačuje, že 
jedna a táž osoba může jednat v různé pozici (např. fyzická osoba jako podnikatel nebo jako občan, 
právnická osoba – veřejnoprávní subjekt jako osoba povinná k dani nebo jako orgán veřejné správy) 
a že předmětem daně mohou být pouze ty činnosti, které byly vykonány v rámci ekonomické činnosti.
Výše uvedené stanovení předmětu daně obsahuje několik podmínek: Plnění musí být uskutečněno 
• osobou povinnou k dani (viz § 5 odst. 1 ZDPH), která jedná jako taková,
• za úplatu (viz § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH),
• s místem plnění v tuzemsku (viz § 3 odst. 1 písm. a) ZDPH),
přičemž všechny podmínky musí být splněny současně, aby bylo dodání zboží nebo poskytnutí 
služby předmětem daně. 
Část definice, která stanoví, že předmět daně je pouze plnění s místem plnění v tuzemsku, má 
jistou logickou mezeru – samozřejmě, že předmětem daně je i plnění, které je uskutečněno mimo 
tuzemsko, pokud splňuje ostatní výše uvedené podmínky, avšak toto plnění je předmětem daně 
v jiné zemi mimo tuzemsko (podrobněji viz kapitola k místu plnění). Takové plnění se dokonce 
i vykazuje v českém daňovém přiznání k DPH (viz ř. 26) a ze souvisejících přijatých zdanitelných 
plnění je možné uplatnit nárok na odpočet daně (viz § 72 odst. 1 písm. c) ZDPH). 

Předmětem daně je také pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné 
v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci ekonomické činnosti nebo uskutečněné právnickou 
osobou nepovinnou k dani (např. obec nebo kraj, které uskutečňují pouze výkony veřejné správy).
Pořízením zboží se rozumí pořízení od osoby registrované k dani v jiném členském státě ve smyslu 
§ 16 ZDPH. 
Pořízení zboží z jiného členského státu je tedy předmětem daně, pokud je uskutečněno
•  s místem plnění v tuzemsku – za určitých podmínek se přitom považuje za místo plnění 

tuzemsko i v případě, kdy si plátce nechá přepravit zboží z jiného členského státu do členského 
státu odlišného od tuzemska (viz § 11 odst. 2 ZDPH),

• za úplatu,
• uskutečněné v rámci ekonomické činnosti, je-li pořizovatelem osoba povinná k dani nebo
• uskutečněné právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání. 

§ 2–2b 
ZDPH

I.
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Výjimky, kdy pořízení zboží z jiného členského státu není předmětem daně, jsou stanoveny v § 2a 
ZDPH. Např. pořízení zboží je předmětem daně, teprve pokud hodnota zboží překročí 326 000 Kč 
za kalendářní rok, příp. za předcházející kalendářní rok (viz § 2a odst. 2 ZDPH). Při pořízení zboží 
podléhajícího spotřební dani nebo při pořízení nového dopravního prostředku však žádné limity 
neplatí a daň se přizná v členském státě pořízení bez ohledu na hodnotu zboží (viz § 2a odst. 4 ZDPH).
Předmětem daně je dále pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu. 
Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského je vždy předmětem daně ve státě pořízení, 
přitom není rozhodující, kdo jej pořizuje (zda osoba povinná k dani v rámci ekonomické činnosti 
nebo osoba nepovinná k dani pro soukromou potřebu), ani jakou má dopravní prostředek hodnotu 
(viz § 19 ZDPH) Definice nového dopravního prostředku je uvedena v § 4 odst. 4 písm. b) ZDPH. 

Předmětem daně je dále dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Ve stanovených případech je 
dovoz zboží osvobozen od daně (viz § 71–§ 71g ZDPH).

Vynětí z předmětu daně, volba předmětu daně

Co není předmětem daně při pořízení zboží z jiného členského státu, je stanoveno v § 2a ZDPH, 
existuje však i možnost dobrovolně si zvolit, že pořízení zboží je předmětem daně v tuzemsku, ač 
tomu tak podle ZDPH být nemusí, tato možnost je stanovena v § 2b ZDPH.

Předmětem daně není dle § 2a ZDPH pořízení zboží z jiného členského státu osobami, které požívají 
diplomatických výsad a imunit, ozbrojenými sílami NATO, zboží pro zásobování letadel používaných 
zpravidla pro mezinárodní přepravu nebo námořních lodí a pro další účely stanovené v § 68 odst. 1–10 
ZDPH. 
Předmětem daně dále není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud dodavatel dodává toto 
zboží ve zvláštním režimu pro prodej použitého zboží, uměleckých a sběratelských předmětů 
a starožitností (viz § 90 ZDPH). Při uplatnění uvedených zvláštních režimů je obecně předmětem 
daně zisková přirážka a dodání zboží do jiného členského státu není osvobozeno od daně v členském 
státě odeslání zboží (viz např. § 90 odst. 11 a 12 ZDPH), proto pořízení tohoto zboží není v členském 
státě pořízení předmětem daně. 

Předmětem daně dále není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud hodnota zboží 
za kalendářní rok ani za předcházející kalendářní rok nepřekročila částku 326 000 Kč za příslušný 
ani předcházející kalendářní rok, pokud je zboží pořizováno 
•  osobou povinnou k dani, která není plátcem nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, která 

není plátcem ani osobou identifikovanou k dani, 
•  osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku 

na odpočet daně a 
•  osobou povinnou k dani z jiného členského státu, která je v tomto členském státě osvobozená 

od uplatňování daně. 
V těchto případech nevzniká povinnost přiznat daň kupujícímu ve státě pořízení a daň by měl uplatnit 
dodavatel zboží. Pokud však některý z uvedených kupujících při pořízení překročí stanovenou 
hodnotu pořízeného zboží, je povinen se registrovat a přiznat z pořízení daň. (Registruje se jako 
identifikovaná osoba – viz § 6i–6g ZDPH). 

Osoba, která v tuzemsku uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu, které dle ZDPH není 
povinně předmětem daně (např. proto, že nedosáhlo stanoveného limitu), se dle § 2b ZDPH může 
rozhodnout, že toto pořízení zboží předmětem daně je – může se tedy registrovat a přiznat ze zboží 
daň dobrovolně. Pokud se takto rozhodne a registruje, pohlíží se na pořízení zboží uskutečněné 
od registrace až do konce následujícího kalendářního roku po roce registrace jako na pořízení, které 
je předmětem daně.
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Příklad č. 1 – Dodání zboží
Plátce daně dodá za úplatu zboží... 
a)   z tuzemska slovenskému podnikateli registrovanému k DPH na Slovensku do Maďarska. 

Zboží plátce odešle železniční přepravou.
  Jedná se o dodání zboží s místem plnění v tuzemsku (podle § 7 ZDPH je místem plnění 

místo, kde se zboží nachází v době, kdy přeprava začíná), toto dodání je tedy předmětem 
daně v tuzemsku, a pokud jsou splněny podmínky dle § 64 ZDPH, je toto dodání osvobozeno 
od daně jako dodání zboží do jiného členského státu. 

b)  z tuzemska osobě registrované k dani do Polska, kde plátce zboží rovněž smontuje 
a instaluje.

  Jedná se o dodání zboží s instalací a montáží, kdy místem plnění je podle § 7 ZDPH místo, 
kde je zboží instalováno nebo smontováno, tedy Polsko. Toto plnění tedy není předmětem 
daně v tuzemsku, ale v Polsku. Do tuzemského daňového přiznání se však uvádí, a to 
do ř. 26 a ze souvisejících zdanitelných plnění přijatých v tuzemsku si plátce může uplatnit 
odpočet daně. 

