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ÚVODNÍ SLOVO

Dobrý den milé kolegyně, vážení kolegové,

přináším Vám mimořádné číslo Účetního měsíčníku, a to seriál k DPH od kolegyně 
Ivany Pilařové aktualizovaný po novelách daňových zákonů z  loňského roku. 
Kolegyně Ivana jej nazývá „pro začátečníky“. Mně povídání nad daní z přidané 
hodnoty připadá docela náročné, ale hodnocení obtížnosti ponechám na Vás. 
Velmi se mi líbí řazení seriálu, celá struktura jednotlivých částí i samotný velmi 
srozumitelný text. 
To, že mám ráda články, příklady i přednášky kolegyně Ivany ze všech nejvíc, není 
tajemstvím. Říkala jsem to již mnohokrát. 
Užijte si toto číslo, ať jej získáte elektronicky nebo fyzicky. Bude to příjemné čtení 
a jsem si jistá, že na příjemných 52 stranách najdete nejedno odborné překvapení 
pro Vás.
Fyzicky jej vydáváme mimořádně k zahájení kurzu účetnictví, který začíná 
26. 2. 2020 a který zahajujeme přednáškou vedenou vzácným hostem panem 
děkanem Láďou Mejzlíkem. Cítím velkou vděčnost, že je kurz už dnes vyprodaný. 
Pro všechny, kteří budou chtít být s námi na kurzu účetnictví, bude k dispozici 
on-line záznam. Vím, že znáte, že z většiny vzdělávacích kurzů vytváříme pro Vás 
záznamy.
Vytiskněte si mimořádné číslo Měsíčníku, zalezte si pod deku, uvařte si čaj nebo 
svařák a užijte si čtení o dani z přidané hodnoty s mnoha příklady a poutavým 
výkladem kolegyně Ivany Pilařové.

Krásné dny z Prahy, z přípravného kurzu účetnictví pro KDP ČR pro budoucí 
daňové poradce

P.

21. února 2020

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz
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1. část

Základní pojmy a základní principy  
u daně z přidané hodnoty

Úvod 

Z daňové soustavy bývá právě daň z přidané hodnoty označována za nepochopitelnou, nelogickou a všeobecně neoblíbenou 
a to zejména mezi účetními a daňovými začátečníky. Po pravdě, není divu, jedná se o zákon velmi rozsáhlý, který v sobě 
obsahuje řadu specielních pojmů, pravidel a režimů, které se překotně i několikrát ročně novelizují, jejichž použití je závislé 
na řadě faktorů (a pokaždé na jiném z nich) jako je typ odběratele, místo plnění, typ plnění, typ dokladu, data uvedená na 
dokladu, ale také způsob použití plnění. O to hůře, že i u nejmenšího plátce není možné spolehnout na heslo „co je malé, to 
je také jednoduché“. Stačí málo a i malý začínající plátce zabředne do režimu přenesení daňové povinnosti, osvobozených 
plnění, zmatku v uplatňování sazeb daně na výstupu, či dokonce do tajemného MOSS. Všem jsou také společné problémy 
nároku na odpočet daně na vstupu a v neposlední řadě také kontrolní hlášení. 
Obavy z  DPH také oprávněně stupňuje opakovatelnost chyb. Pokud něco v  DPH děláme špatně, je  poměrně velká 
pravděpodobnost, že se jedná o opakované chyby z našeho rutinního opakovaně chybného postupu. Pokud si neuvědomím, 
co způsobí realizace osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně na výstupu (nebo takové plnění vůbec neidentifikuji), 
v klidu uplatňuji nároky na odpočet z „běžných“ přijatých faktur za materiál a služby. Následky kontroly budou dramatické. 
Velmi častou chybou začátečníků (překvapitě ale i pokročilých) je „suplovat“ neznalosti v  DPH „logikou daně z  příjmů“. 
Chraňme se vyslovit, natož aplikovat, nepravdy typu „je to daňově uznatelné, tak z  toho bude i nárok na odpočet  
(a naopak)“. Tato vazba neplatila nikdy, ani v samotných začátcích DPH v roce 1993. 
Naším úkolem bude naučit se pochopit podstatu této daně a vystoupit z pasivní role, kdy opisujeme to, co kdysi někdo začal, 
aniž víme proč. Jen na této základní vědomostní úrovni jsme schopni reagovat na řadu změn, které již probíhají a velmi 
pravděpodobně budou hekticky probíhat i v blízké budoucnosti. Každý se to jednou učil, každý jednou začínal, musí přece 
přijít čas, kdy porozumíme odborným (ne vědeckým) článkům na téma DPH. Nemíříme přehnaně vysoko – našim cílem je 
základní uživatelská úroveň znalostí této daně – a to není příliš vysoký kopec. Začínáme ale stoupat od  „úrovně moře“ – tedy 
prakticky od nuly. Cesta je odsud jen jedna – vzhůru. Postupovat budeme pomalu, postupně postavíme řadu „výškových 
táborů“, ze kterých budeme budovat další. Návraty do nižších pater jsou, samozřejmě, povoleny. 
Počínaje 1. 4. 2019 došlo v zákonu k rozsáhlým změnám, převážně s účinností od 1. 4. 2019. Je tedy možné, že oblast, 
kterou jste již ovládali, bude nutné znovu nastudovat. 

