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Krásný den,

představuji Vám naši další novou knihu roku 2022, která je tu v třetím vydání.

Je to komentář věnovaný dani, která je pro většinu z nás náročná. Platí to i pro mne. Často už nabývám 
pocit, že oblast daně z přidané hodnoty hodně umím, orientuji se a potom najednou přijde nový problém a já 
zaváhám. A to jsou ty okamžiky, kdy zalistuji a hledám.

Kniha je výjimečná tím, že výklad je podle paragrafů zákona, přímo u textů jsou příklady a je zde i příslušná 
judikatura.

Oboje, jak příklady, tak judikatura jsou následně součástí www.ucetni-portal.cz. Tím moje – naše dílo neboli 
výhody členství na Účetním Portálu propojujeme s našimi knihami. 

Unikátní dílo by nemělo chybět na zkouškách daňových poradců. Doporučujeme jej také do každodenní praxe 
zejména daňových poradců a účetních.

Proč tuto naši knihu mít a chtít?

1.  kniha je aktuální k 1. 1. 2022 a je včetně novel k 1. 7. 2022, a to jak novel evropské legislativy – směrnice 
i nařízení, tak zahrnuje plánovanou novelu samotného zákona o DPH – sněmovní tisk 94/0,

2.  můžete ji mít ve formě e-booku, ve kterém lze snadno vyhledávat a mít jej ve svém počítači kdykoliv 
k dispozici,

3.  komentář Olgy Hochmannové, expertky na DPH, doplňuje komentář Marka Reinohy, experta na celní 
problematiku a Incoterms,

4. jeden souvislý příklad k DPH nám věnovala paní Ivana Pilařová,
5. má 480 stran,
6. má 117 příkladů,
7.  obsahuje 17 přehledů, které jsou z mojí dílny a kladou si za cíl být nápomocny pro všechny, kteří se s určitými 

dodávkami, zejména mezi zeměmi EU a třetími zeměmi setkávají zřídka,
8.  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. 2022, 
9.  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, nejsou změny 
v roce 2022,

10.  obsahuje aktuální zákon o DPH včetně novely s plánovanou účinností k 1. 7. 2022.

Dílo si letos můžete pořídit ve třech variantách podle Vašeho výběru – e-book, fyzickou knihu nebo kombinaci.

S vděčností

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 ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

V Bohuňovicích 16. 3. 2022

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.

Naše současné motto:

 Mír pro celou planetu a pokoj v duši pro všechny bytosti světa 

https://www.ucetni-portal.cz/
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Příklad č. 1 Dodání zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová 23

Příklad č. 2 Nákup zboží z JČS ing. Mgr. Olga Hochmannová 23

Příklad č. 3 Poskytnutí služby do třetí země ing. Mgr. Olga Hochmannová 23

Příklad č. 4 Osoba povinná k dani ing. Mgr. Olga Hochmannová 25

Příklad č. 5 Obrat ing. Mgr. Olga Hochmannová 31

Příklad č. 6 Obrat zdravotnického zařízení ing. Mgr. Olga Hochmannová 31

Příklad č. 7 Obec jako identifikovaná osoba ing. Mgr. Olga Hochmannová 33

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

ing. Mgr. Olga Hochmannová 36

Příklad č. 9 Dodání zboží s instalací a montáží ing. Mgr. Olga Hochmannová 36

Příklad č. 10 Prodej nemovitosti v JČS ing. Mgr. Olga Hochmannová 36

Příklad č. 11 Prodej zboží na palubě letadla ing. Mgr. Olga Hochmannová 36

Příklad č. 12 Řetězové dodání 1 Marek Reinoha 38

Příklad č. 13 Řetězové dodání 2 Marek Reinoha 40

Příklad č. 14 Nákup elektřiny za účelem prodeje ing. Mgr. Olga Hochmannová 42

Příklad č. 15 Zasílání zboží na základě objednávek na internetu ing. Mgr. Olga Hochmannová 43

Příklad č. 16 Zasílání zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová 43

Příklad č. 17 Poskytnutí služeb ing. Mgr. Olga Hochmannová 46

Příklad č. 18 Přeprava zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová 46

Příklad č. 19 Oprava zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová 47

Příklad č. 20 Poskytnutí služby – přeprava zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová 48

Příklad č. 21 Vypracování projektu ing. Mgr. Olga Hochmannová 49

Příklad č. 22 Poskytnutí přepravy osob ing. Mgr. Olga Hochmannová 49

Příklad č. 23 Stánek na veletrhu ing. Mgr. Olga Hochmannová 50

Příklad č. 24 Návštěva veletrhu ing. Mgr. Olga Hochmannová 51

Příklad č. 25 Poskytnutí stravovacích služeb v letadle ing. Mgr. Olga Hochmannová 51

Příklad č. 26 Pronájem nákladního automobilu ing. Mgr. Olga Hochmannová 53

Příklad č. 27 Nájem jachty ing. Mgr. Olga Hochmannová 53

Příklad č. 28 Zprostředkování nájmu jachty ing. Mgr. Olga Hochmannová 53

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

ing. Mgr. Olga Hochmannová 54

Příklad č. 30 Oprava nábytku v tuzemsku ing. Mgr. Olga Hochmannová 54

Příklad č. 31 Poskytnutí právní služby ing. Mgr. Olga Hochmannová 55

Příklad č. 32 Místo plnění při pořízení zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová 57

Příklad č. 33 Dovoz zboží z Číny ing. Mgr. Olga Hochmannová 58

Příklad č. 34 Dovoz zboží 1 Marek Reinoha 59

Příklad č. 35 Dovoz zboží 2 Marek Reinoha 60

Příklad č. 36 Osobní spotřeba ing. Mgr. Olga Hochmannová 63

Příklad č. 37 Reklamní a propagační předměty ing. Mgr. Olga Hochmannová 63

Příklad č. 38 Obchodní vzorky ing. Mgr. Olga Hochmannová 63

Příklad č. 39 Dodání zboží 1 Marek Reinoha 65

Příklad č. 40 Dodání zboží 2 Marek Reinoha 66
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Příklad č. 41 Dodání zboží 3 Marek Reinoha 66