Příklad č. 2 – Nákup zboží z JČS
Plátce nakoupí a doveze zboží z jiného členského státu do tuzemska
a) od osoby registrované k dani.
  Jedná se o pořízení zboží s místem plnění v tuzemsku, které je v tuzemsku předmětem 

daně. 
b) od osoby, která není v žádném členském státě registrovaná k DPH. 
 Takové pořízení zboží není předmětem daně (viz definice pořízení zboží § 16 ZDPH).

Příklad č. 3 – Poskytnutí služby do třetí země
Plátce poskytne poradenské služby podnikateli z Ruska. Jedná se o poskytnutí služby s místem 
plnění v Rusku (dle § 9 odst. 1 ZDPH), toto poskytnutí služby není předmětem daně v tuzemsku.

Judikatura ESD:
Aby bylo dodání zboží nebo poskytnutí služeb předmětem daně, musí být poskytováno 
za protiplnění (úplatu), což znamená, že mezi poskytnutým plněním a protiplněním musí 
být přímá souvislost (např. C-89/81 Hong-Kong Trade, C-102/86 Apple and Pear, C-16/93 Tolsma, 
C-277/05 Société thermale d’Eugénie-les-Bains C 515/07 VNLTO). 
Krádež zboží není dodáním zboží za úplatu ve smyslu čl. 2 směrnice, a nemůže tedy být 
předmětem daně (C-435/03 British American Tobacco).
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ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha

Příklad č. 62 – Základ daně při dovozu zboží
Plátce dovezl v červnu 2017 textilní zboží z Číny. Zboží bylo dovezeno lodí do přístavu 
v Hamburku, přeloženo na kamion a dopraveno do ČR na místo určení v Ostravě. Zboží bylo 
do ČR dopraveno v režimu tranzit a v ČR bylo propuštěno do volného oběhu. Dovozce zaplatil 
čínskému dodavateli za zboží 100 000 USD, za přepravu zboží do přístavu v Číně 500 USD, 
za dopravu lodí do Hamburku 6 000 USD, za dopravu kamionem z Hamburku do Ostravy 
50 000 Kč. 
Celní hodnota zboží je tvořena cenou zboží a náklady na dopravu zboží do Hamburku a činí 
po přepočtu na českou měnu 1 696 332 Kč. Výše celní sazby je 12 %, dovozní clo činí 203 560 Kč.
Základem daně při dovozu je součet celní hodnoty zboží, tj. 1 696 332 Kč, cla 203 560 Kč 
a vzniklých vedlejších výdajů do místa určení v Ostravě, které nebyly zahrnuty do celní 
hodnoty zboží, tj. 50 000 Kč za dopravu kamionem z Hamburku do Ostravy. Základ daně při 
dovozu zboží = 1 949 892 Kč. Daň z dovozu = 409 477 Kč. 

u Komentář Marka Reinohy

§ 38 – základ DPH při dovozu

(1)   Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet
 a)   základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud 

již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,
 b)   vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa 

určení na území Evropské unie, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, 
pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle písmena a),

 c)  příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.
(2)  Prvním místem určení se pro účely odstavce 1 rozumí místo uvedené v přepravním dokladu, na jehož 

základě je zboží dováženo do dovážejícího členského státu. Pokud není první místo určení uvedeno 
na přepravním dokladu, považuje se za první místo určení místo prvního přeložení dováženého 
zboží v dovážejícím členském státě.

(3)  U propuštění zboží do celního režimu volného oběhu, dočasného použití s částečným osvobozením 
od dovozního cla nebo vrácení zboží se daň vypočte podle § 37 písm. a). U zboží propuštěného 
do celního režimu volného oběhu z celního režimu pasivního zušlechťovacího styku se základ daně 
vypočte podle odstavce 1 bez zahrnutí hodnoty služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku 
s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1.

(4)  Pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží se pro přepočet cizí měny na českou měnu použije 
kurz stanovený podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících clo.

Jelikož dovoz zboží je v § 20 ZDPH definován jako vstup zboží ze třetí země na území EU a povinnost 
přiznat a zaplatit daň z dovezeného zboží není vázána na převod práva nakládat se zbožím jako 
vlastník, ale na to, do jakého celního režimu bylo zboží propuštěno (viz ustanovení § 23 odst. 1 ZDPH), 
vzniká při dovozu zboží povinnost přiznat a zaplatit daň i v případech, kdy za dovážené zboží není 
placeno. Takže základem daně při dovozu není výše úplaty, ale plátce musí základ daně stanovit 
podle pravidel definovaných v ustanovení § 38 odst. 1 ZDPH.

http://adis.mfcr.cz
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Marek Reinoha

Z uvedeného tedy vyplývá, že pro stanovení celní hodnoty při dovozu zboží je nutné vycházet ze 
skutečné placené ceny za dovážené zboží a z nákladů, které vznikly v souvislosti s dovozem zboží 
dovozci zejména na území třetích zemí před fyzickým vstupem zboží na území EU. Postup při stanovení 
celní hodnoty tedy ovlivňuje dodací podmínka, která je ve smlouvách velmi často identifikována 
za využití dodacích doložek INCOTERMS, sjednaná ve smlouvě, na základě které je zboží dováženo. 
Dodací podmínka totiž, mimo jiné, rozděluje mezi smluvní partnery náklady spojené s dodávkou 
zboží, tzn. že určuje, který ze smluvních partnerů hradí kterou část nákladů spojených s dodávkou 
zboží ze třetí země (např. nakládku zboží, dopravu zboží, pojištění zboží, vykládku apod.)

Příklad č. 63 – Vliv dodací doložky na stanovení celní hodnoty

Dovoz zboží ze Švýcarska, při kterém je:
- cena dováženého zboží .................... 1 000,- 
- cena dopravy zboží ..............................900,- 
 (z toho náklady na přepravu ze Švýcarska po vstupní hranici EU činí 300,- a
 náklady na přepravu ze vstupní hranice EU do místa dovozu v EU činí 600,-) 

Jak ze shora uvedeného vyplývá, je při stanovování základu DPH při dovozu zboží, a zejména při 
stanovování výše vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, které do základu 
DPH vstupují, zkoumat, zda již tyto vedlejší náklady nebo jejich část již nebyly zahrnuty do základu 
pro vyměření cla (celní hodnoty). To se týká především vedlejších nákladů na přepravu a pojištění 
dováženého zboží, na nakládku, vykládku a manipulaci se zbožím v souvislosti s jeho přepravou. 
Je tedy také nutné zkoumat, jaká dodací podmínka je sjednána a zda v případech, kdy předmětné 
vedlejší náklady vznikají dodavateli (prodávajícímu) ze třetí země, nejsou jsou zahrnuty do ceny 
zboží.

Náklady dovozce EXW DDU 
na faktuře za zboží jsou 

vedlejší náklady odděleny 
od ceny zboží

DDU 
vedlejší náklady jsou 

započteny do ceny 
prodávaného zboží

Faktura za zboží 
od prodávajícího 

1000,- 1900,- 
ve faktuře je odděleno: 

zboží …..1000,- 
doprava …900,-

1900,-

Faktura za dopravu 
z CH do ČR od dopravce

900,-
x x

CELNÍ HODNOTA 1300,- 
(k fakturované ceně zboží 
jsou připočteny náklady 
pouze za třetizemní úsek 

dopravy)

1300,-
(od fakturované ceny 
zboží jsou odečteny 

náklady  za unijní úsek 
přepravy)

1900,-
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XVIII.22 Zvláštní způsob zajištění daně
Zvláštní způsob zajištění daně je upraven ustanoveními § 109a ZDPH.

u Komentář Ing. Mgr. Olgy Hochmannové

Ustanovení § 109a ZDPH navazuje na institut ručení dle § 109 ZDPH a umožňuje, aby příjemce 
zdanitelného plnění, který se za stanovených podmínek může stát ručitelem, mohl z vlastního 
rozhodnutí zaplatit správci daně za poskytovatele daň, aniž by byl správcem daně vyzván.
Zaplacenou částku může správce daně použít jen na úhradu daně z příslušného zdanitelného plnění 
uskutečněného poskytovatelem, nemůže ji použít na úhradu jeho jiných nedoplatků. 