Základní pojmy

Ano, tak se začíná v každém oboru. Nejsme ale ekonomicky negramotní, řada pojmů je prostě „jasná“ a nebudeme se jimi 
zabývat (a ani by nás to v praxi nenapadlo). Zvláště u DPH však přidám varování, většina daňových zákonů (a vůbec všech 
zákonů) používá vlastní definice, ale tento zákon je vlastními definicemi přímo posedlý. Jednak obsahuje velké množství 
vlastních definic, ale definuje i obecně známe pojmy (například zboží, služby, nový dopravní prostředek, obchodní majetek 
a mnoho dalších) pro své účely jinak (zpravidla mnohem šířeji), než jsme obecně zvyklí. Nebudeme zde základní definice 
opakovat, doporučuji exkursi do § 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále též „ZDPH“). Zvlášť bych chtěla 
upozornit na pojem „pronájem“, který je   zastřešujícím pojmem pro nájem i podnájem, pacht i podpacht (rozdíly mezi 
nájmem a pachtem jsou ve slovech užívání a užívání včetně užitků z nájmu plynoucích) a nově také věcné břemeno, pokud 
je obdobné nájemnímu vztahu. Záludné je na tom to, že v právu a na dani z příjmů je mezi pojmy nájem a podnájem rozdíl. 
V DPH nikoliv a vše, co platí pro vztahy nájemní, platí i pro vztahy podnájemní.  Další malou záludností je pojem zboží – 
samozřejmě víme, že má proti účetnictví širší definici, od rekodifikace práva ale pod pojem zboží spadají i nemovité věci. 
Výjimku uděláme u pojmů plátce a neplátce. Jedná se o nejužívanější pojmy, „každý přece ví“, co znamenají. Přesto pro jistotu 
upřesníme, dotyčných osob je totiž více, než si možná myslíme:

•  Osoba povinná k dani (§ 5 ZDPH) – jedná se o osobu realizující ekonomickou činnost. Ekonomická činnost je 
pro účely ZDPH definována a to v §  5  odst.  3  ZDPH šířeji, než bychom možná čekali. Ekonomickou činností je 
kromě činnosti podnikatelů i činnost pronajímatelů (z hlediska ZDP příjem podle § 9). Osobou povinnou k dani je 
tedy stručně řečeno „podnikatel“ a pronajímatel a to bez ohledu na to, zda je či není plátcem DPH. Pokud fyzická 
osoba obdrží příjem, který je zdaňován na dani z příjmů podle § 6 ZDP, pak se pro účely ZDPH zásadně nejedná 
o ekonomickou činnosti. 

1.1

1.2

http://www.codexisuno.cz/3Bp
http://www.codexisuno.cz/3Bu
http://www.codexisuno.cz/3Cu
http://www.codexisuno.cz/3BO
https://www.codexisuno.cz/7eq
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•  Osoba nepovinná k dani – v protikladu proti výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o ostatní osoby, které nejsou 
podnikateli. Jedná se zejména o občany, zaměstnance, ale také o státní orgány, které vykonávají jen veřejnou 
správu. Je důležité si uvědomit, že osoba nepovinná k  dani se nemůže stát plátcem DPH. Některé neziskové 
organizace či veřejnoprávní subjekty (například obce) mohou vyvíjet jak ekonomickou činnost, tak i  činnost 
státní správy, nebo svoji hlavní činnost (neziskové organizace), které nejsou považovány za ekonomickou 
činnost. Pak jsou tyto právnické osoby v  jednotlivých situacích považovány buď za osoby povinné k  dani  
(tj. podle nové terminologie zákona „jednají jako takové“), nebo vystupuji jako osoby nepovinné k dani (tj. nejednají 
jako takové). 