Příklad č. 42 Přemístění zboží Marek Reinoha 67

Příklad č. 43 Pořízení zboží z JČS ing. Mgr. Olga Hochmannová 69

Příklad č. 44 1. typ pořízení zboží Marek Reinoha 70

Příklad č. 45 2. typ pořízení zboží Marek Reinoha 70

Příklad č. 46 3. typ pořízení zboží Marek Reinoha 71

Příklad č. 47 Přemístění zboží do tuzemska Marek Reinoha 72

Příklad č. 48 Třístranný obchod ing. Mgr. Olga Hochmannová 73

Příklad č. 49 Nesplnění podmínek třístranného obchodu ing. Mgr. Olga Hochmannová 73

Příklad č. 50 Smlouva o finančním pronájmu ing. Mgr. Olga Hochmannová 79

Příklad č. 51 Smlouva o pronájmu ing. Mgr. Olga Hochmannová 79

Příklad č. 52 Dodání zboží do JČS ing. Mgr. Olga Hochmannová 80

Příklad č. 53 Dovoz zboží z Kanady ing. Mgr. Olga Hochmannová 81

Příklad č. 54 Zprostředkovatelská služba na dodání zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová 82

Příklad č. 55 Poskytnutí poradenské služby ing. Mgr. Olga Hochmannová 82

Příklad č. 56 Pořízení zboží z JČS ing. Mgr. Olga Hochmannová 83

Příklad č. 57 Vystavování daňových dokladů ing. Mgr. Olga Hochmannová 85

Příklad č. 58 Vratné lahve ing. Mgr. Olga Hochmannová 96

Příklad č. 59 Soudní poplatky ing. Mgr. Olga Hochmannová 96

Příklad č. 60 Výpočet daně ze základu daně bez daně ing. Mgr. Olga Hochmannová 99

Příklad č. 61 Výpočet daně z celkové částky včetně daně ing. Mgr. Olga Hochmannová 99

Příklad č. 62 Základ daně při dovozu zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová 101

Příklad č. 63 Vliv dodací doložky na stanovení celní hodnoty Marek Reinoha 103

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

Marek Reinoha 104

Příklad č. 65 Oprava základu daně a výše daně ing. Mgr. Olga Hochmannová 107

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

ing. Mgr. Olga Hochmannová 117

Příklad č. 67 Oprava stavby pro bydlení ing. Mgr. Olga Hochmannová 119

Příklad č. 68 Oprava podlahy v bytě nad 120 m2 ing. Mgr. Olga Hochmannová 119

Příklad č. 69 Oprava v domě s prodejními a bytovými prostory ing. Mgr. Olga Hochmannová 119

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

ing. Mgr. Olga Hochmannová 119

Příklad č. 71 Oprava střechy v azylovém domě ing. Mgr. Olga Hochmannová 120

Příklad č. 72 Obytný prostor pro sociální bydlení ing. Mgr. Olga Hochmannová 120

Příklad č. 73 Poskytnutí hypotečního úvěru ing. Mgr. Olga Hochmannová 124

Příklad č. 74 Zprostředkování smluv o penzijním připojištění ing. Mgr. Olga Hochmannová 125

Příklad č. 75 Zprostředkování smluv o životním pojištění ing. Mgr. Olga Hochmannová 125

Příklad č. 76 Prodej stavby ing. Mgr. Olga Hochmannová 129

Příklad č. 77 Akreditované vzdělávací programy ing. Mgr. Olga Hochmannová 131

Příklad č. 78 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová 133

Příklad č. 79 Sociální pomoc ing. Mgr. Olga Hochmannová 134

Příklad č. 80 Provoz sportovního hřiště obcí ing. Mgr. Olga Hochmannová 137
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Příklad č. 81
Vstupné do botanických zahrad, zoologických zahrad 
nebo muzeí

ing. Mgr. Olga Hochmannová 137

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

ing. Mgr. Olga Hochmannová 138

Příklad č. 83 Dodání zboží do JČS osobě registrované k dani ing. Mgr. Olga Hochmannová 141

Příklad č. 84 Dodání zboží do JČS osobě neregistrované k dani ing. Mgr. Olga Hochmannová 141

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

ing. Mgr. Olga Hochmannová 141

Příklad č. 86 Dodání zboží do JČS, skladování na Slovensku ing. Mgr. Olga Hochmannová 141

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

Marek Reinoha 144

Příklad č. 88 Vývoz zboží při prodeji osobě z jiného členského státu Marek Reinoha 148

Příklad č. 89 Oprava spotřebního zboží pro osobu nepovinnou k dani ing. Mgr. Olga Hochmannová 148

Příklad č. 90 Zajištění vývozu ing. Mgr. Olga Hochmannová 149

Příklad č. 91 Dovoz zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová 150

Příklad č. 92 Poskytnutí přepravy ing. Mgr. Olga Hochmannová 150

Příklad č. 93 Dovoz zboží z cest pro osobní potřebu ing. Mgr. Olga Hochmannová 155

Příklad č. 94 Nákup zboží s následným vývozem ing. Mgr. Olga Hochmannová 157

Příklad č. 95
Odpočet daně u stavebních prací na pronajímaných 
bytech

ing. Mgr. Olga Hochmannová 157

Příklad č. 96 Odpočet daně u různých účelů použití ing. Mgr. Olga Hochmannová 157

Příklad č. 97 Nárok na odpočet daně ing. Mgr. Olga Hochmannová 161

Příklad č. 98 Krácený nárok na odpočet daně ing. Mgr. Olga Hochmannová 161

Příklad č. 99 Poměrný nárok na odpočet daně ing. Mgr. Olga Hochmannová 164

Příklad č. 100 Výpočet vypořádacího koeficientu ing. Mgr. Olga Hochmannová 166

Příklad č. 101 Vyrovnání odpočtu daně ing. Mgr. Olga Hochmannová 168

Příklad č. 102 Úprava odpočtu daně ing. Mgr. Olga Hochmannová 170

Příklad č. 103 Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku ing. Mgr. Olga Hochmannová 171

Příklad č. 104 Nárok na vrácení daně ze třetí země ing. Mgr. Olga Hochmannová 181

Příklad č. 105
Nárok na vrácení daně z nakoupeného motorového 
vozidla

ing. Mgr. Olga Hochmannová 182

Příklad č. 106 Osvobození přirážky cestovní kanceláře od daně ing. Mgr. Olga Hochmannová 187

Příklad č. 107 Zvláštní režim pro prodej použitého zboží ing. Mgr. Olga Hochmannová 189
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Předmluva
Do třetího vydání této publikace byly zařazeny změny, které vyplývají z novel zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, které vstoupily 
v účinnost k 1. 1. 2022, tj. příslušné části zákona č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojího 
zdanění, zákona č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony.