Pokud příjemce zdanitelného plnění hradí daň za poskytovatele, hradí ji na účet správce daně 
příslušného poskytovatele, musí tohoto správce daně o této platbě vyrozumět a sdělit mu údaje 
nezbytné pro identifikaci této platby. Podrobnější informace k zaplacení zajištění daně dle § 109a 
ZDPH jsou uvedeny v metodické informaci GFŘ k institutu ručení (č.j. 3308/13/7001-21002-012287) ze 
dne 9. 3. 2013.

Informace, sdělení, stanoviska GFŘ
Ručení | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z přidané hodnoty | Finanční správa

§ 109aa –  Ručení osoby povinné k dani, která dodala zboží provozovateli elektronického 
rozhraní

Od 1. 7. 2021 budou doplněny podmínky, za nichž osoba povinná k dani, která dodala zboží 
provozovateli elektronického rozhraní, ručí za daň nezaplacenou ze zdanitelného plnění uskutečněného 
provozovatelem dle § 13a ZDPH, pokud nejpozději ke dni uskutečnění zdanitelného plnění provozovatelem 
tato osoba věděla nebo vědět měla a mohla, že daň nebude provozovatelem zaplacena.

Tato osoba, která dodala zboží provozovateli elektronického rozhraní dle § 13a ZDPH, může využít 
zvláštní způsob zajištění daně, pokud tento způsob zajištění daně použije, zbaví se svého ručení a pohlíží 
se na ni jako na příjemce zdanitelného plnění a na provozovatele jako na poskytovatele zdanitelného 
plnění.

§ 109ab – Změna v odpovědnosti za úhradu daně

Ustanovení § 109ab umožňuje, aby provozovatel elektronického rozhraní za stanovených podmínek 
dosáhl změny v odpovědnosti za úhradu daně a zprostil se povinnosti úhrady daně či části daně.

Pokud provozovatel elektronického rozhraní, který uskutečnil dodání zboží dle § 13a ZDPH (tj. prodej 
dovezeného zboží na dálku do hodnoty 150 EUR nebo dodání zboží zahraniční osobou osobě nepovinné 
k dani do EU) prokáže, že jsou splněny všechny podmínky stanovené v čl. 5c nařízení Rady 2019/2026, 
vydá správce daně rozhodnutí o změně odpovědnosti za úhradu daně, ve které stanoví část daně, za jejíž 
úhradu odpovídá místo provozovatele elektronického rozhraní osoba povinná k dani, která podle § 13a 
zboží dodala provozovateli. 

Uvedenými podmínkami jsou:
-  provozovatel elektronického rozhraní je za účelem správného přiznání DPH z dodání závislý 

na informacích poskytnutých prodávajícími zboží nebo třetími osobami, 
- tyto informace jsou chybné a 
- provozovatel může prokázat, že nevěděl ani nemohl vědět, že tyto informace nejsou správné.

§ 109a 
ZDPH

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/ruceni
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XX.1  Příklad č. 115 – Určení místa plnění 
u elektronicky poskytovaných služeb 
a dalších plnění

Zadání

Účetní kancelář poskytuje poradenské služby, pořádá ve své budově školení pro veřejnost, včetně 
akreditovaných školení koncipovaných jako rekvalifikační kurzy. Provozuje rovněž internetový 
obchod, na němž nabízí odborné publikace, a to v tištěné i v elektronické podobě a prodává účetní 
programy, které si zpravidla zájemci stahují on-line na základě poskytnutých přístupových kódů, 
případně programy na základě žádosti odběratele upgraduje. Odborné publikace a účetní programy 
si pořizují převážně osoby povinné k dani z tuzemska i ze Slovenska, v ojedinělých případech i osoby, 
které se nevykáží jako osoby povinné k dani, takže účetní kancelář má důvod předpokládat, že se 
jedná o osoby nepovinné k dani. Za r. 2020 si takto koupily elektronické publikace osoby nepovinné 
k dani ze Slovenska za 2 000 EUR, za I. pololetí 2021 za 1 000 EUR. Vypořádací koeficient dle § 76 ZDPH 
byl za r. 2020 ve výši 90 %.

•   A. Za zdaňovací období září 2021 uskutečnila následující plnění, uvedené ceny jsou bez DPH:

 A1. Poradenské služby plátcům DPH v tuzemsku ...............................................................1 000 000 Kč 

 A2. Poradenské služby několika podnikatelům ze Slovenska v přepočtu ............................ 20 000 Kč

 A3. Kurzy pro veřejnost pořádané v tuzemsku ........................................................................ 80 000 Kč

 A4. Akreditované rekvalifikační kurzy pro veřejnost v tuzemsku ....................................... 120 000 Kč

 A5. Prodej tištěných publikací odběratelům v tuzemsku ....................................................... 50 000 Kč

 A6. Prodej elektronických publikací odběratelům v tuzemsku ............................................. 40 000 Kč

 A7. Prodej elektronických publikací podnikatelům ze Slovenska v přepočtu ...................... 30 000 Kč

 A8. Prodej elektronických publikací několika osobám ze Slovenska, 
  které se nevykázaly jako podnikatelé v přepočtu ..............................................................10 000 Kč

•   B.  Dále za zdaňovací období září 2021 účetní kancelář přijala následující zdanitelná plnění, 
na která i obdržela v průběhu září řádné daňové doklady: 

 B1. Za propagaci účetních služeb firmy v odborném tisku ................................... 40 000 + 8 400 DPH

 B2. Za dodání elektrické energie v budově firmy ......................................................10 000 + 2 100 DPH

 B3. Nákup kancelářských potřeb pro zaměstnance ................................................20 000 + 4 200 DPH

 B4. Nákup bloků a propisovaček pro účastníky kurzů pro veřejnost....................... 5 000 + 1 050 DPH

 B5. Pořízení osobního automobilu pro nové zaměstnance, předpokládá  
  se možnost využití i pro osobní potřebu v odhadované výši 10 % .............. 300 000 + 63 000 DPH

 B6. Konzultace s právní kanceláří kvůli stanoviskům pro klienta ......................... 15 000 + 3 150 DPH 

 B7. Za IT služby při úpravách programu pro internetový obchod ........................ 60 000 + 12 600 DPH

XX.
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ing. Ivana Pilařová

XX.3  Příklad č. 117 – Co je a není předmětem daně 
z přidané hodnoty a jak vypočítat obrat pro 
účely ZDPH

Zadání

Paní Marta Pěnkavová je ženou oplývající různými aktivitami. Přestože je zaměstnána jako zdravotní 
sestra v nemocnici, provozuje ještě řadu dalších činností. Vzhledem k tomu, že z těchto činností 
jí plynou poměrně vysoké příjmy, které vzorně zdaňuje daní z příjmů, obává se, zda se nestane 
plátcem DPH. To by přicházelo v úvahu, pokud by její obrat za 12 bezprostředně předcházejících 
měsíců převýšil částku 1 000 tis. Kč.
Pojďme se podívat na výše uvedené činnosti paní Pěnkavové za kalendářní rok 2020 a rozřaďme 
je z hlediska DPH do pěti skupin, abychom si pak mohli vypočítat správně obrat pro účely ZDPH:
a)  není předmětem DPH,
b)  je předmětem DPH, ale nezahrnuje se do obratu pro účely daně z přidané hodnoty,
c)  je předmětem DPH i součástí obratu, nicméně jedná se o příjmy od daně osvobozené, 
d)   je předmětem DPH i součástí obratu a v případě, pokud by se paní Marta stala plátcem DPH, 

jednalo by se o plnění zdanitelné se vznikem povinnosti odvést daň na výstupu,
e)   je předmětem DPH, není však součástí obratu, nicméně v případě, pokud by se paní Marta stala 

plátcem DPH, jednalo by se o plnění zdanitelné se vznikem povinnosti odvést daň na výstupu.

