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Úvod 
 

 Právní úprava daně z přidané hodnoty (DPH) je jednou z oblastí českého práva, ve 

které je v důsledku její relativně silné harmonizace s právem Evropské unie (EU) možné 

sledovat prolínání těchto dvou právních řádů a jejich vzájemný vztah. Toto prolínání 

pozoruje a klade si za cíl objasnit i tato práce, a všímá si jej především v souvislosti 

s odpočtem daně, typickým institutem DPH. 

Tuto problematiku dává do souvislosti nejenom s konstrukcí DPH, z které vychází, ale 

i s pozicí DPH v české daňové soustavě, která jí předchází. Z těchto důvodů jsou v kapitole 

1 a 3 objasněny teoretické charakteristiky daně, vyplývající z její pozice v daňové soustavě, 

a její konstrukce. 

Práce dále v kapitole 2 zkoumá proces harmonizace daně jednak jako teoretický 

fenomén, jednak jako proces, ke kterému dochází v EU postupným sbližováním 

jednotlivých daňových systémů členských států, a to i proto, aby bylo možné pochopit, jak 

a jakým způsobem právní úprava EU ovlivňuje českou právní úpravu DPH a potažmo 

oblast odpočtu DPH.  

Práce se dále dotýká některých ne zcela vyjasněných otázek, které analyzuje ve světle 

judikatury a podává i hodnocení autora. Pracovní metoda je komparace, práce vychází 

z české právní úpravy, kterou porovnává s úpravou evropskou, a to jak platného práva, tak i 

judikatury Soudního dvora Evropské Unie (SD) a Nejvyššího správního soudu (NSS). 

Na úvod je nutno poznamenat, že používání pojmu komunitání právo se může po 

přijetí Lisabonské smlouvy zdát problematické, jelikož komunitární právo i právo unijní se 

sloučila v právo EU, která již nestojí na třech pilířích. Nicméně teoreticky lze o 

komunitárním právu jako o právu pocházejícím z někdejšího prvního pilíře EU mluvit i 

nadále. Termíny právo Evropské unie a komunitární právo jsou tedy používány promiscue.  

Práce vychází z právního stavu ke dni 31. srpna 2010. 
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1 DPH jako součást české daňové soustavy 
 

Daň z přidané hodnoty je nepřímou daní, která s účinností od 1. ledna 1993 

nahradila daň z obratu.1 Do právního řádu České republiky (ČR) byla zavedena zákonem č. 

588/1992 Sb. ze dne 24. listopadu o dani z přidané hodnoty, který byl součástí rozsáhlé 

daňové reformy, vyplývající ze zásadní politické a celospolečenské změny v orientaci státu 

po listopadu 1989.2 Tento zákon byl z důvodu vstupu ČR do Evropské unie nejprve 

novelizován a následné nahrazen v současnosti platným a účinným zákonem č. 235/2004 

Sb. ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty (ZDPH).  

1.1 Charakteristika DPH a její klasifikace 

 

DPH lze charakterizovat jako daň nepřímou. Nepřímost bývá spatřována ve více 

ohledech, nejčastěji v tom, že osoba plátce daně je odlišná od osoby jejího ekonomického 

nositele. Daň sice nejčastěji hradí výrobce nebo prodejce z objemu své produkce nebo 

svých prodejů, má však možnost přenést ji na jiný subjekt (spotřebitele), a to 

prostřednictvím ceny.3 DPH tedy obecně zatěžuje konečného spotřebitele, ale odvádí ji 

dodavatel, který zajišťuje i její výběr. Tento dopad daně lze charakterizovat jako dopad 

zákonný a je důležitý z hlediska daňové praxe. 

Kromě zákonného dopadu však lze mluvit i o skutečném (efektivním) dopadu, který 

se zkoumá v rovině ekonomické. Zde se sleduje dopad na ceny výrobků a objasňuje 

ekonomický efekt daně. V této souvislosti se zkoumá přesun daně, který může být buďto 

směrem dopředu (na kupujícího) nebo směrem dozadu (na prodávajícího). To, jakým 

směrem a v jaké míře se daň přesune, závisí na elasticitě poptávky a nabídky po 

                                                 
1 Daň z obratu byla zavedena zákonem č. 73/1952 ze dne 11. prosince 1952 a nahradila všeobecnou daň 
(zákon č. 283/1948 Sb.).  
2 K reformě viz GRÚŇ, L., Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha. Linde. 
2008. str. 137 a násl. 
3 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání. 
Praha : C.H.Beck, 2009. str. 157 
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konkrétním statku. Vyšší elasticita poptávky znamená nižší přesun daně směrem dopředu a 

naopak vyšší elasticita nabídky vyšší přesun daně směrem dopředu.4 

Nepřímost lze rovněž vysvětlit tím, že DPH zdaňuje příjem při jeho upotřebení - na 

rozdíl od daní přímých, které ho zdaňují při jeho vzniku.5 

Dále patří DPH mezi daně in rem („na věci“)  neboli daně reálné, neboť na rozdíl od 

daní osobních (personálních) se ukládá na činnost (nákup) nezávisle na možnostech těch, 

kteří převod uskutečňují nebo na možnostech vlastníků, nezohledňují tedy schopnosti 

konkrétního daňového poplatníka je platit.6  

Podle dalších klasifikací7 lze DPH zařadit v rámci klasifikace podle předmětu 

zdanění do daní ze spotřeby, v rámci klasifikace podle časového kriteria vybíraní mezi daně 

vybírané nepravidelně a v rámci klasifikace podle kompetence daňového příjmu mezi daně 

sdílené. 

Ve skupině daní ze spotřeby spadá DPH spolu s daní z obratu do podskupiny daní 

všeobecných čili daní z prodejů (obratů), které na rozdíl od daní selektivních čili vlastních 

spotřebních daní (akcízů) postihují až na výjimky všechny výdaje spotřebitelů. Daně z 

prodejů jsou ukládány ad valorem - daň tvoří určitou procentní část ceny prodaného zboží. 

Dále se dělí na jednorázové (jednofázové), které jsou na každý výrobek uvaleny pouze 

jednou a vícerázové (vícefázové) ukládané na každém stupni zpracování. Daně vícefázové 

mohou být duplicitní (kaskádovité) a neduplicitní, přičemž duplicita daně je způsobena 

nemožností odečíst od daňového základu daň zaplacenou v předchozích stadiích výrobního 

procesu, co je typické pro daň z obratu. Právě tento nedostatek obratové daně odstraňuje 

DPH prostřednictvím mechanizmu odpočtu daně tím, že dani podléhá pouze přidaná 

hodnota u výrobce.  

                                                 
4 Srovnej KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 3., přepracované vydání. Praha : ASPI Publishing, s.r.o., 
2003. str. 65 a násl. 
5BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. op.cit. str. 137 
6 Ibid. str. 156 
7 Srovnej GRÚŇ, L. op. cit. str. 122 
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Přidanou hodnotu lze definovat jako „přínos subjektu na daném stupni zpracování 

k hodnotě zboží, či služeb.“8 Důchodovým přístupem ji lze určit jako součet použitých 

výrobních faktorů,9 což je však v praxi spojeno s obtížnou kalkulací. Proto dnes všechny 

státy uplatňující DPH používají nepřímou rozdílovou metodu, která daň určuje nepřímo tak, 

že od daně z celkových výstupů je odečtena daň z celkových vstupů za určité období.10 

Výhodou nepřímé metody je nižší administrativní náročnost. 