Pro zvýšení informovanosti uživatelů jsou do publikace zahrnuty rovněž změny DPH navržené 
k 1. 7. 2022, tyto jsou uvedené v samostatných částech kapitol a odlišené od ostatního textu.

Jedná se o změny připravené ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh zákona byl v průběhu přípravy této 
publikace dosud projednáván v poslanecké sněmovně pod číslem sněmovního tisku 1190, 
později přečíslovaném jako 94. Návrh však musí být přijat, neboť obsahuje změny směrnice 
o společném systému DPH stanovené směrnicí 2019/2235/EU a změny směrnice o obecné 
úpravě spotřebních daní.

Jsou-li v textu uvedena různá data účinnosti některých změn, jedná se o nesoulad naší 
legislativy s unijní. Zatímco změny směrnice 2006/112/ES ve věci elektronického obchodování 
vstoupily v EU v účinnost k 1. 7. 2021, odpovídající novela ZDPH byla přijata až s účinností 
k 1. 10. 2021. Daňové subjekty však mohly dobrovolně uplatňovat přímou účinnost směrnice 
již od 1. 7. 2021. 

ing. Mgr. Olga Hochmannová
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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. 

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.
2



ing. Mgr. Olga HochmannováKomentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2022

22 ucetni-portal.cz/dph-specialista/

1-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

100-109

110-119

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.

2
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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).

2
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Marek Reinoha

§ 7 odst. 2 ZDPH – Dodání zboží s přepravou nebo odesláním

(čl. 32–36 směrnice Rady 2006/112/ES)

Dodání zboží s přepravou nebo odesláním má definováno místo plnění tam, kde se nachází 
zboží v místě, kde přeprava nebo odeslání zboží začíná. Pakliže je však realizováno dodání zboží 
s přepravou nebo odesláním mezi členskými státy, tzn. že členský stát zahájení přepravy či odeslání 
je odlišný od členského státu ukončení přepravy nebo odeslání, tak se tato definice místa plnění 
vztahuje na předmětné dodání pouze z pohledu dodavatele. Odběratel v takovém případě realizuje 
pořízení zboží definované v kapitole 2 hlavy IV směrnice Rady 2006/112/ES (viz v českém zákoně o DPH 
ustanovení § 16 odst. 1) s místem plnění definovaným v ustanovení kapitoly 2 hlavy V směrnice Rady 
2006/112/ES (viz v českém zákoně o DPH § 11). Tzn. že dodání zboží s přepravou či odesláním mezi 
dvěma členskými státy EU má dvě místa plnění – jedno z pohledu dodavatele a druhé z pohledu 
pořizovatele. 
Pokud se však jedná o dodání zboží s přepravou nebo odesláním, při kterém odeslání nebo přeprava 
zboží začíná ve třetí zemi a končí na území Unie, tak se jedná o dovoz zboží, který má definováno 
místo plnění v tom členském státě, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu, 
tedy v členském státě, ve kterém bylo zboží celními orgány propuštěno do celního režimu volného 
oběhu, konečného užití nebo dočasného použití s částečným osvobozením od cla. Tamtéž má místo 
plnění i následné dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila (a to bez ohledu na skutečnost, 
zda toto dodání je dodáním s přepravou nebo odesláním, či nikoliv).

§ 7 odst. 3 a 4 ZDPH – Řetězové dodání zboží

Samostatné postavení z hlediska identifikace místa dodání pak mají transakce, při kterých si více 
subjektů než dva postupně dodává jedno zboží, ale je realizována pouze jedna přeprava od prvního 
subjektu k tomu poslednímu. Takovým typům dodání zákon o DPH říká řetězové dodání zboží, při 
kterém může být dodáním zboží s přepravou nebo odesláním pouze jedno z realizovaných dodání. 
Pouze k jednomu dodání tedy může být realizovaná přeprava přiřazena.  
Pokud je totéž zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci kterých je toto zboží odesláno 
nebo přepraveno z členského státu do členského státu od něj odlišného, a to od prvního dodavatele 
přímo poslední osobě v tomto řetězci, pro kterou se dodání tohoto zboží uskutečňuje, platí, že k odeslání 
nebo přepravě tohoto zboží došlo pouze při jeho dodání prostředníkovi. Přičemž prostředníkem se 
rozumí dodavatel v rámci po sobě jdoucích dodání v řetězci, který není prvním dodavatelem v rámci 
těchto dodání a zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba.

Příklad č. 12 – Řetězové dodání 1
Plátce registrovaný k DPH v ČR dodává zboží kupujícímu registrovanému k DPH v DE a ten 
následně bezprostředně dodává zboží koncovému odběrateli registrovanému k DPH v AT a zboží 
je přepravováno z ČR do AT.

VARIANTA 1 –  Dopravu zboží z ČR do AT zajišťuje na svůj účet plátce registrovaný k DPH v ČR 
(první dodavatel)

Jelikož v této variantě přepravu zajišťuje první dodavatel, nikdo ze tří zúčastněných subjektů 
není prostředník, jelikož prostředníkem může být pouze dodavatel, který není prvním 
dodavatelem. To znamená, že dodáním s přepravou nebo odesláním je dodání, v rámci kterého 
přepravu nebo odeslání zajišťuje dodavatel (§ 7 odst. 2 ZDPH). Protože dodáním, v rámci kterého 
přepravu zajišťuje dodavatel, je dodání mezi plátcem registrovaným k DPH v ČR a kupujícím 
registrovaným k DPH v DE, je toto dodání dodáním s přepravou nebo odesláním s místem 
plnění, které se nachází tam, kde začíná přeprava, tedy v tuzemsku. 
Dodání mezi kupujícím registrovaným k DPH v DE a koncovým zákazníkem registrovaným 
k DPH v AT je dodáním bez přepravy a bude mít místo plnění tam, kde se zboží nachází 
v okamžiku dodání. Bude tedy záležet na místě dodání definovaném ve smlouvě mezi 
kupujícím registrovaným k DPH v DE a koncovým zákazníkem registrovaným k DPH v AT.
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Marek Reinoha