1.  Dosahuje pravidelných měsíčních příjmů ze závislé činnosti z titulu jejího zaměstnání 
v nemocnici, a to ve výši 20 000 Kč. Dále je jednatelkou společnosti Zdraví s.r.o., kde na základě 
smlouvy o výkonu funkce pravidelně měsíčně pobírá částku 19 000 Kč. 

Řešení 

Příjmy ze zaměstnání nejsou považovány za ekonomickou činnost, stejně tak i příjmy na základě 
smlouvy o výkonu funkce, neboť se jedná o příjem, který je zdaňován jako příjem ze závislé činnosti. 
Správným řešením je tedy a).

2.  Průběžně přispívá články do časopisů na téma mykologie a zpracování hub, neboť je vášnivou 
houbařkou. Přehled měsíčních honorářů od jednotlivých vydavatelů novin a časopisů v hrubé 
výši:

 - Vlasta  –  za září ............... 6 000 Kč
 - Květy  –  za září .................3 000 Kč
 - Gurmet  –  za říjen ........... 2 000 Kč
 - Agnes  –  za listopad ........ 5 000 Kč

Řešení 

Příjmy z autorských práv jako takové jsou ekonomickou činností, nicméně jde o příjmy zdaňované 
srážkovou daní. Tyto příjmy jsou považovány za ekonomickou činnost (přestože nejsou uvedeny 
v daňovém přiznání k dani z příjmů). Správným řešením je tedy d).

3.  V průběhu roku vydala knihu Veganská kuchařka (již 4. vydání), připravuje další díl knihy 
Konzervace hub. Autorské honoráře za vydávání knih činily za období leden až září 2020 
částku 55 000 Kč. V měsíci červnu obdržela navíc od redakce časopisu Free jednorázový honorář 
za uveřejněné fotografie jídel ve výši 18 000 Kč. 

Řešení 

Příjmy z autorských práv z titulu vydávání knih jsou považovány za příjmy z ekonomické činnosti. 
Správným řešením je tedy d). 
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XXI.1  Konec roku a DPH – 34 dotazů a odpovědí

Dotazy a odpovědi z webináře Konec roku a DPH s Olgou Hochmannovou z 21. 1. 2021, webinářem 
provázela Pěva Čouková. Na dotazy účastníků webináře odpovídá Ing. Mgr. Olga Hochmannová. 
Odpovědi revidovala a drobně upravila Ing. Dagmar Fitříková. 

1. Stavební práce RPDP

Plátce provádí instalaci rozvodu vody, odpadu, elektro a sanitární techniky pro plátce DPH 
do přepravního kontejneru, který bude sloužit jako obytný kontejner pro ekonomickou činnost. 
Kontejnery budou 2 na sobě sloužit jako obytné kontejnery pro pobyty občanů a budou připojené 
na inženýrské sítě. Můžeme uplatnit u těchto stavebních prací přenesou daňovou povinnost? 
Zatřídění do příslušných kódů klasifikace produkce spadá do specializované činnosti, kterou 
provádějí různé firmy, zpravidla to není specializace daňových poradců.
Podle mého názoru se RPDP uplatňuje za stanovených podmínek podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“) u stavebních a montážních prací odpovídajících kódům 
41 – 43 klasifikace produkce CZ-CPA.
Prověřením této klasifikace zjistíme, že zahrnuje stavby, budovy a stavební práce. Např. 
elektroinstalační práce spadají do kódu 43, ale pokud jsou na stavbách, jak vyplývá z vysvětlivek 
k této klasifikaci. Obdobně i další kódy 41, 42 se týkají různých druhů staveb nebo budov.
Na základě výše uvedeného se domnívám, že elektroinstalační práce, instalace vody a další uváděné 
do přepravního kontejneru nejsou zahrnuty do kódů 41 – 43, a tedy se u nich neuplatní RPDP.

2. § 78a ZDPH - Úprava odpočtu daně 

FO – plátce DPH, příjmy z § 7 a § 9 (byt, garáže nezahrnuté do obchodního majetku). V roce 2020 
nákup vozu pro ekonomické účely, uplatněno 100 % odpočtu, příjmy za nájem bytu s DPH plátci 
DPH, nájem garáží s DPH neplátcům. V roce 2021 musí být nájem bytu bez DPH (i když je na druhé 
straně plátce), DPH bude jen u garáže a příjmy z § 7 budou minimální. V posledním přiznání 
2021 budu tedy počítat koeficient, který si, myslím, bude nízký (osvobozené příjmy budou vyšší 
nebo s DPH). Musím ještě řešit i uplatněný odpočet z auta z roku 2020, když bude v roce 2021 
100% používán pro firemní účely? Bude mít vypočtený koeficient vliv na tu 1/5? Nebo koeficient 
řeší jen plnění v roce 2021? 
Dotazované vozidlo je zřejmě dlouhodobým majetkem ve smyslu § 78 ad. ZDPH, což znamená, že u něj 
musíte provádět úpravu odpočtu daně, pokud se změní jeho využití či výše koeficientů o více než 10 
% bodů. Jestliže jste v r. 2000 měli pouze zdanitelná plnění, ale v r. 2021 budou převažovat plnění 
osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, budete muset provést u vozidla úpravu odpočtu 
daně, pokud vozidlo využíváte při veškerých svých činnostech. Úpravu odpočtu daně provedete 
výpočtem podle § 78a ZDPH, za r. 2021 ve výši 1/5 uplatněného odpočtu.

3. Neplátce se stane plátcem

Pokud neplátce DPH přijme v prosinci zálohovou platbu a od 1. 1. se firma stane plátcem DPH, tak 
konečná faktura, která je ve výši 100 % zálohové platby, bude s 21% DPH? Jedná se o dodání zboží.
Záleží na tom, kdy se uskutečnilo plnění. Pokud bylo zboží dodáno v době, kdy již firma byla plátcem, 
pak na dodání uplatní daň. Pokud se však jedná o dodání zboží s uskutečněným plněním před datem, 
kdy se stala firma plátcem, pak se daň neuplatní.

XXI.

https://www.codexisuno.cz/aCp?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCp?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCq?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCr?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCq?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCs?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aCt?lang=cs
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XXI.2  Dodací doložky INCOTERMS®2020