Důležitou charakteristikou daně je také její neutralita, která se projevuje v tom, že 

se daň, až na výjimky, týká všech podnikatelských aktivit a všech podnikatelských subjektů 

kromě podnikatelů s malým obratem, čímž se pro všechny formy podnikatelské činnosti 

z daňového hlediska vytvářejí stejné podmínky.11 Neutralitu lze spatřovat dále v tom, že 

bez ohledu na to, kolika stupni produkčního řetězce výrobek projde, bude na jeho konci za 

předpokladu stejné prodejní ceny odvedena stejná daň, tedy podíl daně v konečné 

spotřebitelské ceně je stejný ve všech výrobcích a službách se stejnou sazbou.12  

Důležitost tohoto principu lze spatřovat nejen v tom, že je základním kamenem 

celého společného systému DPH, což je zakotveno rovněž v čl. 1 směrnice 2006/112/ES13 

(Směrnice), ale též v jeho častém výskytu v judikatuře SD. Neutralita je v produkčním 

řetězci zajištěna mechanizmem odpočtu daně, jehož cílem je  zamezení kumulativního 

efektu, tedy eliminace opětovného vybírání daně již jednou vybrané v souvislosti 

s ekonomickou činností.14 Nicméně tento princip není explicitně vyjádřen v úvodních 

ustanoveních ZDPH. 

Neutralitu lze dělit na vnitřní a vnější.15 Vnitřní neutralita, která se dále dělí na 

neutralitu právní, soutěžní a ekonomickou, je zaručena v případě, kdy jsou exporty od daně 

                                                 
8 KUBÁTOVÁ, K. op.cit. str. 217 
9 Mzdy, zisky, renty, úroky 
10 U přímé rozdílové metody by byla nejprve vypočtena přidaná hodnota jako rozdíl mezi výstupy a vstupy a 
následně aplikována sazba. 
11 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. op.cit. str. 170 
12 KUBÁTOVÁ, K. op.cit. str. 218 
13 Směrnice Rady ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 
14 Srovnej rozsudek SD C-497/01 Zita Modes bod 38 
15 Srovnej NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha : ASPI, 
2008. str. 33 
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osvobozeny a na importy je uvalovaná daň ve stejné výši jako na domácí produkci. Právní 

neutralita souvisí s měřitelností daně a je charakterizována vztahem mezi mírou spotřeby a 

daňovým zatížením poplatníka. Daň je vypočítávána procentuálním podílem z konečné 

ceny pro spotřebitele, a tudíž nezáleží na počtu článků výrobního řetězce, jak je tomu u 

kumulativní kaskádovité daně z obratu. Daňové zatížení tedy není závislé na horizontální 

případně vertikální integraci, což představuje neutralitu soutěžní. Ekonomicky je daň 

neutrální, pokud ovlivňuje tržní mechanizmus pouze v minimální možné míře. O vnější 

neutralitu se jedná v případě, že daň uvalována na dovozy nepřesahuje částku daně, která je 

uvalována na domácí zboží stejného druhu, rovněž bývá někdy označována za neutralitu 

ekonomickou.16 

1.2 Implementace DPH a její význam 

 

Jako první stát uplatňující DPH se uvádí Francie, kde byla zavedena zásluhou 

Maurice Lauré s účinky od 10. dubna 1954.17 Někdy se však prvenství přisuzuje státu 

Michigan, který ji ale zavedl ve velmi modifikované podobě jako Business activities tax o 

rok dřív.18 S masovým zaváděním DPH ve světě se sice začalo na konci 60. let, nicméně 

právní úprava překonala rychlý vývoj. Jejím motorem byla i evropská integrace.  

Ze zemí OECD nebyla DPH zavedena zatím jen v USA a Austrálii, důvod může být 

federální charakter těchto zemí a s tím spojené obavy nižších vládních úrovní z narušení 

rovnováhy pravomocí mezi vyššími a nižšími správními celky, protože by mohla znamenat 

relativní oslabení rozpočtů nižších úrovní.19 Dle názoru autora je ale s tímto argumentem 

                                                 
16 PODDAR, HUTTON. Zero-Rating of Interstate Sales Under a SubnationalVAT:A New Approach, 
94th Annual Conference on Taxation of the National Tax Association 200 (Nov. 2001) in SCHENK, A., 
OLDMAN, O. Value added tax a comparative approach. 1. vydání. New York: Cambridge University Press, 
2007. str. 360 
17 ECONOMYWATCH. Value added tax (VAT) in France. [ cit. 2010-08-23]. Dostupné z www: < 
http://www.economywatch.com/business-and-economy/france.html>. 
18 SCHENK, A. The Michigan single business tax: a state value added tax? in HIGGINS, J. State and Local 
tax revolt New directions for the ´80s. Washington, The Conference on Alternative State and Local Polcies, 
1980. str. 304 a násl. ISBN 0-89788-010-2 
19 KUBÁTOVÁ, K. op.cit. str. 222 
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možné polemizovat jelikož výnos z DPH lze rozdělit mezi centrální a regionální úroveň, jak 

je tomu ostatně i v ČR.  

Proti zavedení DPH lze argumentovat náročností přechodu na novou daň, 

administrativní nákladností fungování daně a obavy ze zvýšení inflace. Jako příklad lze 

uvést rok 1993, kdy byla tato daň zavedena v ČR – tehdy se na celkové inflaci 20,8% 

podílela polovinou, tj. 10%.20  

Pozitivní efekty zavedení DPH však v zásadě převažují, v čemž lze spatřit také 

důvody, proč si DPH ve světě získala tak rychle popularitu. Jedná se například už o 

zmiňovanou neutralitu daně, o možnost zdanit služby a o výhodnost v mezinárodním 

obchodě.21 Dále je nutno zmínit, že mechanismus daně je nastaven tak, aby automaticky 

omezoval daňové úniky. Systém odpočtu daně totiž motivuje plátce ke správnému 

dokladování plnění, kdy nejenom oni, ale i jejich odběratelé a dodavatelé mohou být 

subjektem daňové kontroly.  

Spolehlivost výnosů pro stát je dalším pozitivním faktorem, který je potřeba při 

hodnocení DPH zmínit. Z hlediska rozpočtového určení se výnos z DPH dělí mezi obce 

(21,4% z celkového hrubého výnosu), kraje (8,92% z celkového hrubého výnosu) a stát 

(69,68% z celkového hrubého výnosu). Konkrétní procenta pro jednotlivé kraje jsou určena 

v příloze 1 a pro obce se vypočítají způsobem určeným v příloze 2 zákona o rozpočtovém 

určení daní.22  

Zdroj založený na národním výnosu z DPH je rovněž významným vlastním zdrojem 

financování EU, i když v současnosti jeho význam klesá.23 Počítá se použitím sazby 0,30 

%24 na harmonizovaný vyměřovací základ DPH, který se určuje podle pravidel EU. 