Pakliže tyto dva subjekty nebudou mít ve smlouvě sjednáno místo přechodu práva nakládat 
se zbožím jako vlastník, tak bude místo plnění vázáno na místo dodání definované dodací 
doložkou INCOTERMS. Jelikož přepravu na svůj účet zajišťuje plátce registrovaný k DPH 
v ČR, nebude moci být ve smlouvě mezi kupujícím registrovaným k DPH v DE a koncovým 
zákazníkem registrovaným k DPH v AT žádná jiná dodací doložka než doložka:
-   z kategorie C (zejména CPT nebo CIP) – v takovém případě by tedy kupující registrovaný 

k DPH v DE dodával zboží koncovému zákazníkovi registrovanému k DPH v AT v místě 
a okamžiku předání zboží dopravci. Jelikož zboží je přepravováno do AT z ČR, bude zboží 
předáváno dopravci v ČŘ. V ČR tedy bude místo plnění tohoto dodání;

-   z kategorie D (zejména DAP nebo DPU) – v takovém případě by tedy kupující registrovaný 
k DPH v DE dodával zboží koncovému zákazníkovi registrovanému k DPH v AT v místě 
a okamžiku ukončení přepravy. Jelikož zboží je přepravováno z ČR do AT, bude přeprava 
ukončována v AT. V AT tedy bude místo plnění tohoto dodání.

VARIANTA 2 –  Dopravu zboží z ČR do AT zajišťuje na svůj účet kupující registrovaný k DPH 
v DE (druhý dodavatel)

Jelikož v této variantě přepravu zajišťuje druhý dodavatel, tak tento druhý dodavatel je 
prostředníkem (viz § 7 odst. 4 ZDPH) a dodáním s přepravou je dodání tomuto prostředníkovi. 
Protože prostředníkem je kupující registrovaný k DPH v DE, je dodáním s přepravou nebo odesláním 
opět dodání mezi plátcem registrovaným k DPH ČR a kupujícím registrovaným k DPH v DE a je 
opět dodáním s místem plnění, které se nachází tam, kde začíná přeprava, tedy v tuzemsku. 
Dodání mezi kupujícím registrovaným k DPH v DE a koncovým zákazníkem registrovaným 
k DPH v AT je dodáním bez přepravy a bude mít místo plnění tam, kde se zboží nachází 
v okamžiku dodání. Bude tedy záležet na místě dodání definovaném ve smlouvě mezi 
kupujícím registrovaným k DPH v DE a koncovým zákazníkem registrovaným k DPH v AT. 
Pakliže tyto dva subjekty nebudou mít ve smlouvě sjednáno místo přechodu práva nakládat 
se zbožím jako vlastník, tak bude místo plnění vázáno na místo dodání definované dodací 
doložkou INCOTERMS. Jelikož přepravu na svůj účet zajišťuje kupující registrovaný k DPH 
v DE, nebude moci být ve smlouvě mezi kupujícím registrovaným k DPH v DE a koncovým 
zákazníkem registrovaným k DPH v AT žádná jiná dodací doložka než doložka:
-   z kategorie C (zejména CPT nebo CIP) – v takovém případě by tedy kupující registrovaný 

k DPH v DE dodával zboží koncovému zákazníkovi registrovanému k DPH v AT v místě 
a okamžiku předání zboží dopravci. Jelikož zboží je přepravováno do AT z ČR, bude zboží 
předáváno dopravci v ČŘ. V ČR tedy bude místo plnění tohoto dodání;

-   z kategorie D (zejména DAP nebo DPU) – v takovém případě by tedy kupující registrovaný 
k DPH v DE dodával zboží koncovému zákazníkovi registrovanému k DPH v AT v místě 
a okamžiku ukončení přepravy. Jelikož zboží je přepravováno z ČR do AT, bude přeprava 
ukončována v AT. V AT tedy bude místo plnění tohoto dodání.

VARIANTA 3 –  Dopravu zboží z ČR do AT zajišťuje na svůj účet koncový zákazník registrovaný 
k DPH v AT

Jelikož v této variantě přepravu zajišťuje koncový zákazník registrovaný k DPH v AT, který není 
dodavatelem (nikomu zboží nedodává), nikdo ze tří zúčastněných subjektů není prostředník, 
jelikož prostředníkem může být pouze dodavatel, který není prvním dodavatelem. To znamená, 
že dodáním s přepravou nebo odesláním je dodání, v rámci kterého přepravu nebo odeslání 
zajišťuje odběratel (§ 7 odst. 2 ZDPH). Protože dodáním, v rámci kterého přepravu zajišťuje 
odběratel, je dodání mezi kupujícím registrovaným k DPH v DE a koncovým zákazníkem 
registrovaným k DPH v AT, je toto dodání dodáním s přepravou nebo odesláním s místem 
plnění, které se nachází tam, kde začíná přeprava, tedy v tuzemsku. 
Dodání mezi plátcem registrovaným k DPH v ČR a kupujícím registrovaným k DPH v DE je 
dodáním bez přepravy a bude mít místo plnění tam, kde se zboží nachází v okamžiku dodání. 
Bude tedy záležet na místě dodání definovaném ve smlouvě mezi plátcem registrovaným 
k DPH v ČR a kupujícím registrovaným k DPH v DE. Pakliže tyto dva subjekty nebudou mít ve
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Místo plnění při poskytnutí 
služby, při pořízení zboží z jiného 
členského státu a při dovozu zboží

Tyto pojmy jsou upraveny ustanoveními § 9–12 ZDPH.