Dodací podmínka je důležitou náležitostí kupní smlouvy v mezinárodním obchodě. Určuje povinnosti 
prodávajícího a kupujícího, které souvisejí s dodáním zboží a převzetím zboží. Dodací podmínka 
určuje zejména:
• způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu,
• způsob, místo a okamžik přechodu výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího,
•  další povinnosti stran při zajišťování dopravy, nakládky a vykládky zboží, průvodních dokladů, 

kontroly, pojištění, celního odbavení apod.
Současně dodací podmínka podstatným způsobem ovlivňuje cenu prodávaného zboží, jelikož určuje 
výši nákladů, které hradí prodávající, a které tedy zahrnuje do ceny zboží.
Dodací doložky INCOTERMS (International Commercial Terms) jsou jednou z možností, jak vyjádřit 
dodací podmínky v kupní smlouvě a jejich použití v mezinárodním obchodě jednoznačně převládá. 
Pouze při obchodování na americkém kontinentě nebo se subjekty z amerického kontinentu se 
můžeme pravidly vydanými Obchodní komorou Spojených států v roce 1941, jedná se o tzv. RAFTD 
(Revised American Foreign Trade Definition). 
Výkladová pravidla INCOTERMS jsou vydávána Mezinárodní obchodní komorou v Paříži již od roku 
1936, přičemž Mezinárodní obchodní komora výkladová pravidla jednou za čas aktualizuje a vydává 
novou aktualizovanou sadu výkladových pravidel. Jednotlivé aktualizace byly vydány v letech 1953, 
1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 a naposledy v roce 2019, kdy byla publikována výkladová pravidla 
označená INCOTERMS®2020, která jsou účinná od 1. 1. 2020 a která si v následujícím textu představíme. 
Nebudeme se však zabývat detailním výkladem jednotlivých dodacích doložek, ale pouze těm jejich 
aspektům, které mohou mít vliv na uplatňování DPH či aplikaci celních předpisů při provádění 
zahraničního obchodu se zbožím.
Na úvod si však připomeneme dva obecné aspekty:
•  výkladová pravidla INCOTERMS nemají povahu právní normy, nejedná se o právní předpis, což 

znamená, že dodací doložka se stává právně závaznou, až když se na ní smluvní strany kupní 
smlouvy dohodnou a implementují ji do kupní smlouvy; 

•  výkladová pravidla INCOTERMS neřeší otázku přechodu vlastnictví ke zboží, ale pouze otázku 
přechodu nákladů a rizik. Jakmile tedy prodávající v dohodnutém místě dodá kupujícímu, 
nepřechází na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží, prodávající dodává zboží kupujícímu 
pouze k dispozici, tedy na něj převádí pouze dispoziční právo (právo se zbožím nakládat). Otázka 
přechodu vlastnictví ke zboží musí být v kupní smlouvě řešena odděleně od dodací doložky, 
samostatným smluvním ujednáním.

Výkladová pravidla INCOTERMS®2020 definují 11 dodacích doložek rozdělených do dvou základních 
skupin dle druhu dopravy. 

Dodací doložky pro všechny druhy dopravy

1. EXW – Ex Works; Ze závodu (ujednané místo)

Prodávající dodá zboží kupujícímu k dispozici ve svých prostorách (závod, továrna, sklad, provozovna 
apod.), a to nenaložené na dopravní prostředek a neodbavené pro vývoz (pakliže se jedná o vývoz 
zboží). Tato dodací doložka tedy definuje prodávajícímu minimální rozsah povinností nákladu 
a rizik. 
EXW tedy znamená, že prodávající je pouze povinen, k dohodnutému datu, připravit zboží, zabalené 
způsobem obvyklým pro daný druh zboží, k vyzvednutí ve svých prostorách (práce, továrna, sklad, 
zařízení). 
Kupující je povinen vybrat dopravce, sjednat s ním přepravní smlouvu, uhradit veškeré náklady na 
nakládku zboží na dopravní prostředek a na dopravu do cílového místa určení a nese i rizika spojená 
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Kontrolní hlášení (A.4. a A.5.) x Přiznání k dani z přidané hodnoty (řádek 1 a 2)

XXI.3.2  Běžn
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í a přijaté úplaty § 44

BĚŽNÝ REŽIM – TUZEMSKO  | KONTROLNÍ HLÁŠENÍ (A.4. a A.5.) x PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY (řádek 1 a 2)

USKUTEČNĚNÁ PLNĚNÍ – DODÁNÍ ZBOŽÍ, SLUŽBY TUZEMSKO | NEDOBYTNÁ POHLEDÁVKA  Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH ke dni 5. 1. 2021

C. ODDÍL –  Kontroní řádky na Daňové přiznání 
k DPH (DaP)

řádek DaP

1
A.4. + A.5. celkem základy daně u základní 

sazby DPH

2
A.4. + A.5. celkem základy daně u první sníže-

né a druhé snížené sazby DPH

40
B.2. + B.3. celkem základy daně u základní saz-

by DPH

41
B.2. + B.3. celkem základy daně u první snížené 

a druhé snížené sazby DPH

25 A.1. celkem základy daně

10 B.1. celkem základy daně u základní sazby DPH

11
B.1. celkem základy daně u první snížené a 

druhé snížené sazby DPH

3+4+5+6+9

+12+13
A.2. celkem základy daně

A.5.  Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou 10 000 Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit         daňový doklad

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

základní sazba 21 %

Č. řádku DIČ dodavatele Ev. č. daň. dokladu DPPD* Základ daně 1 Daň 1 Základ daně 2 Daň 2 Základ daně 3 Daň 3 Kód režimu plnění Opravy u nedobytné pohledávky**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BEZ MEZER ČÍSLO DODAVATELE DD.MM.RRRR

kmenová část
bez mezer

DPPD* Základ daně 1 Daň 1 Základ daně 2 Daň 2 Základ daně 3

1 2 3 4 5 6

A.4.  Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit

* Datum povinnosti přiznat daň dle § 21 ZDPH

Položka „Opravy u nedobytné pohledávky“ nabývá hodnot:                        ** Od 1. 10. 2019
„N“ – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky, 
„P“ – jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH,
„A“ – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019

V případě výběru volby:
„P“ – jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH – v řádku KH dlužník vyplní hodnoty opravy základu daně a související daně (a další 
nezbytné položky řádku)
„A“ – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019 – v řádku KH dlužník vyplní pouze hodnoty opravy daně (a další 
nezbytné položky řádku), položka „základ daně“ bude pro tuto volbu znepřístupněna.

základní sazba 21 %

1 - § 89 ZDPH - cestovní ruch

Nárok na odpočet v plné 
výši nebo nárok na odpočet 
v poměrné výši § 75 ZDPH 
(nutno zadat do přiznání 

již pokrácené ručně, tj. část 
s poměrným nárokem na 

odpočet)

Nárok na odpočet v krá-
cené výši § 76 ZDPH 
(nutno zadat v plné 
výši z dokladu, bude 

automaticky pokráceno 
na řádku přiznání č. 52 

podle koeficientu)

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/pokyny-kh-k-5-1-2021.pdf
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Oddíl A.:

A.  Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 

A.4.   Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny 
provedené opravy v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit

Část A.4. vyplňuje plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění (nebo přijímá úplatu) dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (§ 13, 
§ 14 - řádek daňového přiznání k DPH: 1, 2), kde součet hodnot všech plnění nebo přijatých úplat vykazovaných na daňovém dokladu přesahuje hodnotu 
10.000,- Kč včetně daně (= celková hodnota daňového dokladu v součtu včetně daně přesahuje stanovený limit – bez ohledu na režim DPH dotčených 
plnění10), a to včetně zvláštních režimů při splnění uvedeného limitu (zvláštní režim pro cestovní službu podle § 89, zvláštní režim pro použité zboží 
podle § 90 – pro posouzení limitu se uvažuje celá hodnota plnění) - pro osobu příjemce: 
  - plátce,
  - osoby povinné k dani – neplátce,
  - právnické osoby nepovinné k dani (§ 28 odst. 1 písm. a)). 

Vyplňují se údaje z daňového dokladu (nebo přímo evidence pro účely daně z přidané hodnoty 11) – jeden řádek = jeden daňový doklad. 

V případě zvláštních druhů daňových dokladů jako je splátkový (§ 31) a platební (§ 31a) kalendář se pro splnění limitu (10.000,- Kč vč. daně) uvažuje součet 
všech jednotlivých dílčích plnění/úplat na těchto dokladech uváděných. Nicméně jednotlivá plnění/přijaté úplaty z těchto příslušných dokladů se do řádku 
A.4. KH uvádějí samostatně – dle faktického stavu realizace (jednotlivá plnění/přijaté úplaty nemusí svojí hodnotou dosahovat stanovený limit, ale pokud jsou 
z daňového dokladu, který v celkovém součtu limit překročí, vykáží se na řádku A.4. KH).