                                                 
20 Ibid. str. 227 
21 Daň z obratu při vývoze, lze určit jen odhadem, protože počet výrobních stupňů se u stejných výrobků 
může lišit. 
22 zákon č. 243/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům 
23 V současné době tvoří zdroj založený na DPH 11% příjmů rozpočtu na rok 2010. V roce 2000 to bylo 38%. 
24 S výjimkou Rakouska (0, 225%), Německa (0,15%), Nizozemska a Švédska (obě 0,10%). 
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Vyměřovací základ pro tyto účely ale nesmí přesáhnout 50% hrubého národního důchodu 

každého členského státu.25 

2 Harmonizace DPH 

2.1 Daňová harmonizace jako proces 

Daňovou harmonizaci lze charakterizovat jako „proces sbližování daňových soustav 

států na základě společných pravidel.“26 Nicméně vzhledem k tomu, že teorie chápe 

daňovou soustavu jako souhrn daní vybíraných v určitém státě a v určitém čase,27 tedy 

vlastně jednotlivé daně upravené v daňových zákonech, jeví se dle názoru autora 

příhodnější daňovou harmonizaci definovat jako „přizpůsobení a slaďování národních 

daňových systémů a jednotlivých daní na principu dodržování společných pravidel 

zúčastněných zemí.“28 Harmonizace se může týkat jak konstrukcí daní, tak i jejich 

administrativy, což vlastně zahrnuje nejen daňovou soustavu, ale celý daňový systém, tedy 

„soustavu daní, právně, organizačně a technicky konstituovaný systém institucí, které 

zabezpečují správu daní, jejich vyměřování, vymáhání a kontrolu a systém nástrojů metod a 

pracovních postupů, které tyto instituce uplatňují ve vztahu k daňovým subjektům, případně 

vůči dalším osobám.“29 

V procesu harmonizace lze rozlišit tři fáze, kterými jsou určení harmonizované 

daně, harmonizace konstrukce daně a v závěru harmonizace daňové sazby.30 Úrovně 

harmonizace lze také dělit. V případě, že státy užívají pro některé daně společná ustanovení 

a pro jiné ustanovení národního charakteru, lze mluvit o dílčí harmonizaci. Na druhé straně 

je celková harmonizace, která je výsledkem harmonizace strukturální (harmonizace 

                                                 
25 Srovnej čl. 2 Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů 
Evropských společenství 
26 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008. str. 
15 
27 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. op.cit. str. 163 
28 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. Praha : Linde, 2010. str. 28. 
29 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. op.cit. str. 163 
30 NERUDOVÁ, D. op. cit. str. 15 
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struktury daňového systému) a harmonizace daňových sazeb. Lze ji chápat jako celkovou 

harmonizaci daňového systému, tedy všech ustanovení daňového systému. 

Celková harmonizace neboli dosažení jednotného daňového systému však ani po 

přijetí Lisabonské smlouvy není cílem daňové harmonizace v EU. Lze ji chápat spíše jako 

proces, prostřednictvím kterého jsou odstraňována daňová ustanovení právních řádů 

členských států vytvářející překážky ve fungování jednotného vnitřního trhu anebo 

deformující hospodářskou soutěž.31 V tomto duchu vyznívá rovněž čl. 113 SFEU (čl. 93 

SES), který stanoví Radě kompetenci pro přijetí ustanovení týkajících se daní z obratu, 

spotřebních daní a jiných nepřímých daní v rozsahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná 

pro vytvoření a fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže, a též 

další relevantní daňová ustanovení SFEU (čl. 110-112). 

Vzhledem ke způsobům, kterými k harmonizaci dochází, lze rozlišit harmonizaci 

pozitivní a negativní. O pozitivní harmonizaci se jedná tehdy, pokud probíhá 

prostřednictvím implementace právních norem EU, především směrnic a nařízení. Tato 

cesta je však rovněž velmi obtížná, protože vyžaduje jednomyslnost a je výsledkem 

politických rozhodnutí. 

Zdrojem negativní harmonizace je Soudní dvůr EU (SD), který má dle čl. 267 

SFEU (čl. 234 SES) pravomoc rozhodovat o výkladu smluv a platnosti a výkladu aktů 

přijetých orgány, institucemi nebo jinými subjekty EU v rámci řízení o předběžné otázce.32 

Shledá-li SD, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá ze Smluv, je tento 

stát povinen přijmout opatření z rozsudku SD vyplývající na základě čl. 260 SFEU (čl. 228 

SES). Plyne-li tedy z rozsudku SD pro členský stát povinnost dát vnitrostátní legislativu do 

souladu s právem EU, lze zde shledat harmonizační potenciál.  

Tento typ harmonizace však nelze považovat za harmonizaci v pravém slova 

smyslu, neboť nevytváří stejná pravidla pro všechny členské státy, jelikož rozhodnutí SD je 

závazné pouze pro stát účastnící se řízení a SD nestanovuje, jakým způsobem má být 

                                                 
31 Ibid. str. 18 
32 Tímto způsobem je předkládána naprostá většina případů týkajících se daní.  
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daňové ustanovení změněno. Nicméně v konkrétních případech vykládá SD jako nejvyšší 

soudní orgán EU právní normy EU způsobem, který je závazný i pro ostatní členské státy. 

Dle názoru autora je to právě výklad práva EU, který „prozařuje“ právní řády členských 

státu a přispívá k harmonizačnímu procesu. 

O tom, jestli je daňová harmonizace potřebná nebo nikoliv, se v odborné literatuře 

vede diskuze. Lze najít argumenty jak pro existenci odlišných daňových systémů a 

odlišných daňových sazeb, jejichž prostřednictvím si státy v mezinárodním měřítku 

konkurují, tzv. daňovou konkurenci, tak pro daňovou harmonizaci. Především je nutno 

zmínit, že fiskální politika a daňový systém jako její stěžejný nástroj jsou po odevzdání 

monetární politiky ve prospěch Evropské měnové unie hlavním prostředkem, který mohou 

státy používat k ovlivňování ekonomiky. Rovněž nelze plošně pro všechny státy aplikovat 

jednotné daňové sazby z důvodu odlišných preferencí států, neboť u různých států existuje 

různé nastavení příjmů z jednotlivých typů daní. 

Existují i argumenty obhajující takzvanou spontánní harmonizaci, ke které dochází 

přirozeně na základě konkurence mezi státy. Tento typ harmonizace by měl teoreticky 

nastat mezi státy právě v oblasti DPH, nicméně praxe v EU dokazuje, že tomu tak není a že 

jde spíše o teoretický koncept.33 Na příkladě USA lze vidět, že měnová unie a jednotný trh 

můžou fungovat i s odlišnými daňovými systémy u jednotlivých států. Tím, že si státy 

v mezinárodním měřítku daňově konkurují, dochází též k vytváření tlaku na snižování 

sazeb. Naopak harmonizace vede dle některých názorů k zvyšování sazeb, protože státy se 

chovají jako monopol,34 z čeho vyplývá, že harmonizace může způsobovat pomalejší růst 

ekonomiky a nadměrnou expanzi veřejného sektoru. Dále také do určité míry zasahuje do 

národní suverenity a představuje ztrátu fiskální autonomie.  