•  Plátce (§ 6 ZDPH) – zákon tímto pojmem označuje osobu registrovanou k dani z přidané hodnoty v České republice. 
Tuzemští plátci se mohou za určitých podmínek stát „skupinovými“ plátci s jedním DIČ (§ 5a ZDPH). Pokud by se 
jednalo o „plátce“, který by byl registrován k dani například v Rakousku, Itáliii či jinde v EU, zákon ho nenazývá 
pojmem plátce, ale osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. V obou případech se ale vždy jedná 
o osobu povinnou k dani. 

•  Osobou neusazenou v tuzemsku [§ 4 odst. 1 písm. l) ZDPH] - zákon nazývá osobu povinnou k dani, která nemá 
sídlo v tuzemsku a uskutečňuje zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a to bez své stálé provozovny, nebo 
bez její účasti. 

•  Zahraniční osobou [§  4  odst.  1  písm.  g)  ZDPH] - zákon nazývá osobu, která nemá sídlo ani bydliště či  místo 
podnikání na území EU (je tedy ze třetí země). Zahraniční osoba může být „plátce“ DPH ve své zemi, či nemusí a je 
ve své zemi neplátcem, dokonce může být i osobou nepovinnou k dani. 

•  Neplátce – zákon tento pojem vůbec nepoužívá, v praxi se bez něj ale neobejdeme. Nebudeme si tento pojem 
zakazovat, jen budeme rozlišovat mezi:

 1.  „Neplátcem“ – osobou, která uskutečňuje ekonomické činnosti (podnikatelskou činnost či pronájem) a dosud 
jí nenastala povinnost zaregistrovat se jako plátce a dobrovolně se jako plátce též nezaregistrovala. Zákon 
takovou osobu označuje jako osobu povinnou k  dani, která je od uplatňování daně osvobozena. Jen 
osoba povinná k dani se může stát plátcem daně (nemusí však k tomu nikdy dojít). Osoba povinná k dani musí 
sledovat výši svého obratu, aby se případně včas zaregistrovala jako plátce DPH. Pojem obrat je zákonem 
složitě definován v § 4a  ZDPH a je třeba mu věnovat pozornost a zabezpečit jeho sledování zvláště u klientů, 
kteří přinášejí své doklady v delším časovém intervalu. Neplátce tohoto druhu se také může (a pak povinně 
musí) stát snadno identifikovanou osobou (viz dále). 

 2.  „Neplátcem“ – osobou, která nevyvíjí ekonomickou činnost, nepodniká, ani není pronajímatelem. Tato osoba 
plátcem není a nikdy se jím stát ani nemůže a to ani na vlastní žádost. Zákon tuto osobu označuje jako osobu 
nepovinnou k dani. 

Tyto dva druhy „neplátců“ budeme v některých případech od sebe důsledně odlišovat. 

•   Obrat (§ 4a ZDPH) – jedná se o součet úplat (i toto je velmi podstatný pojem, který je definován nově včetně 
dotací k ceně) bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku 
a to za zdanitelná plnění, plnění osvobozená s  nároken na odpočet daně na vstupu a plnění osvobozená bez 
nároku na odpočet daně na vstupu v rozsahu § 54 – 56a ZDPH pokud nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou 
pouze příležitostně. Novinkou je započítávání  dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, pokud se jedná 
o nedílnou součást ekonomické činnost osoby povinné k dani. 

•  Identifikovaná osoba (§ 6g a násl. ZDPH) - není plátcem, ani neplátcem, jedná se o osobu povinnou k dani, která 
přijímá služby od osoby povinné k  dani v  jiném členském státě s  místem plnění v tuzemsku, nebo služby této 
osobě poskytuje. Registrace identifikované osoby je nutná bez ohledu na hodnotu poskytovaných či přijímaných 
služeb a to k datu přijetí či poskytnutí první takové služby.  V případě pořízení zboží od osoby registrované k dani 
v jiném členském státu platí roční limit 326 tis. Kč. 