V.1  Základní pravidla pro stanovení místa plnění 
při poskytnutí služby

Pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby jsou upravena ustanoveními § 9–10i 
ZDPH, čl. 43–59 směrnice Rady 2006/112/ES a čl. 17–29 nařízení Rady 282/2011.
Ustanovení § 9 ZDPH obsahuje základní pravidla pro určení místa plnění při poskytnutí služby. 
Použijí se u služeb, na které se nevztahují zvláštní pravidla stanovená v § 10–10i ZDPH. 
Pro přesné stanovení místa plnění při poskytnutí služby podle § 9 ZDPH je podstatné, zda je služba 
poskytována osobě povinné k dani, či osobě nepovinné k dani. 
Pokud je služba poskytována osobě povinné k dani, místem plnění je místo, kde má příjemce 
služby sídlo, případně kde má provozovnu, pokud je služba poskytnuta pro tuto provozovnu. Pokud 
je osoba povinná k dani registrována k DPH ve více členských státech, nemá na stanovení místa 
plnění vliv jiné místo než sídlo ekonomické činnosti nebo místo, kde se nachází provozovna, pokud 
je služba poskytnuta pro tuto provozovnu. Provozovnou je taková organizační složka, která může 
přijímat a využívat služby, které jsou jí poskytovány, neboť má odpovídající personální a technické 
vybavení a je dostatečně stálá. 
K problematice místa plnění u služeb jsou stanoveny prováděcí pokyny v nařízení Rady 282/2011, 
které bylo publikováno v Úředním věstníku EU č. L/77 dne 23. 3. 2011 a které je pro členské státy 
závazné od 1. července 2011. Nařízení Rady 282/2011 mj. obsahuje pokyny, jak poskytovatel prokáže, že 
příjemce služby je osobou povinnou k dani, nebo jak prokáže, že službu přijímá pro účely ekonomické 
činnosti atd. 
Pokud se jedná o příjemce usazeného v EU, může poskytovatel, jak vyplývá z čl. 18 nařízení Rady 
282/2011, (nemá-li informace o opaku) považovat příjemce za osobou povinnou k dani, pokud mu 
sdělil své DIČ pro DPH a poskytovatel toto DIČ ověřil, nebo – jedná-li se o příjemce, který dosud DIČ 
neobdržel – pokud mu prokáže jinými způsoby, že je osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou 
nepovinnou k dani. Poskytovatel by měl tyto údaje prověřit např. kontrolou totožnosti nebo platby 
nebo jinými kontrolními postupy běžně používanými v obchodní praxi. Pokud příjemce tyto údaje 
poskytovateli nesdělí, může ho poskytovatel považovat za osobu nepovinnou k dani, a v důsledku 
toho uplatní na své služby daň v tuzemsku. 
Ověřit DIČ osob registrovaných v jiných členských státech EU je možné na internetových stránkách 
Evropské komise, přístupných z internetových stránek Finanční správy. 
Služby, které plátce poskytne osobě povinné k dani usazené v jiném členském státě, u nichž je místo 
plnění podle ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH (resp. čl. 44 směrnice) v jiném členském státě, se vykazují 
i v souhrnném hlášení podávaném dle § 102 ZDPH.

Pokud se jedná o příjemce usazeného mimo EU, poskytovatel může (nemá-li informace o opaku), 
považovat příjemce za osobu povinnou k dani, pokud mu příjemce poskytne osvědčení vydané 
příslušným správcem daně, že vykonává ekonomickou činnost mimo území EU, nebo pokud mu 
poskytne číslo pro DPH nebo podobné číslo, které příjemci bylo přiděleno a které je používané 
k identifikaci podniků nebo jiný důkaz prokazující, že příjemce je osobou povinnou k dani.

V.

§ 9–12 
ZDPH

§ 9–10i 
ZDPH
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Poskytovatel by tyto důkazní prostředky měl ověřit např. kontrolou totožnosti nebo platby nebo 
jinými kontrolními postupy běžně používanými v obchodní praxi. 
Pokud příjemce žádné takové důkazy neposkytne, může ho poskytovatel považovat za osobu 
nepovinnou k dani. 
Při poskytnutí služby osobě povinné k dani ze třetí země je také nutno ověřit, zda tato osoba není 
současně registrována v tuzemsku jako plátce. Pokud ano, uplatní se postup dle § 9a ZDPH (viz dále). 
Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu povinnou k dani považuje podle 
§ 9 odst. 3 ZDPH i osoba identifikovaná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, která je 
osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. 

Pokud je služba podle § 9 ZDPH poskytnuta osobě nepovinné k dani, místem plnění je místo, kde 
má poskytovatel sídlo, případně provozovnu, pokud je služba poskytnuta z této provozovny. 

Je-li příjemce osobou povinnou k dani, platí to pro účely stanovení místa plnění ve vztahu ke všem 
službám, které jsou mu poskytnuty, a to i v případě, kdy služby pořizuje pro účely činností, které 
nejsou předmětem daně (viz § 9 odst. 3 písm. a) ZDPH, tuto podmínku mohou splňovat např. služby 
pořizované osobou povinnou k dani, která kromě ekonomické činnosti vykonává i výkony veřejné 
správy). Pokud je však služba poskytnuta výhradně pro soukromou potřebu osoby povinné k dani 
nebo soukromou potřebu jejích zaměstnanců, považuje se příjemce podle čl. 19 nařízení Rady 282/2011 
za osobu nepovinnou k dani. Pro poskytovatele (který zpravidla nemůže mít povědomí o způsobu, 
jakým příjemce služby využije ani na to nemůže mít vliv), je však podstatné, že podle nařízení 
Rady 282/2011 se může domnívat, nemá-li informace o opaku, že příjemce pořizuje službu pro účely 
ekonomické činnosti, pokud mu pro pořízení služby sdělil své DIČ pro DPH (čl. 19). 
Jak je uvedeno v čl. 25 nařízení Rady 282/2011, pro uplatnění pravidel pro místo poskytnutí služby se 
zohlední pouze okolnosti existující v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Případné následné 
změny použití nemají na určení místa poskytnutí vliv, pokud nedochází k žádnému zneužití. 

Příklad č. 17 – Poskytnutí služeb
Plátce daně se sídlem v tuzemsku poskytuje právní služby
a) osobě povinné k dani z jiného členského státu.
  Místem plnění je podle § 9 odst. 1 ZDPH členský stát, v němž má příjemce služby sídlo. Plátce 

poskytne služby bez DPH v režimu reverse-charge, ř. 21 daňového přiznání, souhrnné hlášení. 
b) osobě nepovinné k dani z jiného členského státu.
  Místem plnění je podle § 9 odst. 2 ZDPH tuzemsko. Plátce uplatní na služby daň, ř. 1 daňového 

přiznání.
c) osobě povinné k dani se sídlem v zahraničí.
  Místem plnění je podle § 9 odst. 1 ZDPH stát, kde má příjemce sídlo. Plátce poskytne služby 

bez DPH v režimu reverse-charge, ř. 26 daňového přiznání.
d) osobě nepovinné k dani s bydlištěm v zahraničí.
  V tomto případě se neuplatní základní pravidla § 9 ZDPH, protože tato služba je uvedena 

v ustanovení § 10h ZDPH, a místem plnění je tedy stát, kde má příjemce bydliště, tedy 
zahraničí. Plátce poskytne služby bez DPH, ř. 26 daňového přiznání.