                                                 
33 NERUDOVÁ op.cit. str.21srovnej též INTERNATIONAL MONETARY FUND. Tax harmonization in the 
European Community Policy Issues and Analysis. Washington: International Mostary fund publication 
services, 1992 str. 13 
34 Srovnej MITCHEL, J. The Global Tax Police: Europe's Tax "Harmonization" is a Smokescreen to Raise 
Taxes. Capitalism Magazine. [Online] 8. ledna 2002. [Citace: 7. 8 2010.]. dostupné z www 
<http://www.capitalismmagazine.com/politics/taxation/1346-The-Global-Tax-Police-Europes-Tax-
Harmonization-Smokescreen-Raise-Taxes.html> 
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Lze však najít i argumenty proti daňové konkurenci, vede například k nevhodné 

struktuře vládních výdajů, protože státy místo investic do veřejných služeb poskytují 

daňové pobídky. Může také dojít k situaci, kdy společnosti platí daně v jurisdikci s nízkým 

daňovým zatížením a využívají veřejných služeb v jurisdikci s vysokým daňovým 

zatížením, kde jsou v pozici „černého pasažéra.“35  

2.2 Proces harmonizace DPH v EU 

Společný režim daně z přidané hodnoty v rámci Společenství byl členskými státy 

dohodnut I. a II. směrnicí. Předpokládaný režim jeho zavedení však byl odkládán 

následujícími direktivami až do doby přijetí VI. direktivy de 17. května 1977. Proces 

implementace systému DPH lze rozdělit na dvě fáze. Účelem první fáze bylo zavedení 

DPH jako unifikovaného systému nepřímého zdanění ve všech členských zemích a 

předmětem druhé fáze byla následně harmonizace legislativy DPH včetně přiblížení sazeb 

daní.36 Prostředkem harmonizace se staly směrnice, které jsou kromě číselného označení 

identifikovány také řadovými číslovkami, jež jsou součástí jejich oficiálního názvu.  

První směrnice37 je relativně stručná, uvádí příčiny potřeby zavedení systému DPH, 

které spatřuje v tom, že „používání právních předpisů o daních z obratu, které nenarušují 

podmínky hospodářské soutěže ani nebrání volnému pohybu zboží a služeb na společném 

trhu“  je předpokladem dosažení hlavního cíle Smlouvy „společného trhu s poctivou 

hospodářskou soutěží, který má stejné vlastnosti jako vnitrostátní trh.“ 38 Směrnice v článku 

1 stanoví povinnost států nahradit stávající systém daní z obratu společným systémem 

DPH,39 který je vymezen v článku 2 jako systém „založen na zásadě, že na zboží a služby 

se uplatňuje všeobecná daň ze spotřeby přesně poměrně k ceně zboží a služeb, bez ohledu 

na počet plnění uskutečněných ve výrobním a distribučním procesu před stupněm, který je 

daní zatížen,“ přičemž „každé plnění je podrobeno dani z přidané hodnoty vypočítané z 

                                                 
35 Problematika rovněž souvisí s existencí daňových rájů, které ale přesahují rámec této práce. 
36 ŠIROKÝ, J. op. cit str. 121 
37 67/227/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dani z 
obratu 
38 Podobnou formulaci najdeme i v článku 4 aktuální směrnice 2006/112/ES 
39 S transpoziční lhůtou do 1. 1. 1970 
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ceny zboží nebo služby podle sazeb platných pro toto zboží nebo tuto službu po odečtení 

částky daně z přidané hodnoty, kterou byly přímo zatíženy jednotlivé nákladové prvky.“ 

Směrnice má spíše deklaratorní teleologický charakter a předpokládá přijetí druhé směrnice 

obsahující podrobné prováděcí pravidla.  

Druhá směrnice40 přijata v návaznosti na první definovala předmět daně a vymezila 

základní pojmy. Upravila také možnost zavedení různých sazeb a zavedla speciální režimy 

zdaňování pro malé podniky a pro subjekty působící v zemědělství. Rovněž omezila 

možnost aplikace nulové sazby daně.  

Další tři směrnice41 věnované problematice DPH pouze prodlužovaly transpoziční 

lhůty pro Belgii a Itálii. Přelomovou byla až Šestá směrnice,42 která znamenala počátek 

druhé fáze harmonizace národních úprav, jelikož výsledkem první fáze bylo pouze 

zavedení DPH jako také v členských státech, přičemž právní úprava zůstávala poměrně 

roztříštěna. V první fázi bylo dosaženo jednotného způsobu nepřímého zdaňování 

v členských státech, bez kterého by nebyl možný vznik společného trhu, neboť na základě 

rozdílných systémů nepřímého zdanění by na vnitřních trzích jednotlivých zemí docházelo 

k deformacím hospodářské soutěže. Odlišnosti národních systémů bylo možné spatřovat 

zejména v rozdílné úpravě zdaňování zemědělské produkce, v osvobození od daně, ve 

vrácení daně při dovozu a v odlišném zdaňování služeb.  

Šestá směrnice k datu svého zrušení 31. prosince 2006 zaznamenala 32 novelizací. 

Jistá nesystematičnost, která tímto způsobem vznikla, a potřeba další novelizace vedly 

k jejímu zrušení a začlenění jejího obsahu do směrnice nové  s cílem větší přehlednosti a 

srozumitelnosti. Z novelizací je třeba blíže zmínit směrnici 91/680/EHS,43  která zrušila 

daňové hranice mezi členskými státy, umožnila zdanění nákupů soukromých osob 

                                                 
40 67/228/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dani 
z obratu – struktura a proces aplikace společného systému DPH 
41 69/463/EHS, 71/401/EHS, 72/250/EHS 
42 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dani 
z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně 
43 ze dne 16. prosince 1991, kterou se doplňuje společný systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 
77/388/EHS s ohledem na odstranění daňových hranic 



12 
 

výhradně v zemi původu44 a nahradila systému dovozů a vývozů mezi členskými státy 

navzájem takzvaným intrakomunitárním plněním.  

Poměrně problematickou oblastí byla oblast sazeb daně. Rokování vedla 

k vytvoření modelu se dvěma druhy daňových sazeb s účinností od 1. ledna 1993, základní 

(neboli standardní) sazbou s minimální hranicí 15% a jednou až dvěma sníženými 

s minimální hranicí 5%.45 Zároveň novela obsahovala výjimky umožňující členským 

státům použití i nižší než 5% sazby, přičemž lhůta, dokdy je možné výjimky uplatňovat, se 

vícekrát posunovala, naposledy směrnicí 2007/75/ES46 a sice do 31. prosince 2010. 

Význam Šesté směrnice spočívá v tom, že v naprosté většině odstranila odlišná 

ustanovení národních legislativ a zavedla konkrétní pravidla DPH, čím členským státům 

omezila prostor pro vlastní úpravu. Jejím cílem bylo i zajištění financování Společenství 

zdrojem vycházejícím z výnosů daně. Směrnice sjednotila výklad základních pojmů jako 

předmět daně (čl. 2), zdanitelné plnění (hlava V.), osoby povinné k dani (hlava IV.) a místo 

zdanitelného plnění (hlava VI.). Článek 28. směrnice přitom umožňoval státům po dobu 

přechodného období aplikovat v dílčích oblastech odlišný postup. Směrnice vytvořila 

základ pro odstranění omezení pohybu zboží, služeb a kapitálu mezi členskými státy 

z hlediska nepřímého zdanění a umožnila integraci národních ekonomik v rámci jednotného 

evropského trhu.  