  Identifikovaná osoba má omezená práva a povinnosti ve vztahu k zákonu o DPH. Stručně a zjednodušeně řečeno, 
pro účely tuzemských plnění se identifikovaná osoba chová jako neplátce, ve vztahu k EU pak jako plátce. Z toho 
vyplývají poněkud modifikovaná následující podání:
- Daňové přiznání (nezahrnuje tuzemská plnění, neuvádí se neuplatňují se žádné nároky na odpočet, nepodává 

se nulové daňové přiznání).
- Souhrnné hlášení (totožné podání jako v případě plátců).
- Kontrolní hlášení indentifikované osoby nepodávají. 
V zákonu je třeba si důledně všímat, co platí pro plátce a co pro identifikovanou osobu, některé povinnosti jsou 

shodné, jiné nikoliv. 

http://www.codexisuno.cz/3Bx
http://www.codexisuno.cz/3BQ
http://www.codexisuno.cz/3Br
http://www.codexisuno.cz/3Bs
http://www.codexisuno.cz/3BR
https://www.codexisuno.cz/7ex
https://www.codexisuno.cz/7er
https://www.codexisuno.cz/7es
https://www.codexisuno.cz/7et
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Místo plnění

Ačkoliv to ze zákona není přímo patrné, místo plnění je jedním ze základních pilířů zákona. Důvod je  jednoduchý – jen 
v  případě, kdy se místo plnění nachází v  tuzemsku, budeme daný případ řešit podle  tuzemského zákona a  plnění je 
předmětem daně v tuzemsku. Pokud se místo plnění nachází mimo tuzemsko, není možné toto plnění podle českého zákona 
zdanit, ani od daně osvobodit. Stanovení místa plnění je nutné nastudovat v § 7, 8, 9 a 10 až 10i ZDPH. Opravdu není možné 
vyřešit případ z hlediska DPH, pokud neznáme místo plnění. 
Zvlášť nastudujeme místo plnění při dodání zboží (§ 7 a 8 ZDPH) a zvlášť místo plnění při poskytování služeb. Stanovení místa 
plnění při poskytování služeb je složitější. Je nutné si uvědomit, že existují dvě základní pravidla (§ 9 odst. 1 a odst. 2 ZDPH), 
které se uplatní pro ty druhy služeb, které nejsou specielně řešeny v následujících paragrafech 10 až 10i ZDPH. Při postupu 
podle základních pravidel je podstatné, kdo je protistranou plátce (zda osoba povinná k dani či osoba nepovinná k dani). 
V případě postupu podle specielních pravidel je nutné se řídit přímo ustanoveními zákona, neboť místo plnění se určuje 
v závislosti na řadě různých faktorů, které zde jsou uvedeny. 
Neumíme u konkrétního plnění, které řešíme, stanovit místo plnění? Není možné postupovat dál. Úspěch řešení je na 
pravděpodobnostní úrovni úspěchu v ruletě.

Předmět daně aneb co budeme vlastně zdaňovat?

V nejjednodušším pojetí DPH je předmětem zdanění to, co daný plátce produkuje – tedy předmět jeho činnosti, tedy příjmy 
v hotovosti a vydané faktury. V úvodu jsme si však slíbili, že postoupíme výš, než jen na tu nejnižší možnou úroveň. Z čeho se 
tedy skládá daň na výstupu, co považujeme za zdanitelná plnění? Ještě než bude následovat výčet, všimněme si důležitých 
společných znaků (§ 2 ZDPH):

- plnění musí být úplatné (zdaňujeme i některá bezúplatná plnění, jedná se však o výjimky),
- místo plnění musí být s místem plnění v tuzemsku (o důležitosti určení místa plnění jsem psala výše),
- plnění je realizováno osobou povinnou k dani (plátce je samozřejmě osobou povinnou k dani), která jedná jako 

taková (tento dovětek je podstatný zejméně pro veřejnoprávní subjekty)
- plnění je uskutečněno v rámci ekonomické činnosti (viz výše).

A nyní již slíbený výčet toho, co je předmětem daně:
a) dodání zboží (pozor na širokou definici zboží – viz § 4 odst. 1 písm. k) ZDPH,
b) poskytnutí služby (tržby za poskytnuté služby),
c) pořízení zboží z jiného členského státu EU, 
d) pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani (jedná se 

o výjimku, kdy DPH osloví i osoby nepovinné k dani),
e) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Jen pro jistotu zdůrazníme, že body a) a b) se týkají výstupu (vydaných faktur), zatímco body c) až e) se týkají přijatých 
dokladů, kdy příjemce dokladu je osobou, které vzniká daňová povinnost.