V případě vystavení souhrnného daňového dokladu (§ 31b), tj. dokladu za několik samostatných zdanitelných plnění (nebo přijatých úplat), které plátce 
uskuteční pro stejnou osobu v rámci kalendářního měsíce (možnosti souhrnného dokladu viz dle § 31b), uvede plátce souhrnnou hodnotu zdanitelných plnění 
z dokladu na jednom řádku kontrolního hlášení a to v členění podle jednotlivých sazeb daně (základ daně a daň týkající se příslušné sazby) a do pole „datum 
povinnosti přiznat daň“ („DPPD“), tj. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty (pokud je zdanitelné plnění v okamžiku přijetí úplaty známo dostatečně 
určitě - § 20a), uvede poslední (kalendářní) datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na dokladu týkající se období, za které je podáno kontrolní 
hlášení. Pro souhrnný daňový doklad uváděný v části A.4. kontrolního hlášení musí být splněn níže uvedený limit (10.000,- Kč vč. daně) – hodnoty všech 
plnění (nebo přijatých úplat) se na souhrnném daňovém dokladu sčítají.
____________________________________________________

10  Bližší případové vysvětlení pro stanovení limitu k části A.4. KH - v součtu včetně daně se posuzuje daňový doklad jako celek:

 Případ 1.:  Uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a a násl. zákona o DPH) - uvedená na dokladu spolu s plněními ve standardním režimu DPH - se sice vykazují v části A.1. 
KH, avšak vstupují rovněž do součtu plnění z konkrétního daňového dokladu – pro stanovení předmětného limitu.

 Případ 2.:  Obdobně do součtu pro stanovení limitu vstupují také osvobozená plnění (nebo, která nejsou předmětem daně apod.) uváděná na daňovém dokladu spolu se zdanitelnými plněními 
podle § 108 odst. 1 zákona o DPH.

11   Zejména pro účely zvláštních režimů (§ 89 a § 90) – zde údaje z evidence pro daňové účely, avšak vztahující se ke konkrétnímu dokladu vydanému pro zdanitelné plnění uskutečněné v rámci 
dotčených zvláštních režimů.
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Přiznání k DPH - pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS  (řádek 3, 4, 43, 44)ing. Pěva Čouková

XXI.3.4  Reverse charge – jiný členský stát
XXI.3.4.1  Přiznání k DPH - pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS 

(řádek 3, 4, 43, 44) - včetně kontrolního hlášení

ř.

základní 1

snížená 2

základní 3

snížená 4

základní 5

snížená 6

základní 7

snížená 8

9

základní 10

snížená 11

základní 12

snížená 13

20

21

22

23

24

25

26

30

31

32

33

34

Krácený odpočet

základní 40

snížená 41

42

základní 43 5 670
snížená 44

45

46 0
47

50

52 0
53

60

61

62

63

64

65

66

2

Rozdíl oproti poslední známé dani při podání dodatečného daňového přiznání (62 – 63)  
25 5401 MFin 5401 – vzor č. 22

Odpočet daně (46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60 ) 5 670
Vlastní daň (62 – 63) 0
Nadměrný odpočet (63 – 62)  

VI. Výpočet daňe
Úprava odpočtu daně (§ 78 a násl.)  
Vrácení daně (§ 84)

Daň na výstupu (součet 1 až 13 - 61 + daň podle § 108 jinde neuvedená) 5 670

Část odpočtu v krácené výši Koeficient (%) Odpočet

Vypořádání odpočtu daně ( § 76 odst. 7 až 10 ) Vypořádací koeficient (%) Změna odpočtu

Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 4) 51
S nárokem na odpočet Bez nároku na odpočet

Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e) 

V. Krácení nároku na odpočet daně
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

Korekce odpočtů daně podle § 75, § 77, § 79 až § 79d

Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42+ 43 + 44 + 45) 5 670

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13
27 000 5 670

IV. Nárok na odpočet daně Základ daně V plné výši

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců

Dovoz zboží osvobozený podle § 71g

Oprava daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46 a násl., resp. §74a)
Věřitel

Dlužník

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)  

III. Doplňující údaje

Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou
Pořízení zboží

Dodání zboží

Vývoz zboží (§ 66)

Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (19 odst. 4)

Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 8)

II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně Hodnota

Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)

Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel
zboží nebo příjemce služeb

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinnost přiznat
daň plátce při jejich přijetí (§ 108)

Dovoz zboží (§ 23)

Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4/ §19 odst. 6)

Pořízení zboží z jiného členského státu
(§16; §17 odst.6 písm e); §19 odst. 3/ §19 odst. 6)

5 670

Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1
od osoby registrované k dani v jiném členském státě 

27 000

C. ODDÍL – daň z přidané hodnoty - říjen 202x
I. Zdanitelná plnění Základ daně Daň na výstupu

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem
plnění v tuzemsku 

Např.    10 000 EUR X 27 Kč/EUR       základní sazba daně
DIČ dodavatele:                      DE12345678
Ev. číslo dokladu:                         9 876 543

DPPD: 10. 10. 202x

Nárok na odpočet v plné výši nebo nárok na odpočet v poměrné výši § 75 ZDPH 
(nutno zadat do přiznání již pokrácené ručně tj.  část s poměrným nárokem na 

odpočet)

NEBO

Nárok na odpočet v krácené výši § 76 ZDPH (nutno zadat v plné výši z dokladu, bude 
automaticky pokráceno na řádku přiznání č. 52 podle koeficientu) 
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Kontrolní hlášení – říjen 202x 

Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme vazbu 4.5. Kontrolní hlášení - A.2. - Daňové 
přiznání ř. 3,4,5,6,9,12,13 - povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na Účetním 
Portálu v sekci: Přehledy – dále Daň z přidané hodnoty.
Doporučujeme příklad na www.ucetni-portal.cz: 
§025-001 - Pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS

Doplňující informace:

Hlášení - příručka Vyhodnocení Specifikace

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ  
(§ 101c – 101k ZDPH) ✓ A.2

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ  
(§ 102 ZDPH) x

Jen v rámci EU 
- dodání, přemístění zboží 
- poskytnutí služby § 9 odst. 1 ZDPH

INTRASTAT  
(Příručka INTRASTAT V20) 

Nařízení vlády č. 244/2016 Sb. 
k provedení některých ustanovení 
celního zákona v oblasti statistiky

✓
Jen v rámci EU 
- odeslání 
- přijetí zboží (jeho pohyb)

Účtování např.:

MD Dal Text

131 321 Přijatá faktura

153 221
Zaplacená záloha 
– NENÍ POVINNOSTÍ PŘIZNAT DAŇ! § 
25/1 ZDPH

Účty:
131 – Pořízení zboží
321 – Závazky z obchodních vztahů
153 – Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží
221 – Bankovní účty

✓	- Vyplňuje se
x	- Nevyplňuje se

https://www.ucetni-portal.cz/6-vazba-c-2-kh-oddil-a-2-r-3-4-5-6-9-12-13-dp-povinnost-priznat-dan-108-1-pism-b-a-c-103-G.html
https://www.ucetni-portal.cz/6-vazba-c-2-kh-oddil-a-2-r-3-4-5-6-9-12-13-dp-povinnost-priznat-dan-108-1-pism-b-a-c-103-G.html
https://www.ucetni-portal.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/


Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2021

304 dph-specialista.cz

XXI.4  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 znění k 1. 1. 2021 včetně novely  – sněmovní tisk 867/0  
 s předpokládanou účinností od 1. 7. 2021

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA

č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty,

jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 635/2004 Sb., 
č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., 