Příklad č. 18 – Přeprava zboží
Osoba registrovaná k dani na Slovensku provádí přepravu zboží pro plátce daně se sídlem 
v tuzemsku
a) z Bratislavy do Prahy,
b) z Bratislavy do Košic.
V obou případech je podle § 9 odst. 1 ZDPH místem plnění tuzemsko, i v případě b), kdy je zboží 
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přepravováno pouze na území Slovenska. Plátce je povinen přiznat z těchto služeb daň, ř. 5 
daňového přiznání, odpočet daně za podmínek § 72–76 ZDPH, ř. 43 daňového přiznání.

Příklad č. 19 – Oprava zboží
Plátce daně provádí opravu formy na výrobu odlitků, která je ve vlastnictví osoby povinné 
k dani se sídlem ve Švýcarsku. Forma zůstává umístěna v tuzemsku, kde probíhá výroba.
Jedná se o práce na movité věci, místem plnění je v souladu s § 9 odst. 1 ZDPH Švýcarsko, 
bez ohledu na skutečnost, že forma zůstává umístěna v tuzemsku. 

Judikatura SDEU
Posloupnosti pravidel pro stanovení místa plnění u služeb se týkají rozsudky SDEU ve věci 
C-166/05 Heger nebo C-108/00 SPI. V nich SDEU konstatoval, že základní pravidlo nemá vyšší 
působnost než zvláštní pravidla, naopak je nejprve potřeba zkoumat, zda situace odpovídá 
některému ze zvláštních pravidel směrnice, a pokud ne, spadá takové plnění do působnosti 
základního pravidla.
V rámci základního pravidla pro stanovení místa plnění u služeb osobě povinné k dani se 
několik rozsudků SDEU týká výkladu pojmu „provozovna“: V rozsudcích C-168/84 Berkholz, 
C-190/95 ARO Lease a C-390/96 Lease Plan se SDEU zabývá zejména charakteristikou provozovny 
a otázkou, jakou složku firmy lze považovat za stálou provozovnu: organizační složka, která 
může být provozovnou, musí mít alespoň minimální velikost včetně stabilních technických 
a personálních zdrojů nezbytných pro poskytování služeb. Např. kontingent motorových 
vozidel, která poskytovatel pronajímal v jiném členském státě, takovou provozovnu netvoří.
V rámci základního pravidla pro stanovení místa plnění u služeb je podstatné, zda je příjemce 
osobou povinnou k dani či osobou nepovinnou k dani a případně, zda služby pořizuje pro 
účely ekonomické činnosti. Jak vyplývá z rozsudku ve věci C-291/07 Kollektivavtalsstiftelsen 
TRR Trygghetsrådet, osobou povinnou k dani je i osoba, která uskutečňuje zčásti ekonomické 
činnosti a zčásti činnosti, které nejsou předmětem daně. K přenesení daňové povinnosti 
na příjemce dochází i v případě, kdy tato osoba přijaté služby použije pro účely činností, které 
nejsou ekonomickými činnostmi. 

Služba poskytování pracovní síly

C-218/10 ADV
Pojem „poskytování pracovní síly“ se vztahuje i na obstarání (zajištění) osob samostatně 
výdělečně činných, které nejsou zaměstnány osobou poskytující tuto službu.

V.2  Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné 
k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí 
zemi

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve 
třetí zemi, je upraveno ustanovením § 9a ZDPH a čl. 59a směrnice Rady 2006/112/ES.

Ustanovení § 9a ZDPH představuje odchylku od základního pravidla pro místo plnění při poskytnutí 
služby dle § 9 odst. 1 ZDPH a umožňuje, aby se místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné 
k dani ze třetí země za stanovených podmínek stalo tuzemsko.

§ 9a 
ZDPH
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Závěrečné příklady k DPH

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.



Závěrečné příklady k DPH

ucetni-portal.cz/dph-specialista/ 229

1-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

100-109

110-119

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 uplynulých 12 měsíců (dále jen 
„rozhodné období“) a rozřaďme je z hlediska DPH do šesti 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,
f)  je předmětem DPH, nicméně s místem plnění na konci přepravy (prodej zboží na dálku) nebo 

v zemi bydliště či sídla konečného zákazníka (poskytování digitálních služeb), a to za předpokladu 
překročení souhrnného limitu za daný kalendářní rok ve výši 10 000 EUR, nebo 256 530 Kč, nebo 
v případě, kdy si tento režim osoba povinná k dani zvolí. Do obratu pro českou DPH se toto plnění 
nezahrnuje.

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 za rozhodné období:

 - Vlasta ................................. 6 000 Kč
 - Květy ...................................3 000 Kč
 - Gurmet .............................. 2 000 Kč
 - Agnes ................................. 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).
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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 
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spojená s nakládkou zboží na dopravní prostředek a dopravením zboží do cílového místa určení. 
Pokud by se jednalo o vývoz zboží, je kupující také povinen zajistit veškeré vývozní formality v zemi 
vývozu a dovozní formality v zemi dovozu.

Důležité:
•  prodávající nevybírá dopravce a nesjednává s ním přepravní smlouvu, tedy nemůže ovlivnit, kam 

bude zboží přepraveno,
•  prodávající nezajišťuje vývozní formality, nepodává celní prohlášení na propuštění zboží 

do celního režimu vývozu,
• prodávající nenese žádné náklady s výjimkou nákladů na balení zboží.

2. FCA – Free Carrier; Vyplaceně dopravci (ujednané místo)

Prodávající dodá zboží kupujícímu k dispozici v dohodnutém místě předáním zboží dopravci, kterého 
vybírá, sjednává a platí kupující, odbavené pro vývoz (pakliže se jedná o vývoz zboží). Přičemž volba 
místa dodání je rozhodující pro určení odpovědnosti za nakládku zboží na dopravní prostředek 
v ujednaném místě. Z tohoto hlediska rozlišujeme dvě varianty dodací doložky FCA:
•  dodací doložka FCA s místem dodání v prostorách prodávajícího (závod, továrna, sklad, provozovna 

apod.) – v takovém případě je povinen na dopravní prostředek zboží naložit prodávající, který tedy 
nese náklady i rizika spojená s nakládkou;

•  dodací doložka FCA s místem dodání v jakémkoli jiném místě než v prostorách prodávajícího, 
ve kterém bude prodávající předávat zboží dopravci, kterého vybral a sjednal kupující (tímto 
místem může být např. terminál konkrétního dopravce, železniční stanice, letiště, přístav apod.) 
– v takovém případě prodávající dodává zboží kupujícímu nevyložené z příchozího dopravního 
prostředku a není odpovědný za překládku zboží na dopravní prostředek vybraný a sjednaný 
kupujícím.