Základní princip fungování DPH

Tak, takovými základy není nutné se zabývat – opravdu každý ví, že dodavatel realizující plnění daň odvádí a odběratel si 
uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu. Každý to ví proto, že se jedná o „základní režim“ DPH. Tak to funguje vždy, když 
dotyčné plnění neuvízne v spleti zákonných výjimek.    Kromě tohoto základního režimu (i tady ale řešíme datum zdanitelného 
plnění, výši sazby, typ dokladu, atd.), existují tak zvané zvlášní režimy, kde „něco“ funguje jinak, než je obvyklé. Například daň 
nepřiznává dodavatel, ale odběratel (režim přenesení daňové povinnosti, či intrakomunitární reverse charge, režim jednoho 
správního místa neboli MOSS), případně se daň přiznává jen z přirážky (režím cestovní služby nebo obchodování s použitým 
zbožím). Zvláštnosti samozřejmě probereme později. Zatím se soustředíme na „základní režim“.
Je čas na příklad, řešme ho s  určitým časovým odstupem, abychom si ověřili, zda načerpané teoretické znalosti umíme 
aplikovat.

Není třeba se bát, příklad obsahuje nejen zadání, ale i řešení a hlavně vysvětlení jak jsme k výsledkům došli. Daň z přidané 
hodnoty nelze zúžit jen na dvě hromádky plnění, z nichž jednu zdaníme a druhou ne. Je to mnohem složitější a to i v samotném 
začátku, než se plátci daně staneme.

1.3

1.4

1.5

http://www.codexisuno.cz/3BA
http://www.codexisuno.cz/3BT
http://www.codexisuno.cz/3BU
http://www.codexisuno.cz/3BB
http://www.codexisuno.cz/3BC
https://www.codexisuno.cz/7eu
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Příklady k 1. části DPH pro začátečníky – Co je a není 
předmětem DPH a jak vypočítat obrat pro účely ZDPH

1.6.1  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 2019 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.

1.6.2 Příklady

Příklad č. 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).

Příklad č. 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).

Příklad č. 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 2019 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). 
Stejně tak bude posouzen honorář od redakce časopisu nezdaněný srážkovou daní. Autorská práva jsou ekonomickou 
činností zahrnovanou do obratu. Správným řešením je tedy d).

1.6
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Příklad č. 4 
Pronajímá rodinný dům, který zdědila po své matce. Pravidelné příjmy z  tohoto pronájmu rodině Brejchových činí 
30 000 Kč měsíčně. Dalších 5 000 Kč dostává jako zálohu na energie a služby, které poté podle skutečné spotřeby energií 
a dalších služeb spojených s bytem zúčtuje rodině Brejchových.
Řešení: 
Pravidelné příjmy z  pronájmu jsou považovány za ekonomickou činnost zahrnovanou do obratu. Nicméně se jedná 
o činnost od daně osvobozenou. Správným řešením je tedy c).
Příjmy z přeúčtování energií a služeb se nezahrnují do základu daně podle § 36 odst. 11 ZDPH. I když přímo tuto situaci 
zákon neřeší, pro praktické použití je správným řešením a).

Příklad č. 5 
V  průběhu jarních prázdnin jednorázově a výjimečně pronajala svoji chalupu přes malou cestovní kancelář, skupině 
německých důchodců. Nájemné činilo 13 000 Kč.

Řešení: 
Nahodilé a jednorázové nájmy provozované pouze doplňkově jsou sice ekonomickou činností, nicméně se nezahrnují 
do obratu. Pokud by se jednalo o pronajímatele právnickou osobu, správným řešením jednorázového pronájmu by bylo 
b), v případě fyzické osoby je správným řešením a).

Příklad č. 6 
Jako svoji vedlejší činnost provozuje zprostředkování pojištění, není zaměstnancem pojišťovny, jedná se o jinou 
samostatnou výdělečnou činnost. Na tuto činnost uplatňuje 40 % paušální výdaje, suma vzniklých nároků na odměnu 
činí 160 000 Kč, suma skutečně obdržených odměn činila 140 000 Kč.