Obsah Šesté směrnice byl převzat do směrnice 2006/112/ES, která je od 1. ledna 

2007 základním dokumentem harmonizace DPH. Směrnice obsahuje 15 hlav a od 1. ledna 

2010 11 příloh. Rovněž již byla významně novelizována především směrnicí 2008/9/ES,47 

která upravila prováděcí pravidla pro vrácení daně, dále směrnicí 2008/8/ES48 a směrnicí 

                                                 
44 s výjimkou nových dopravních prostředků 
45 Směrnice 92/77/EHS ze dne 19. října 1992, kterou se doplňuje společný systém daně z přidané hodnoty a 
mění směrnice 77/388/EHS (sblížení sazeb DPH) 
46 ze dne 20. prosince 2007, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o 
sazbách daně z přidané hodnoty 
47 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 
48 ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby 
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2008/117/ES49 související se změnami v souhrnném hlášení, které je od 1. ledna 2010 

rozšířeno i na služby. 

2.3 Vztah české a komunitární právní úpravy 

 

Vstupem ČR do EU se součástí českého právního řádu staly i právní normy 

evropského práva. Tyto vstupují do právního řádu ČR prostřednictvím čl. 10a Ústavy ČR.50 

České soudy tedy při svém rozhodování nejsou vázány pouze českými právními předpisy, 

nýbrž mají povinnost použít i předpisů práva mezinárodního a rovněž právního řádu 

Evropské unie s tím, že v případě rozporu má aplikační přednost komunitární norma.51  

2.3.1 Účinek právních norem EU 

Komunitární norma přitom může být použita přímo anebo nepřímo. O přímou 

aplikaci se jedná tehdy, je-li právní norma schopna ovlivňovat postavení subjektů práva 

členských států přímo bez nutnosti recepce do vnitrostátního práva členského státu. Tuto 

vlastnost mají z právních předpisů EU některá ustanovení primárního práva, nařízení a 

rozhodnutí za podmínek podobných směrnici. Směrnice tuto vlastnost získává pouze 

v případě, že je dostatečně určitá a uplynula-li lhůta pro její implementaci,52 nedochází 

k negativnímu ovlivnění právního postavení třetích osob53 a aplikace přímého účinku vede 

ke zlepšení právního postavení beneficientů směrnice.54  

Dále SD formuloval povinnost eurokonformního výkladu, kterou lze 

charakterizovat jako povinnost českého soudu, v případě různých možných výkladů české 

právní normy interpretovat ji v co nejvyšší možné shodě s právem ES.55  

                                                 
49 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 plněními uvnitř Společenství 
50 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. 
51 srovnej čl. 95 odst. 1 ústavy ve spojení s čl. 10 Ústavy 
52 srovnej rozsudek SD C-8/81 Ursula Becker bod 49 
53 srovnej rozsudek SD C-91/92 Paola Faccini bod 2 shrnutí 
54 srovnej rozsudek SD C-87/90 Verholen bod 1shrnutí 
55 srovnej rozsudek SD C-14/83 Von Colson bod 2 shrnutí 
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V souvislosti s provázaností komunitární a české právní úpravy nepřímých daní a ve 

velkém potenciálu k diskonformitě v této oblasti vyvstala otázka, zda orgánem, který může 

přímo aplikovat komunitární právo v případě, že je v rozporu s českou právní normou může 

být i správní orgán. Zda tedy je správce daně oprávněn posuzovat konformitu české právní 

normy s normou komunitární, a v případě, že shledá nesoulad, může aplikovat komunitární 

právní normu.  

Zásadný význam ve věci má rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem,56 

z kterého vyplývá nejenom povinnost eurokonformního výkladu českého práva správními 

orgány, ale v případě rozporu s českým právem i povinnost správního orgánu aplikovat 

přímo účinnou směrnici a tento rozpor dokonce posuzovat. S právním názorem Krajského 

soudu v Ústí nad Labem se ztotožnil i Městský soud v Praze57 ve věci, kdy se plátce DPH 

domáhal přímého účinku směrnice pro účely určení odpočtu DPH. 

S uvedenými rozhodnutími lze polemizovat, jelikož je sporné, z čeho lze toto 

oprávnění správního orgánu dovodit. Z citovaných článků Ústavy vyplývá, že orgány 

kompetentními posoudit soulad komunitární právní normy s českým právem jsou soudy. 

Tyto mají rovněž možnost vznést předběžnou otázku podle čl. 267 SFEU k SD, který má 

pravomoc závazného výkladu právních norem Evropské unie. V případě, že soud přiznává 

právo posuzovat eurokonformitu správnímu orgánu, který navíc nemá pravomoc obrátit se 

na SD s předběžnou otázkou, vstupuje do oblasti, jež není zcela jasně upravena ani platným 

právem ani judikaturou. Zohledníme-li základní zásadu výkonu státní moci, která stanoví, 

že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon,58 

dostává se uvedený rozsudek do rozporu s Ústavou, jelikož žádný právní předpis pravomoc 

správních orgánu posuzovat eurokonformitu právních předpisů přímo neupravuje. 

Pravomoc správce daně je stanovena v první řadě zákonem o územních finančních 

orgánech (ZUFO)59 a dále zákonem o celní správě ČR,60 které shodně odkazují na zákon o 

                                                 
56 rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. července 2007 , čj. 15 Ca 184/2006-42 (č. 
1359/2007 Sb. NSS) 
57 rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15.7.2009, čj. 5 Ca 122/2008-34 
58 čl. odst. 3 Ústavy 
59 č. 531/1990 Sb. ze dne 28. listopadu 1990 o územních finančních orgánech 
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správě daní a poplatků (ZSDP).61 Tyto právní normy stanoví pravomoc správců daně 

vykonávat správu daní,62 při které jednají v souladu se zákony a jinými obecně závaznými 

právními předpisy, chrání zájmy státu a dbají při tom práv a právem chráněných zájmů 

daňových subjektů.63 Z tohoto požadavku dle názoru autora vyplývá, že správci daně 

nejenom můžou, ale musí aplikovat přímo aplikovatelnou komunitární právní normu 

v případě, kdy je zřejmé, že česká norma je s ní v rozporu. Problém ale nastává v situaci 

posouzení diskonformity české právní normy, kterou tímto způsobem není možné 

zdůvodnit. 

I když by z hlediska efektivity konkrétního řízení bylo žádoucí, aby správní orgány 

mohly eurokonformitu posuzovat, z hlediska systému státní moci si to lze dle názoru autora 

jen stěží představit. Posouzení rozporu české právní normy je tak závažný zásah do 

právního řádu, že jej nelze svěřit do libovůle správních orgánů pouhým rozhodnutím soudu 

- na to by bylo třeba zásahu na ústavní úrovni. 