Pokud by se jednalo o vývoz zboží, je prodávající také povinen zajistit veškeré vývozní formality 
v zemi vývozu.
Kupující je povinen vybrat dopravce, sjednat s ním přepravní smlouvu, uhradit veškeré náklady 
na dopravu do cílového místa určení a nese i rizika spojená s dopravením zboží do cílového místa 
určení. Kupující je současně povinen zajišťovat dovozní formality v zemi dovozu.

Důležité:
•  prodávající nevybírá dopravce pro hlavní úsek přepravy a nesjednává s ním přepravní smlouvu, 

tedy nemůže ovlivnit, kam bude zboží přepraveno,
•  prodávající nenese žádné náklady s výjimkou nákladů na balení zboží a na nakládku zboží 

na dopravní prostředek (pokud se jedná dodání v prostorách prodávajícího) nebo na přepravu 
do dohodnutého místa dodání (pokud se jedná o dodání v jiném místě než v prostorách 
prodávajícího),

•  prodávající zajišťuje vývozní formality, podává celní prohlášení na propuštění zboží do celního 
režimu vývozu.

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

Prodávající je povinen vybrat dopravce pro hlavní úsek přepravy, sjednat s ním přepravní smlouvu 
a zaplatit dopravci tarifní přepravné až do dohodnutého místa určení definovaného dodací doložkou 
ve smlouvě. Toto místo však není místem dodání, ale pouze místem, do kterého je prodávající 
povinen platit náklady. Prodávající dodá zboží kupujícímu k dispozici již v okamžiku předání zboží 
prvnímu dopravci. Jelikož prodávající zpravidla předává zboží prvnímu dopravci ve svých prostorách 
(závod, továrna, sklad, provozovna apod.), je u dodací doložky místo dodání právě v těchto prostorách. 
Okamžikem dodání (předání zboží prvnímu dopravci) na kupujícího přechází také veškerá rizika 
ztráty a poškození zboží a jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání.
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Přehledy k DPH – Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPHing. Pěva Čouková

XXI.3  Přehledy k DPH
XXI.3.1  Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH

C. ODDÍL - daň z přidané hodnoty 

I. Zdanitelná plnění ř. Základ daně Daň na výstupu 

Dodlinl zbo!I nebo poskytnuti slutby s mlstem základnl 1 

plninl v tuzemsku A.4. A.5. A.4. A.5.
snlžené 2 

Pořízení zboží z jiného členského státu základní 3 

(§16; §17 odst.6 písm e); §19 odst. 31 §19 odst. 6) A.2. A.2. 
snížená 4 

Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 základní 5 
A.2. A.2. od osoby registrované k dani v jiném členském státě snížená 6 

základní 7 X X 
Dovoz zboží (§ 23) 

snížená 8 X X 

Pořízení nového dopravního prostředku(§ 19 odst. 4/ §19 odst. 6) 9 A.2. A.2. 

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) - odběratel zboží nebo základní 10 

příjemce služeb B.1. B.1. 
snížená 11 

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinnost přiznat daň plátce základní 12 

při jejich přijeti(§ 108) A.2. A.2. 
snížená 13 

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

Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64) 20 X 

Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v§ 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2 21 X 

Vývoz zboži (§ 66) 22 X 

Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě ( 19 odst. 4) 23 X 

Vybraná plněni (§ 11 Ob odst. 2) 24 X 

Režim přenesení daňové povinnosti(§ 92a) -dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb 25 A.1. 
Ostatní uskutečněná plněni s nárokem na odpočet daně ( např.§ 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71h, § 89, § 90, § 92) 26 A.3. (část) 
Ill. Doplňující údaje 

Pořízení zboží 30 X 
Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu(§ 17) prostřední osobou 

Dodání zboží 31 X 

Dovoz zboží osvobozený podle§ 71g 32 X 

Věřitel 33 X 
Oprava daně v případě nedobytné pohledávky(§ 46 a násl., resp. §74a) 

Dlužník 34 X 

IV. Nárok na odpočet daně Základ daně V plné výši Krácený odpočet 

základnl 40 
Z pltJatých zdanitelných plnénl od plátců B.2. B.3. B.2. B.3. B.2. B.3.

snlžené 41 

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad 42 X X X 

základní 43 X X X 
Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13 

snížená 44 X X X 

Korekce odpočtů daně podle§ 75, § 77, § 79 až§ 79e 45 X X 

Odpočet dani celkem (40 + 41 + 42+ 43 + 44 + 45) 48 X X 

Hodnota poflzeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 plsm. d) a e) 47 X X X 

V. Krácení nároku na odpočet daně 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 50 X 

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

X X 

Část odpočtu v krácené výši 52 Koeficient (%) X Odpočet X 

Vypořádáni odpočtu daně ( § 76 odst. 7 až 10) 53 Vypořádací koeficient(%) X Změna odpočtu X 

VI. Výpočet daně 

Úprava odpočtu daně(§ 78 a násl.) 60 X 

Vrácení daně(§ 84) 61 X 

Daň na výstupu (součet 1 až 13 -61 + daň podle§ 108 jinde neuvedená) 62 X 

Odpočet daně (46 V plné výši + 52 Odpočet+ 53 Změna odpočtu + 60 ) 63 X 

Vlastni daň (62 - 63) 64 X 

Nadměmý odpočet (63 - 62) 65 X 

Rozdíl oproti poslední známé dani při podání dodatečného daňového přiznání ( 62 -63) 66 X 

25 5401 MFin 5401 -vzor č. 23 
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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 13. 1. 2022

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 do 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 nad 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_13-1-2022_final.pdf
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PH

 – Běžný režim
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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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XXI.4  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 znění k 1. 1. 2022 včetně novely  – sněmovní tisk 94/0  
 s předpokládanou účinností od 1. 7. 2022

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.
 Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní.
  Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám 

povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě.
  Třináctá směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty 

osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství.
  Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby.
  Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým 