Řešení: 
Provozování činnosti pojišťovacího zprostředkovatele je ekonomickou činností, pokud je provozována nikoliv doplňkově 
a příležitostně, zahrnuje se také do obratu. Jedná se však o činnost od daně osvobozenou. Správným řešením je tedy c).
Do obratu pak bude zahrnuta částka vzniklých nároků v hrubé výši nesnížené o paušální výdaje a to bez ohledu na to, že 
dosud nebyly uhrazeny – tedy částka 160 000 Kč.

Příklad č. 7 
Další vedlejší činností paní Marty je masérská činnost, na což má odpovídající oprávnění a certifikace. I na tuto činnost 
uplatňuje paušální výdaje. Tržby za rok 2019 činily 210 000 Kč. Tato činnost je spojena i s doplňkovým prodejem doplňků 
stravy (také na základě živnostenského listu), ze kterého obdržela příjmy ve výši 120  000 Kč. Z  obou těchto činností 
nevznikly žádné neuhrazené pohledávky, zákazníci platí ihned v hotovosti.

Řešení: 
Jak v  případě poskytování masáží, tak i v  případě prodeje zboží (přestože je to pouze činnost doplňková) se jedná 
o ekonomickou činnost zahrnovanou do obratu. Správným řešením je tedy d).

Příklad č. 8 
V listopadu 2019 prodala dva roky starý automobil, který využívala jak k osobním, tak i k podnikatelským aktivitám. Tržba 
z prodeje automobilu činila 450 000 Kč.

Řešení: 
Automobil je součástí obchodního majetku pro účely DPH (nikoliv však pro účely daně z příjmů, neboť osoba uplatňující 
paušální výdaje obchodní majetek z pohledu DPH mít nemůže). Tržba z prodeje automobilu se do obratu nezahrnuje, 
neboť tak výslovně stanoví § 4a odst. 2 ZDPH. Pokud by se však paní Marta  stala plátcem DPH, tržba z prodeje takového 
automobilu by byla považována za uskutečnění zdanitelného plnění se vznikem daňové povinnosti na výstupu. 
Správným řešením je tedy e).

Příklad č. 9 
Jako členka Klubu přátel přírody obdržela jednorázově částku 4 000 Kč za práci ve výboru tohoto spolku. 

Řešení: 
Nejedná se o ekonomickou činnost. Správným řešením je tedy a).

https://www.codexisuno.cz/7ev
http://www.codexisuno.cz/3BE
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Příklad č. 10 
V říjnu prodala část své sbírky porcelánu, který zdědila po své matce. Příjmy z prodeje činily 18 000 Kč.

Řešení: 
Nejedná se o ekonomickou činnost, ale o prodej soukromého majetku, který nemá nic společného s podnikáním ani 
pronájmem. Správným řešením je tedy a).

Příklad č. 11 
V lednu 2019 paní Marta získala jednorázovou zakázku na lektorování a poradenství na otevřeném víkendovém kursu 
zdravého životního stylu v malém penzionu nedaleko Bratislavy. Její odměna za provedení přednášky a souvisejícího 
poradenství činila 300 EUR, což vybrala přímo od účastníků, kteří byli osobami nepovinnými k dani.

Řešení: 
Jedná se o ekonomickou činnost na základě živnostenského listu, přestože je nahodilá a jednorázová. Vzhledem k tomu, 
že však místo plnění není na území tuzemska, nezahrnuje se do obratu. Správným řešením je tedy b). Je třeba se zajímat, 
zda nevznikly daňové povinnosti na DPH na Slovensku, neboť místo plnění je Slovensko. Odpověď na tuto otázku 
nenajdeme v českém zákonu o DPH.

Příklad č. 12 
V průběhu roku se paní Martě podařilo navázat spolupráci také se slovenskými dodavateli zdravé výživy, slovenskými 
plátci DPH, pro které zprostředkovává  na území ČR dodávky tohoto zboží pro české obchody. Provize vyplacené 
slovenskými dodavateli činí 5 000 EUR. Výdaje uplatňuje paušální.  

Řešení: 
Jedná se o ekonomickou činnost na základě živnostenského listu, vzhledem k  tomu, že místo plnění není na území 
tuzemska, nezahrnuje se do obratu. Správným řešením je tedy b). Z tohoto důvodu by se ale paní Marta musela stát 
identifikovanou osobou.