 Více světla do problematiky přinesl rozsudek NSS,64 který vidí řešení v aplikaci 

institutu předběžné otázky65 umožňujícím správci daně učinit si vlastní úsudek o otázce, o 

níž ještě nebylo pravomocně rozhodnuto, nebo dát podnět k zahájení řízení příslušnému 

orgánu. Tímto způsobem se tedy v případech pochybností otevírá cesta k soudnímu 

přezkumu konformity nebo k jejímu posouzení samotným správcem daně, které by bylo 

následně možno posuzovat v správním soudnictví. I zde však je dle názoru autora sporné, 

zda výklad §28 není příliš extenzivní a nejde nad rámec ústavních limitů, obzvlášť 

aplikujeme li argumentaci a minori ad maius. Jestli je správci daně zakázáno posouzení 

spáchání trestního činu či přestupku, nebo posouzení osobního stavu, kdy je zasahováno 

pouze do práv jednotlivce, mělo by mu být zakázáno i posuzování situace, kdy je 

zasahováno do práv neurčitého počtu osob. 

                                                                                                                                                     
60 č. 185/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 
61 č. 337/1992 Sb. ze dne 5. května 1992 
62 §1 odst. 1 písm. a) ZUFO 
63 §2 odst. 1 ZSDP 
64 ze dne 25. listopadu 2009, čj. 7 Afs 116/2009 - 70 
65 § 28 ZSDP 
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2.3.2 Procesní instituty domáhání se právních norem EU 

Z pohledu dotčených subjektů (daňových subjektů) jednotlivého členského státu 

nastala po vstupu ČR do EU rovněž změna - získaly totiž možnost dovolávat se aplikace 

práv udělených jim komunitárním právem v případech, kdy je domácí právní akt v rozporu 

s komunitární právní normou.  

Prvoinstančnímu soudu řešícímu tyto případy lze navrhnout vznesení předběžné 

otázky podle čl. 267 SFEU, jelikož tento je oprávněn ji vznést. Z výše uvedeného 

rozhodnutí NSS vyplývá také možnost správce daně navrhnout soudu tento postup. 

 Nikoliv možnost, ale povinnost podstoupit předběžnou otázku SD má ale Vrchní 

soud coby soud odvolací, a to za předpokladu, že výklad evropské normy není dostatečně 

zřejmý či jasný a nebylo již SD zaujato stanovisko k předmětné věci.66  

Daňové subjekty mají dále možnost rozporovat platnost samotných právních aktů 

orgánů EU prostřednictvím žaloby vůči rozhodnutím, která jsou jim určena, nebo která, i 

kdyby byla určena jiné osobě, se jich bezprostředně a osobně dotýkají.67 Žalobními důvody 

jsou nepříslušnost instituce, která akt vydala, porušení podstatných procesních náležitostí 

při přijímání aktu, porušení smluv nebo kteréhokoli právního pravidla týkajícího se jejich 

provádění napadeným aktem a zneužití pravomoci. 

                                                 
66 srovnej čl. 267 SFEU 
67 srovnej čl 263 SFEU 
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3 Konstrukce DPH 
Listina základních práv a svobod v článku 11 odst. 5 stanoví, že daně a poplatky lze 

ukládat jen na základě zákona, z čehož vyplývá nutnost determinovat základní náležitosti 

daňověprávního vztahu daňovými zákony a obdobně tomu musí být i u DPH. K základním 

prvkům právní konstrukce daní patří subjekty daně, daňový objekt, daňový základ a daňová 

sazba. Rovněž se zde někdy řadí splatnost daně.68  

Z hlediska subjektu daně lze mluvit o subjektu oprávněném (věřitelském), kterým je 

stát (obec) reprezentovaný příslušným finančním orgánem (tj. správcem daně, kterým je 

v případě DPH příslušný finanční úřad nebo při dovozu zboží zpravidla celní úřad69) s 

oprávněním vyžadovat splnění daňové povinnosti,70 a subjektu povinném (dlužnickém), 

kterým je osoba, která je podle zákona povinna daň platit, rovněž bývá označována jako 

poplatník daně. Ne vždy však poplatník odvádí daň sám, bývá také často svěřena daňovému 

plátci, kterým je osoba, jež pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň 

vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.71 Někdy také ukládá zákon ručení 

subjektu, který má k poplatníkovi nebo zdaňovanému základu určitý vztah a bývá 

označován za daňového ručitele. 

Objektem daně (předmětem daně), který rovněž často determinuje název daně, je 

hospodářská skutečnost (z hlediska teorie práva právní skutečnost), jejíž splnění je 

předpokladem uložení daňové povinnosti poplatníkovi.72  

Kvantifikace předmětu daně v penězích nebo jiným způsobem se označuje jako 

základ daně a určuje tedy, z čeho se daň vyměřuje. Vyměřuje se pomocí daňové sazby. U 

daně z přidané hodnoty se jedná o sazbu poměrnou a lineární, jelikož je vyjádřena 

poměrem daně k daňovému základu a z různého základu se odvádí vždy stejné procento. 

                                                 
68 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. op.cit. str. 159 
69 §4 odst. 1 písm r) 
70 GRÚŇ, L. op. cit. str. 144 
71 §6 ZSDP 
72 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. op.cit. str. 160 
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Hovoříme však o sazbě diferencované protože v určitých případech vzniku daňové 

povinnosti se může použít sazba snížená. 

Pátým stavebním kamenem konstrukce daní bývá splatnost daní, jíž se rozumí 

okamžik, se kterým právní předpis spojuje provedení příslušné platební povinnosti 

poplatníkem. U každé daně je stanovena doba, kdy má nastat její splnění. Tato doba je 

stanovena buď k určitému dni anebo určitou lhůtou. Většina daní není splatná jednorázově, 

ale platí se v zálohách nebo ve splátkách. Nedodržení splatnosti daně má za následek 

daňovou sankci, která má donucovací charakter. 

3.1 Předmět DPH 

Předmětem daně jsou 4 druhy plnění73 - dodání zboží nebo převod nemovitosti, 

poskytování služeb, pořízení zboží z jiného členského státu EU a dovoz zboží. Plnění lze 

obecně dále rozlišit na plnění zdanitelná podléhající dani, plnění osvobozená od daně 

s nárokem nebo bez nároku na odpočet daně a plnění, která nejsou předmětem daně.  

3.1.1 Dodání zboží a poskytování služeb 

První dvě skupiny plnění představují dodání zboží nebo převod nemovitosti74 za 

úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem 

plnění v tuzemsku a poskytování služeb za úplatu osobou povinnou k dani v rámci 

uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku. Pro obě tyto skupiny jsou 

společné tři podmínky, jejichž naplnění podmiňuje identifikaci transakce jako předmětu 

DPH. 