únikům spojeným s plněním uvnitř Společenství.
 Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty.
  Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem.
  Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých 

druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu.
 Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.
  Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné 

používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.
  Směrnice Rady 2010/66/EU ze dne 14. října 2010, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené 

směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě.
 Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace.
 Směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.
  Směrnice Rady 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé 

reakce proti podvodům v oblasti DPH.
  Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné 

používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.
 Směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy.
  Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané 

hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku.
  Směrnice Rady (EU) 2018/1713 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy
  Směrnice Rady (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně 

z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy.
  Směrnice Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d‘Italia a italských 

vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES.
  Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých 

domácích dodání zboží
  Směrnice Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních 

v reakci na pandemii COVID 19 
  Směrnice Rady (EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné 

úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie 
 (novela zákona – sněmovní tisk 94/0, předpokládaná účinnost 1. 7. 2022)

ZÁKON

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

ve znění zákonů 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., 
zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákonů 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., 

nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 Sb., zákonů 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., č. 609/2020 Sb., č. 355/2021 Sb. 

a č. 371/2021 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.
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§ 15b

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě 
víceúčelového poukazu

(1)  Převod víceúčelového poukazu se pro účely daně z přidané 
hodnoty nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí 
služby, na něž se poukaz vztahuje.

(2)  Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby 
na základě víceúčelového poukazu uskutečněná osobou 
povinnou k dani, která tento poukaz přijme jako úplatu 
nebo část úplaty, se pro účely daně z přidané hodnoty 
považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se 
poukaz vztahuje.

(3)  Je-li v přímé souvislosti s převodem víceúčelového 
poukazu osobou povinnou k dani jinou než osobou, která 
má povinnost tento poukaz přijmout jako úplatu nebo 
část úplaty, poskytnuta samostatná služba, odstavec 1 se 
na poskytnutí této služby nepoužije.

§ 16

Pořízení zboží z jiného členského státu

(1)  Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely 
tohoto zákona rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník 
se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském 
státě nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání 
tohoto zboží registrační povinnost v jiném členském 
státě, pokud tyto osoby nejsou v členském státě zahájení 
odeslání nebo přepravy zboží osvobozenou osobou a pokud 
je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu 
do členského státu od něj odlišného

 a)  osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo jí 
zmocněnou třetí osobou, nebo

 b)  pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona 
rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného členského 
státu, nebo jím zmocněnou třetí osobou.

(2)  Pokud je zboží pořízeno právnickou osobou nepovinnou 
k dani, pro kterou je pořízení zboží předmětem daně, 
odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je 
uskutečněn touto osobou do členského státu odlišného 
od členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, 
považuje se pro účely tohoto zákona zboží za odeslané 
nebo přepravené z členského státu, do kterého je dovoz 
zboží uskutečněn. Pokud je dovoz zboží uskutečněn 
právnickou osobou nepovinnou k dani, pro kterou je 
pořízení zboží předmětem daně, do tuzemska, má tato 
osoba nárok na vrácení zaplacené daně při dovozu zboží, 
pokud prokáže, že pořízení tohoto zboží bylo předmětem 
daně v členském státě, ve kterém je ukončeno odeslání 
nebo přeprava tohoto zboží. Při vracení daně se postupuje 
přiměřeně podle § 82 až 82b.

(3)  Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se pro 
účely tohoto zákona považuje

 a)  přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska 
plátcem nebo identifikovanou osobou,

 b)  přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném 
členském státě, která nemá sídlo v tuzemsku, 
nebo zahraniční osobou z jiného členského státu 
do tuzemska,

 c)  přidělení zboží z jednoho členského státu do jiného 
ozbrojeným silám jiného státu, který je členem 
Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného 
v Partnerství pro mír, pro jejich použití nebo použití 
civilních zaměstnanců, kteří je doprovázejí, pokud zboží 
nebylo předmětem daně v členském státě, který zboží 
přiděluje, jestliže dovoz tohoto zboží není osvobozen 
od daně.

V § 16 odst. 3 písmeno c) zní:

„c)  přidělení zboží z jiného členského státu do tuzemska 
ozbrojeným silám České republiky, které se podílejí 
na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti 
Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a obranné 
politiky nebo které se podílejí na společném obranném 
úsilí v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy, 
pokud 

 1.  toto zboží bylo přiděleno pro použití těmito 
ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, 
kteří je doprovázejí, a

 2.  dodání tohoto zboží v jiném členském státě těmto 
ozbrojeným silám ani dovoz tohoto zboží do jiného 
členského státu těmito ozbrojenými silami 
nepodléhaly zdanění v tomto jiném členském státě.“.

novela zákona – sněmovní tisk 94/0, 
předpokládaná účinnost 1. 7. 2022

(4)  Za pořízení zboží z jiného členského státu se pro účely 
tohoto zákona nepovažuje nabytí

 a)  práva nakládat jako vlastník se zbožím, které se
  1.  dodává s instalací nebo montáží,
  2.  dodává soustavami nebo sítěmi, nebo
  3.  prodává na dálku,
 b)  vratného obalu za úplatu.

§ 17

Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území 
Evropské unie formou třístranného obchodu

(1)  Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby 
registrované k dani ve třech různých členských státech 
a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito 
třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo 
přepraveno z členského státu prodávajícího do členského 
státu kupujícího.

(2)  Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu rozumí 
osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení 
odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou 
osobou.

(3)  Kupujícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba 
registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání 
nebo přepravy zboží, která kupuje zboží od prostřední 
osoby.

(4)  Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu 
rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě 
odlišném od členského státu prodávajícího a členského 
státu kupujícího, která

 a)  nemá sídlo nebo provozovnu v členském státě 
kupujícího a

 b)  pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě 
kupujícího s cílem následného dodání zboží kupujícímu 
v tomto členském státě.

(5)  Při užití zjednodušeného postupu při třístranném obchodu 
se nesmí prostřední osoba registrovat k dani v členském 
státě kupujícího a uplatnit osvobození od daně při pořízení 
zboží v tomto členském státě, za podmínek stanovených 
tímto členským státem.

(6)  Pořízení zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno 
prostřední osobou v tuzemsku, při užití zjednodušeného 
postupu v třístranném obchodu je osvobozeno od daně 
za těchto podmínek

 a)  pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno 
prostřední osobou, která není plátcem ani 
identifikovanou osobou, ale je osobou registrovanou 
k dani v jiném členském státě,
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