Příklad č. 13 
Vzhledem k  zálibám paní Marty ve vaření a zdravém životním stylu, se rozhodla počátkem roku 2019 vydat „soubor 
fotografií a krátkých videozáznamů“ o zdravém vaření. Pokud zákazníci (cíleno je nikoliv na podnikatele, ale na občany) 
zaplati 500 Kč, nebo 20 EUR, obdrží kód a mohou si stáhnout předplacený produkt. A protože paní Marta zná své 
povinnosti, zákazníci musí odpovědět nejen na otázku, zda jsou osoby povinné k dani či nikoliv, ale i sdělit stát svého 
pobytu.  Podle očekávání se nejvíce zájemců našlo k řad občanů, konktérně z ČR a Slovenska. 

Řešení:
Paní Marta ví, že v  případě poskytování elektronických (či digitálních) služeb osobám nepovinným k  dani z  jiného 
členského státu je možné si počínaje 1. 1. 2019 vybrat místo plnění mezi místem pobytu příjemce a ČR (tuzemsko lze volit 
za předpokladu, že se těmito službami vejde do limitu 10 tis. EUR za rok). Vzhledem k charakteru služeb je překročení této 
hranice vyloučeno. Paní Marta si vybrala jako místo plnění tuzemsko s tím, že se vyhnula velmi komplikovanému režimu 
jednoho správního místa (MOSS). Všechna plnění jak českým, tak i slovenským osobám nepovinným k dani (celková výše 
3 000 Kč, slovnenské tržby jsou přepočteny z EUR na Kč) pak zahrnuje pod písmeno d).

Příklad č. 14 
Jeden se svých dočasně volných bytu pronajímá systémem Airbnb, jedná se o ubytovací služby, které jsou nabízeny 
prostřednictvím databáze, jejímž provozovatelem je nizozemská společnost. Z každé ubytovací služby si tato společnost 
strhává 20 %. Celkové příjmy za toto ubytování (jedná se o nikterak pravidelné akce) obdržela paní Marta 10 000 Kč (po 
přepočtu z EUR na Kč již po srážce provize), společnost si strhla částku 2 500 Kč (opět po přepočtu EUR na Kč). 

Řešení:
Jedná se o tuzemká plnění zahrnovaná do obratu v  hrubé výši 12  500 Kč, tj. písmeno d). Z  důvodu přijetí služby 
zprostředkování od osoby povinné k dani v Nizozemsku se paní Marta musí stát identifikovanou osobou a přiznat DPH 
z toho plnění. 
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1.6.3 Závěr k posouzení jednotlivých činností 
Z  tohoto příkladu je zřejmé, že i neplátce, pokud je osobou povinnou k  dani, musí mít poměrně podrobné znalosti 
zákona o DPH (například o místu plnění v  případě zprostředkování či elektronicky poskytovaných služeb). Pokud by 
například osoba povinná k dani – podnikatel provozoval služby výhradně s místem plnění mimo tuzemsko (mimo situace  
§ 10i ZDPH), jeho obrat bude nulový. Plátcem se ovšem může stát, realizuje totiž ekonomickou činnost, která není na výstupu 
od daně osvobozená. Pokud se plátcem daně nestane (dobrovolně), stane se povinně identifikovanou osobou (důvod v bodu 
12 a  14). Znalostí zákona se také paní Marta dokázala vyhnout velmi komplikovanému režimu jednoho správního místa  
(bod 13).

Příklad č. 15 – Výpočet obratu paní Marty
Je na čase zjistit skutečný obrat paní Marty. Budeme ho posuzovat pro účely tohoto příkladu za kalendářní rok, v praxi se 
však jedná o opakující se výpočty „z měsíce na měsíc“ a posuzování „klouzavého“ součtu obratu za posledních 
12 měsíců. Mějme na paměti, že nesčítáme skutečně přijaté příjmy, přestože paní Marta není účetní jednotkou, ale 
sčítáme realizovaná plnění bez ohledu na  skutečnost zda a kdy byly patřičné částky přijaty. Uplatňujeme pro účely 
výpočtu obratu na DPH jakýsi prvek „předpisů“ jednotlivých plnění (obdoba účtování do výnosů v účetnictví). 