Za prvé musí být zboží dodáno nebo služba poskytnuta za úplatu, kterou zákon 

definuje jako „částku v penězích nebo platebních prostředcích nahrazujících peníze nebo 

hodnotu poskytnutého nepeněžitého plnění“ 75 (protiplnění). Přitom je nutné, aby se úplata 

přímo vázala ke konkrétní dodávce, což zejména při poskytování služeb není zcela 

                                                 
73 §2 ZDPH, hlava IV. směrnice 2006/112/ES 
74 Zákonodárce pod pojem převod nemovitosti zahrnul i přechod nemovitosti v dražbě. 
75 §4 odst. 1 písm. a) ZDPH 
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jednoznačné. Tuto problematiku podrobněji neupravuje ani ZDPH ani Směrnice, čím se 

otevírá prostor pro judikaturu SD. Ten judikoval, že úplatu nepředstavují poplatky uvalené 

v důsledku zákonné povinnosti nikoliv na základě smlouvy bez ohledu na to, zda subjektu 

z činnosti organizace, zřízené zákonem, plyne prospěch či nikoliv.76 Naopak v případě, že 

se jedná o členské příspěvky placené sportovnímu klubu, kdy ne všechny subjekty 

využívají služby klubem poskytované ve stejné míře, stačí možnost využití, která sama o 

sobě představuje službu související s poskytnutou úplatou (členským příspěvkem).77 Mezi 

poskytovatelem služby a příjemcem musí být právní vztah, přičemž úplata představuje 

protihodnotu, kterou poskytovatel služby přijímá jako protiplnění za poskytnutí služby.78   

Z toho vyplývá, že ani krádež nemůže být považována za dodání zboží za úplatu.79 

Druhou podmínkou je dodání zboží osobou povinnou k dani v rámci její 

ekonomické činnosti. Splnění této podmínky může být v některých případech rovněž 

nejednoznačné. Navíc je nutno posuzovat v konkrétních situacích, zda osoba povinná 

k dani má toto postavení i v rámci určité transakce. 

Ekonomickou činností lze chápat soustavnou činnost výrobců, obchodníků a osob 

poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti 

vykonávané podle zvláštních právních předpisů.80 Za ekonomickou činnost se také 

považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento 

majetek využíván soustavně. Samostatnou ekonomickou činností tedy nebude činnost 

zaměstnanců nebo jiných osob, které mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na 

základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, 

případně činnosti, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního 

právního předpisu. Ekonomickou činností rovněž není činnost autorů zdaňovaná srážkovou 

daní z příjmů. Pojem zahrnuje také činnosti subjektů, které nebyly založeny nebo zřízeny 

za účelem podnikání (např. výchova a vzdělávání, kulturní služby a další). Základním 

                                                 
76 C-102/86 Apple and Pear Development Council bod 15 
77 C-174/00 Kennemer Golf & Country Club bod 2 shrnutí 
78 C-16/93 Tolsma bod 14 
79 C-435/03 British American Tobacco viz výrok bod 1 
80 BENDA, V., HAVEL, T. MERITUM Daň z přidané hodnoty 2010. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 17 
rovněž srovnej §5 odst. 2 ZDPH 
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atributem ekonomické činnosti je její úplatnost, není však nezbytné, aby účelem či 

výsledkem ekonomické činnosti bylo vytvoření zisku.81 Činnost vykonávána bezplatně 

ekonomickou činností nemůže být.82 

Účel ekonomické činnosti není dle názoru SD důležitý. I v případě, že by získání 

daňového zvýhodnění mělo být jediným účelem transakce bez jakéhokoliv dalšího 

ekonomického cíle, bude tato posuzována pouze na základě objektivních kriterií a bude se 

jednat o transakci v rámci ekonomické činnosti.83 

Třetí podmínka vyplývající z uvedené definice prvních dvou druhů plnění je, aby se 

transakce uskutečnily s místem plnění v tuzemsku, kterým se pro účely ZDPH rozumí 

území České republiky84 zahrnující i svobodná pásma a svobodné sklady. Zákon rovněž 

v souladu se Směrnicí definuje pojem území Evropského společenství (ES), do kterého jsou 

pro účel Směrnice zahrnuta i území mimo členských států a naopak vyňata některá území 

členských států.  

Území členských států, která jsou součástí celního území ES a nejsou pro účely 

DPH považovány za ES, mají status třetí země, a proto dodání zboží z těchto území do 

tuzemska je zdaňováno jako dovoz zboží a opačná transakce má charakter vývozu.85 

Rovněž se za třetí zemi považují území, která nejsou součástí celního území Společenství, 

ale jsou součástí ES.86 Na druhé straně na základě smluv uzavřených s Francií, Velkou 

Británií a Kyprem se území Monackého knížectví, ostrov Man a výsostné oblasti Velké 

Británie v Akrotiri a Dhekelii nepovažují za třetí země.  

Místo plnění je kategorií, která má v konstrukci daně pochopitelně velký význam, 

neboť pouze u plnění s místem plnění v tuzemsku se postupuje podle českého ZDPH a tím 

                                                 
81 DRÁBOVÁ, M., HOLUBOVÁ, O., TOMÍČEK, M. Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář. 3., 
aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 
82 C-89/81 Hong Kong Trade bod 13 
83 C-255/02 Halifax výrok bod 1. Avšak v situaci zneužití práva nebude možné nárokovat odpočet. 
84 §3 odst. 1 písm. a) ZDPH 
85 Hora Athos, Kanárské ostrovy, francouzské zámořské departmenty, Alandy, Normanské ostrovy 
86 Ostrov Helgoland, území Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia, italské vody jezera Lugano. 
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subjektu vznikají příslušná práva a povinnosti. Pro každý druh plnění je jeho určení 

definováno samostatně, úprava je poměrně kasuistická. 

Obecné pravidlo stanoví, že místem plnění při dodání zboží v případě, že je 

uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se 

dodání uskutečňuje.87 Tedy v případě klasické koupě v obchodě je místem plnění místo, 

kde dochází k prodeji. 

Pokud při dodání zboží dochází také k jeho odeslání nebo přepravě, je místem 

plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy se přeprava nebo odeslání začíná 

uskutečňovat - většinou se jedná o místo, kde se zboží nakládá. Rozdíl je však při dodání 

zboží z třetí země, kdy se za místo plnění považuje členský stát, ve kterém vznikla daňová 

povinnost při dovozu zboží. V případě, že u dodání zboží dochází také k jeho instalaci nebo 

montáži osobou, která zboží dodává, považuje se za místo dodání místo, kde je zboží 

instalováno nebo smontováno. 

V případě, že k dodání zboží dochází během přepravy cestujících uskutečněné na 

území ES, za místo plnění se považuje místo zahájení přepravy osob, přičemž zpáteční 

přeprava se považuje za samostatnou. Jedná se o místo, kde osoby mohly nastoupit na 

území Evropského společenství. Za přepravu osob uskutečněnou na území ES se považuje 

část přepravy uskutečněna bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a ukončení 

přepravy. 

Místem plnění při převodu nemovitosti je místo, kde se nemovitost nachází.  

Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby obsahuje §9 

ZDPH, který rozlišuje, je-li služba poskytována osobě povinné k dani, či nikoliv. U služeb 

poskytovaných osobě povinné k dani se za místo plnění považuje sídlo nebo místo 

podnikání příjemce služby. V případě, že se jedná o provozovnu osoby povinné k dani, 

bude místem plnění místo, kde se tato provozovna nachází. Tato úprava platí od 1. ledna 

2010 – do této doby se místo plnění určovalo podle sídla poskytovatele služby.  