č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č. 545/2005 Sb., č. 109/2006 
Sb., č. 230/2006 Sb., č. 319/2006 Sb., č. 172/2007 Sb., č. 261/2007 
Sb., č. 270/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 126/2008 
Sb., č. 302/2008 Sb., č. 87/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 362/2009 
Sb., č. 489/2009 Sb., č. 120/2010 Sb., č. 199/2010 Sb., č. 47/2011 
Sb., č. 370/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 18/2012 

Sb., č. 167/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 500/2012 Sb., č. 502/2012 
Sb., č. 241/2013 Sb., zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 

Sb., zákony č. 196/2014 Sb., č. 262/2014 Sb., č. 360/2014 Sb., 
č. 377/2015 Sb., č. 113/2016 Sb., č. 188/2016 Sb., č. 243/2016 Sb., 

č. 298/2016 Sb., č. 33/2017 Sb., nálezem Ústavního soudu 
č. 40/2017 Sb., zákony č. 170/2017 Sb., č. 225/2017 Sb., č. 371/2017 
Sb., č. 283/2018 Sb., č. 6/2019 Sb., č. 80/2019 Sb., č. 256/2019 Sb., 
č. 283/2020 Sb., č. 299/2020 Sb., č. 343/2020 Sb., č. 527/2020 Sb. 

a č. 609/2020 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) 

a upravuje daň z přidané hodnoty.

§ 2

Předmět daně

(1)  Předmětem daně je
 a)  dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která 

jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku,
 b)  poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, 

která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku,
 c) pořízení
  1.  zboží z jiného členského státu za úplatu s místem 

plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, 
která jedná jako taková, nebo právnickou osobou 
nepovinnou k dani,

  2.  nového dopravního prostředku z jiného členského 
státu za úplatu osobou nepovinnou k dani,

 d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

(2)  Zdanitelné plnění je plnění, které
 a) je předmětem daně a
 b) není osvobozené od daně.

§ 2a

Vynětí z předmětu daně

(1)  Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského 
státu, jestliže dodání tohoto zboží
 a)  by v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle § 68 

odst. 1 až 10, nebo
 b)  je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy 

tohoto zboží předmětem daně s použitím
  1.  zvláštního režimu pro obchodníky s použitým 

zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty 

a starožitnostmi,
  2.  přechodného režimu pro použité dopravní 

prostředky, nebo
  3.  zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou.

(2)  Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského 
státu, pokud
 a)  celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila 

v příslušném ani bezprostředně předcházejícím 
kalendářním roce 326 000 Kč a

 b) pořízení zboží je uskutečněno
  1.  osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která 

není plátcem,
  2. osvobozenou osobou, která není plátcem,
  3.  osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze 

plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 
daně,

  4.  osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném 
členském státě vztahuje společný režim daňového 
paušálu pro zemědělce, nebo

  5. právnickou osobou nepovinnou k dani.

(3) Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle odstavce 2 
písm. a) se nezahrnuje hodnota pořízeného
 a) nového dopravního prostředku,
 b) zboží, které je předmětem spotřební daně,
 c) zboží uvedeného v odstavci 1.

(4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pořízení zboží, které je 
předmětem spotřební daně, a pořízení nového dopravního 
prostředku.

§ 2b

Volba předmětu daně

Osoba, která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského 
státu, které není předmětem daně podle § 2a odst. 2, se může 
rozhodnout, že toto pořízení je předmětem daně. Na pořízení 
zboží z jiného členského státu uskutečněné touto osobou 
do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího 
po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla, se 
nevztahuje § 2a odst. 2.

§ 3

Územní působnost

(1)  Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí
 a) tuzemskem území České republiky,
 b)  členským státem území členského státu Evropské unie 

s výjimkou jeho území, na které se nevztahuje Smlouva 
o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie,

 c)  jiným členským státem členský stát s výjimkou 
tuzemska,

 d) třetí zemí území mimo území Evropské unie,
 e) územím Evropské unie souhrn území členských států.

(2)  Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského 
státu Evropské unie nepovažuje
 a) hora Athos,
 b) Kanárské ostrovy,
 c)  francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy 

o fungování Evropské unie,
 d) Alandy,
 e) Normanské ostrovy,
 f) ostrov Helgoland,
 g) území Büsingen,
 h) Ceuta,
 i) Melilla,
 j) Livigno,
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 k) Campione d’ Italia,
 l) italské vody jezera Lugano.
(3)  Území Monackého knížectví se pro účely daně z přidané 
hodnoty považuje za území Francouzské republiky a území 
ostrova Man se považuje za území Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, území Akrotiri a Dhekelie se 
považují za území Kypru.

§ 4

Vymezení základních pojmů

(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí:
 a) úplatou
  1.  částka v peněžních prostředcích nebo hodnota 

nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé 
souvislosti s plněním,

  2.  dotace k ceně, kterou se pro účely daně z přidané 
hodnoty rozumí přijaté finanční prostředky 
poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů 
územních samosprávných celků, státních fondů, 
z grantů přidělených podle zvláštního zákona, 
z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie 
či podle programů obdobných, pokud je příjemci 
dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se 
slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně 
plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje zejména dotace 
k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého 
hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,

 b)  jednotkovou cenou cena za jednotku množství zboží 
nebo cena za službu,

 c)  daní na výstupu daň uplatněná plátcem za zdanitelné 
plnění podle § 13 až 20 nebo z přijaté úplaty vztahující 
se k tomuto plnění,

 d)  nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi 
daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací období 
v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně,

 e)  správcem daně příslušný finanční úřad; ve věci 
povolení k prodeji za ceny bez daně a při dovozu zboží 
je správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou 
případů, kdy povinnost přiznat daň při dovozu zboží 
vzniká plátci podle § 23 odst. 2 až 4,

 f)  sobou registrovanou k dani osoba, které bylo přiděleno 
daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané 
hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy,

 g) z ahraniční osobou osoba, která nemá na území 
Evropské unie sídlo ani místo pobytu,

 h) u fyzické osoby
  1.  bydlištěm adresa vedená v základním registru 

obyvatel nebo v jiné obdobné evidenci, anebo 
adresa, kterou fyzická osoba uvedla správci daně, 
pokud neexistuje důkaz, že tato adresa neodpovídá 
skutečnosti,

  2.  místem, kde se obvykle zdržuje, místo, kde 
fyzická osoba obvykle žije z důvodu osobních nebo 
profesních vazeb; má-li tato osoba profesní vazby 
v jiné zemi, než ve které má své osobní vazby, je 
místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje, určeno 
osobními vazbami,

  3.  místem pobytu bydliště, nebo místo, kde se obvykle 
zdržuje,

 i)  sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího 
vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána 
zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné 
k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení; 
nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se 
sídlem u této osoby místo jejího pobytu,

 j)  provozovnou organizační složka osoby povinné k dani, 
která může uskutečňovat dodání zboží nebo poskytnutí 
služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné 
personální a technické zdroje,

 k)  zbožím, které je předmětem spotřební daně, zboží, které 
je předmětem některé ze spotřebních daní, předmětem 
daně z pevných paliv nebo předmětem daně ze 
zemního plynu a některých dalších plynů, s výjimkou 
plynu dodávaného prostřednictvím přepravní nebo 

distribuční soustavy nacházející se na území Evropské 
unie anebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené,

 l)  osobou neusazenou v tuzemsku osoba povinná k dani, 
která

  1. nemá sídlo v tuzemsku,
  2.  uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo 

poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a
  3.  v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má 

provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní,
 m)  osvobozenou osobou osoba povinná k dani se sídlem 

nebo provozovnou v jiném členském státě, která je 
v tomto státě osobou s obdobným postavením jako 
v tuzemsku osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, 
která není plátcem,

 n)  uskutečněným plněním dodání zboží nebo poskytnutí 
služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná 
jako taková.