Řešení: 
Sečteme částky, kterým jsme přisoudili řešení v podobě skupin c), d):
Bod 2 - autorské honoráře do časopisů.........................................................................................................16 000 Kč
Bod 3 - autorské honoráře za vydávání knih ...............................................................................................55 000 Kč
            - jednorázový honorář .............................................................................................................................18 000 Kč
Bod 4 - pravidelný pronájem .......................................................................................................................... 360 000 Kč
Bod 6 - provize za zprostředkování pojištění ........................................................................................... 160 000 Kč
Bod 7 - příjem za masáže ................................................................................................................................. 210 000 Kč
            - doplňky stravy – dodání zboží ........................................................................................................ 120 000 Kč
Bod 13 - digitální služby ........................................................................................................................................ 3 000 Kč
Bod 14 - ubytovací služby ..................................................................................................................................12 500 Kč 
Celkem obrat....................................................................................................................................................... 954  500 Kč
Obrat dosud nepřevýšil zákonný limit, je však třeba bedlivého sledování. 

Pokud by paní Marta již plátcem DPH byla, zdaňovala by daní na výstupu tato plnění: 
Bod 2 - autorské honoráře do časopisů.........................................................................................................16 000 Kč
Bod 3 - autorské honoráře za vydávání knih ...............................................................................................55 000 Kč
            - jednorázový honorář .............................................................................................................................18 000 Kč
Bod 7 - příjem za masáže ................................................................................................................................. 210 000 Kč
            - doplňky stravy – dodání zboží ........................................................................................................ 120 000 Kč
Bod 8 - prodej automobilu užívaného k podnikání  .............................................................................. 450 000 Kč
Bod 13 - digitální služby ........................................................................................................................................ 3 000 Kč
Bod 14 - ubytovací služby ..................................................................................................................................12 500 Kč

Naopak činností osvobozenou by bylo:
Bod 4 - pravidelný pronájem neplátci ........................................................................................................ 360 000 Kč
Bod 6 - provize za zprostředkování pojištění  .......................................................................................... 160 000 Kč

Plnění s místem plnění mimo tuzemsko by zahrnovalo:
Bod 11 - víkendový seminář ................................................................................................................................ 300 EUR 
Bod 12 - zprostředkování dodávky zbož......................................................................................................5 000 EUR

Pro přepočet EUR na Kč pro účely daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení by bylo použito aktuálního kursu ČNB 
k datu uskutečnění plnění nebo pevného kursu.  
Jak již bylo řečeno, z důvodu v bodu 12 a 14 se paní Marta musí stát identifikovanou osobou a do daňového přiznání 
i souhrnného hlášení uvést toto plnění na výstupu. 

V další části probereme vznik daňové povinnosti na výstupu. 

https://www.codexisuno.cz/7ew
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JDETE NA JAŘE NA ZKOUŠKY NA DAŇOVÉHO PORADCE? 

NEBO HLEDÁTE EFEKTIVNÍ KAŽDOROČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PRO VAŠE DAŇOVÉ KANCELÁŘE?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ:MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ:

DAŇOVÝ SPECIALISTA 
ONLINE 2019

intenzivní 17denní vzdělávací kurz
11 špičkových lektorů

137 hodin záznamu školení
přehledná struktura

můžete se vracet zpět
můžete zastavovat

časově neomezený přístup
všem, co se nemohou zúčastnit

můžete poslouchat v autě

Pěva Čouková, zakladatelka 
a       Účetního Portálu

JDETE NA JAŘE NA ZKOUŠKY NA DAŇOVÉHO PORADCE

a       Účetního Portálu

www.danovy-specialista.eu
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intenzivní 17denní vzdělávací kurzintenzivní 17denní vzdělávací kurz

137 hodin záznamu školení

časově neomezený přístup
všem, co se nemohou zúčastnit

můžete poslouchat v autě

„Neznám lepší produkty
pro přípravu a učení

na zkoušky daňového
poradce, než ty od Pěvy.“

Tomáš, daňový poradce
od roku 2019 

JAKÝ TENTO
DAŇOVÝ SPECIALISTA JE?

PODÍVEJTE SE 
NA DOJMY 

ÚČASTNÍKŮ
VE VIDEU

https://danovy-specialista.eu/
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je garantem oblasti DPH pro Účetní Portál - je autorkou mnoha článků, 
příkladů, videoseminářů a odpovědí pro Účetní Portál, pravidelně přednáší 
oblast DPH na Daňovém specialistovi Účetního Portálu. 
Je daňovým poradcem ev. č. 4111 a problematikou DPH se zabývá od roku 1993, 
kdy byla DPH v ČR zavedena. Působila na finančním úřadě, na Ministerstvu 
financí ČR jako ředitelka odboru DPH, od roku 1996 působí v soukromé sféře.
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