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DESATERO, co v ědět k správnému používání zákona 
o DPH (10 krok ů ke správnému vyhodnocení DPH a 
koeficienty) 
1. Musíte mít jasno, zda se jedná o předmět daně (§ 2 ZDPH) 

2. 
Musíte mít jasno, zda se přijatá plnění vztahují k vaší ekonomické 
činnosti nebo k činnosti neekonomické  
(§ 5 odst. 2 ZDPH) 

3. 

Musíte mít jasno, zda jde o ekonomickou činnost zdanitelnou 
nebo je osvobozenou  
(to, co chce zákonodárce osvobodit, musíme najít v zákoně - § 51 
ZDPH a následující) 

4. 

Musíte vědět, zda je činnost osvobozená s nárokem na odpočet 
daně nebo bez nároku na odpočet  
(bez  nároku na odpočet  § 51 ZDPH, s nárokem na odpočet § 63 
ZDPH) 

5. Musíte mít jasno, co je pro účely ZDPH  zbožím a co službou  
(definice zboží § 4 odst. 2 a 3 ZDPH, služby = vše ostatní) 

6. 

Musíte vědět, že pokud poskytujete jak ekonomické tak 
neekonomické činnosti, tak máte nárok na odpočet daně 
v případě dlouhodobého majetku JEN v poměrné výši 
(§ 75 ZDPH) 

7. 

Musíte vědět, že pokud poskytujete jak zdanitelné činnosti, tak 
osvobozené  činnosti s výjimkou dlouhodobého majetku, tak máte 
nárok na odpočet daně v poměrné výši (1. metoda), tak máte 
nárok na odpočet daně v plné výši s povinností zdanit tyto 
činnosti, které nesouvisí s ekonomickou činností  
(2. metoda) (§ 75 odst. 1 a 2 ZDPH) 

8. 

Musíte vědět, že pokud poskytujete jak zdanitelné činnosti, tak 
osvobozené  činnosti, tak máte nárok na odpočet daně v krácené 
výši 
(§ 76 ZDPH) 

9. 

Při použití krácení  podle 1. metody, je nutno (možno) provést 
korekci uplatněného nároku, pokud se odchýlí prvně vypočtený 
poměrný koeficient o více jak 10 procentních bodů, 2. metoda je 
definitivní. 
(§ 78  ZDPH) 

10. 
U dlouhodobého majetku původní odpočet podléhá úpravě, a to 
10 let v případě staveb, jednotek, pozemků a jejich technického 
zhodnocení, v ostatních případech 5 let (§ 78 ZDPH) 

P. S.  
Umíte každou vaši činnost správně zařadit? Pokud ne, doporučujeme 
znovu projít ještě jednou od začátku. 
 