V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) uskutečněným plněním dodání zboží nebo poskytnutí 
služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako 
taková,“.

V § 4 odst. 1 písm. g) se za slovo „osoba“ vkládají slova 
„povinná k dani“ a slova „místo pobytu“ se nahrazují 
slovem „provozovnu“.

V § 4 odst. 1 písmeno n) zní:
„n) provozovatelem elektronického rozhraní osoba 
povinná k dani, která za použití elektronického rozhraní, 
zejména elektronického tržiště, platformy, portálu nebo 
obdobného prostředku, usnadňuje dodání zboží nebo 
poskytnutí služby podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke 
směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e).“

novela zákona – sněmovní tisk 867/0, 
předpokládaná účinnost 1. července 2021

(2)  Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí
 a) hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů,
 b) právo stavby,
 c) živé zvíře,
 d) lidské tělo a část lidského těla,
 e) plyn, elektřina, teplo a chlad.

(3) Za zboží se dále považují
 a)  bankovky a mince české měny při jejich dodání 

výrobcem České národní bance, nebo při jejich pořízení 
z jiného členského státu, nebo jejich dovoz Českou 
národní bankou,

 b)  bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny 
prodávané pro sběratelské účely za ceny vyšší, než 
je jejich nominální hodnota nebo přepočet jejich 
nominální hodnoty na českou měnu podle směnného 
kursu vyhlašovaného Českou národní bankou,

 c)  cenné papíry při jejich dodání výrobcem emitentovi 
v tuzemsku, nebo při jejich pořízení z jiného členského 
státu nebo jejich dovozu a vývozu jako výrobku.

(4) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
 a)  dopravním prostředkem vozidlo, jiný prostředek 

nebo zařízení, které jsou určené k přepravě osob nebo 
zboží z jednoho místa na jiné a které jsou obvykle 
konstruované pro použití k přepravě a mohou k ní být 
skutečně použity; za dopravní prostředek se nepovažuje 
vozidlo, které je trvale znehybněno, ani kontejner,

 b) novým dopravním prostředkem
  1.  motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším 

než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud 
bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení 
do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km,

  2.  loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců 
ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto 
méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí 
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užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo 
záchranářské činnosti, nebo

  3.  letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 
1 550 kg, pokud bylo dodáno do 3 měsíců ode dne 
prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno 
méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných 
leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou 
přepravu.

 c)  obchodním majetkem majetkové hodnoty, které slouží 
osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny 
k uskutečňování ekonomických činností,

 d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je  
  1.  hmotným majetkem podle zákona upravujícího 

daně z příjmů; hmotný majetek přenechaný k užití 
na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni 
uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo 
k užívanému hmotnému majetku bude za obvyklých 
okolností převedeno na jeho uživatele, se pro účely 
daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý 
majetek uživatele,

  2.  odpisovaným nehmotným majetkem podle 
právních předpisů upravujících účetnictví,

  3.  pozemkem, který je dlouhodobým hmotným 
majetkem podle právních předpisů upravujících 
účetnictví7d); pozemek přenechaný k užití na základě 
smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo 
k užívanému pozemku bude převedeno na jeho 
uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty 
považuje za dlouhodobý majetek uživatele, nebo

  4.  technickým zhodnocením podle zákona 
upravujícího daně z příjmů v případě technického 
zhodnocení hmotného majetku, nebo technickým 
zhodnocením podle právních předpisů 
upravujících účetnictví v případě technického 
zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku,

 e)  dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností 
dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých 
ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak 
vytvořil; technické zhodnocení podle písmene d) bodu 
4 se považuje za samostatný dlouhodobý majetek 
vytvořený vlastní činností,

 f)  osobním automobilem dopravní prostředek, který má 
v technickém osvědčení4) nebo technickém průkazu 
zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie 
chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním právním 
předpisem4a),

 g)  nájmem také podnájem, pacht a podpacht; nájmem se 
rozumí také zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene 
zřízeného k nemovité věci, pokud jsou naplněny znaky 
nájmu,

 h) přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů,
 i)  dodáním zboží s instalací nebo montáží dodání zboží 

spojené s instalací nebo montáží osobou povinnou 
k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí 
osobou,

 j) dodáním zboží soustavami nebo sítěmi dodání
  1.  plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční 

soustavy nacházející se na území Evropské unie 
anebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené,

  2. elektřiny, tepla nebo chladu sítěmi.

(5) Přemístěním zboží se pro účely tohoto zákona 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, pokud je toto zboží odesláno nebo přepraveno 
touto osobou nebo jí zmocněnou třetí osobou.

(6) Za přemístění zboží se pro účely tohoto zákona nepovažuje 
odeslání nebo přeprava zboží pro účely
 a)  zasílání zboží do členského státu ukončení odeslání 

nebo přepravy zboží,
 b)  dodání zboží s instalací nebo montáží v členském státě 

ukončení odeslání nebo přepravy zboží,

 c)  dodání zboží na palubě lodi, letadla nebo vlaku během 
přepravy osob uskutečněné na území Evropské unie,

 d) dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
 e)  uskutečnění plnění osvobozeného od daně podle § 64, 

66 nebo 68, nebo obdobně osvobozeného od daně podle 
právního předpisu členského státu zahájení odeslání 
nebo přepravy zboží,

 f)  poskytnutí služby pro osobu povinnou k dani, zahrnující 
práce na zboží fyzicky uskutečněné v členském státě 
ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky, že 
zboží po provedení prací je vráceno zpět osobě povinné 
k dani do členského státu, ze kterého bylo zboží původně 
odesláno nebo přepraveno,

 g)  přechodného užití zboží v členském státě ukončení 
odeslání nebo přepravy zboží pro účely poskytnutí 
služby osobou povinnou k dani, nebo

 h)  přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 
měsíců na území členského státu, ve kterém by se 
na dovoz stejného zboží ze třetí země pro přechodné 
užití vztahoval celní režim dočasného použití s úplným 
osvobozením od cla.

V § 4 odst. 6 písm. a) se slova „zasílání zboží“ nahrazují 
slovy „prodeje zboží na dálku“.

novela zákona – sněmovní tisk 867/0, 
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(7) Nejde-li nadále o odeslání nebo přepravu zboží pro účely, 
pro které se odeslání nebo přeprava zboží nepovažují podle 
odstavce 6 za přemístění zboží, považují se takové odeslání 
nebo přeprava zboží za přemístění zboží. V takovém případě 
se má za to, že přemístění zboží nastává v okamžiku, kdy 
dotčená podmínka přestane být plněna.

(8) Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz 
platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti 
přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a to
 a)  kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní 

bankou, nebo
 b)  poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální 

bankou; přepočet mezi měnami jinými než euro se 
provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn 
vůči euru.

V § 4 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí: 

„(9) Prodejem zboží na dálku se pro účely tohoto zákona 
rozumí dodání zboží, pokud 
  a)  je zboží odesláno nebo přepraveno z členského 

státu od išného od členského státu ukončení jeho 
odeslání nebo přepravy 

   1.  osobou povinnou k dani, která zboží dodává, 
nebo

   2.  třetí osobou, zasahuje-li podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, kterým 
se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 
o společném systému daně z přidané 
hodnoty7e), osoba povinná k dani, která zboží 
dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy,

  b)  je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží 
není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo 
přepravy předmětem daně, a 

  c)  nejde o dodání nového dopravního prostředku ani 
o dodání zboží s instalací nebo montáží.

(10) Prodejem dovezeného zboží na dálku se pro účely 
tohoto zákona rozumí prodej zboží na dálku s tím, že je 
zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země na území 
Evropské unie.“.

novela zákona – sněmovní tisk 867/0, 
předpokládaná účinnost 1. července 2021
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