                                                 
87 §7 odst. 1 ZDPH 



22 
 

Naopak při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani se místo plnění určí podle 

sídla nebo místa podnikání, případně podle provozovny poskytovatele služby. Základní 

pravidlo stanovené §9 ZDPH se používá subsidiárně k specifickým pravidlům uvedeným v 

§10 ZDPH a následujících. Odchylky lze rozdělit podle povahy služby (§§10-10d ZDPH), 

odchylky pro služby poskytované osobám nepovinným k dani (§§10e-10i ZDPH) a 

odchylky u služeb, které prvotně mají místo plnění v třetí zemi nebo v tuzemsku, nebo 

některá ze smluvních stran je ze třetí země (§§10j-10k ZDPH).88 Jako příklad lze uvést 

poskytování služeb vztahujících se k nemovitostem, u nichž se stanoví místo plnění podle 

místa, kde se nemovitost nachází. 

3.1.2 Pořízení zboží z jiného členského státu EU 

Do třetí skupiny zdanitelných plnění patří jednak pořízení zboží z jiného členského 

státu EU za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci 

uskutečňovaní ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo 

zřízena za účelem podnikání (neziskový subjekt), a dále pořízení nového dopravního 

prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani. Zákon ale dále 

stanoví rovněž výjimky, kdy pořízení zboží není předmětem daně, zejména stanovením 

limitu 326.000 Kč v běžném kalendářním roce, přičemž částka nebyla překročena ani 

v předcházejícím roce.89 Pořízení nového dopravního prostředku bude ale zdanitelnou 

transakcí vždy. 

Pořízení zboží z jiného členského státu EU zákon definuje jako nabytí práva 

nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU, 

pokud je toto zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska nebo 

do jiného členského státu osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která 

uskutečňuje dodání zboží, nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. Český ZDPH 

se aplikuje i v situaci, kdy je zboží dopraveno do jiného členského státu EU, pokud 

                                                 
88 LEDVINKOVÁ, J. Novela zákona o DPH 2010 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů. 4. 
vydání. Praha : VOX, 2010 
89 Srovnej § 2 odst. 2 písm. b) ZDPH 
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pořizovatel poskytl dodavateli české DIČ a není schopen prokázat, že pořízení zboží bylo 

předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy. 

Konstrukce pořízení zboží z členského státu EU a s tím související povinnost 

přiznat daň byla důsledkem odstranění celních hranic ke dni 1. ledna 1993,90 jelikož již 

nebylo možné dodání zboží z jednoho členského státu do státu jiného kontrolovat celními 

orgány a bylo nutné vytvořit mechanismus, který by i nadále umožňoval členským státům 

zdaňovat tyto transakce. 

3.1.3 Dovoz zboží 

Čtvrtou skupinu zdanitelných plnění představuje dovoz zboží s místem plnění 

v tuzemsku. Zákon pod termínem dovoz zboží rozumí vstup zboží z třetí země na území 

ES.91 V tomto případě se bude jednat o dodání zboží do tuzemska ze třetích zemí mimo 

Evropské unie. Transakce přitom nemusí být úplatná a nemusí být uskutečněna v rámci 

ekonomické činnosti. 

3.2 Subjekty daně 

3.2.1 Osoba povinná k dani 

Subjektem daně je v první řadě osoba povinná k dani, která je definována jako 

fyzická nebo právnická osoba samostatně uskutečňující ekonomické činnosti, přičemž se 

může jednat i o právnickou osobu, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, 

pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.92 Za osobu povinnou k dani, jak vyplývá i 

z důvodové zprávy k ZDPH, se tedy považuje nejenom tuzemský podnikatel, ale také 

podnikatelé z jiných členských států EU nebo podnikatelé ze třetích zemí.  

Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje rovněž skupina spojených osob 

se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrovaná k dani 

                                                 
90 Směrnice 91/680/EHS 
91 §20 odst. 1 ZDPH 
92 §5 ZDPH 
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jako plátce, přičemž každá osoba může být členem pouze jedné skupiny a nesmí být 

současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy.   

Výhodou skupinové registrace je skutečnost, že plnění, která si mezi sebou poskytují 

členové skupiny navzájem, nepodléhají dani. Za spojené osoby zákon považuje kapitálově 

nebo jinak spojené osoby. O kapitálově spojené osoby se jedná, jestliže se jedna osoba 

podílí alespoň 40% na základním kapitálu nebo hlasovacích právech jiné osoby. O jinak 

spojené osoby se jedná v případě, že na jejich vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba.  

Za osoby povinné k dani se nepovažují veřejnoprávní subjekty93 při výkonu 

působnosti v oblasti veřejné správy a to i v případě, kdy za výkon této působnosti vybírají 

úplatu. Za výkony v oblasti veřejné správy jsou dle judikatury SD považovány pouze 

činnosti vykonávané veřejnoprávními subjekty v těch případech, kdy jednají jako orgány 

veřejné moci.94 Jestliže však jednají za stejných podmínek, vztahujících se i na soukromé 

obchodníky, nelze je považovat za jednající v diskreci orgánu veřejné správy. Rozhodnutí o 

tom, v jaké kompetenci veřejnoprávní subjekt jedná, bude ale v konkrétních případech 

přináležet národním soudům. 

Pro případ, že by při uskutečňování výkonů působností v oblasti veřejné správy 

došlo k výraznému narušení hospodářské soutěže, bude se veřejnoprávní subjekt pro účely 

tohoto výkonu považovat za osobu povinnou k dani, bude však potřebné rozhodnutí 

příslušného orgánu. Veřejnoprávní subjekty se však budou považovat za osoby povinné 

k dani vždy, pokud uskutečňují činnosti uvedené v příloze 3 ZDPH. Jedná se například o 

dodání vody, plynu, tepla, chladu a elektřiny, nebo o dodání nového zboží vyrobeného nebo 

nakoupeného za účelem dodání v nezměněném stavu. 

Transpozici definice osoby povinné k dani, která má význam pro určení, zda plnění 

spadá do předmětu daně, lze hodnotit pozitivně. Směrnice pojem osoba povinná k dani 

definuje jako jakoukoli osobu, která na jakémkoli místě vykonává samostatně ekonomickou 

                                                 
93 Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho 
městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě 
zvláštního právního předpisu. 
94 Srovnej C-231/87, 129/88 Carpaneto Piacentino, Rivergaro bod 16 
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činnost, a to bez ohledu na účel nebo výsledky této činnosti.95 Směrnice dále považuje za 

osobu povinnou k dani také každou osobu, která příležitostně dodá nový dopravní 

prostředek, jenž je odeslán nebo přepraven pořizovateli prodejcem nebo samostatným 

pořizovatelem mimo území členského státu, avšak na území Společenství. 

3.2.2 Osoby osvobozené od uplatňování daně 

Osobou osvobozenou od uplatňování daně, tedy od povinnosti se registrovat jako 

plátce, je osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, jejíž 

obrat nepřesáhne za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců částku 1.000.000 Kč,96 jež souvisí s ČR vyjednanou výjimkou 35.000 

EUR.97 Zákon definuje obrat jako souhrn úplat bez daně včetně dotace k ceně, které osobě 

povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, jimiž jsou dodání zboží, převod nemovitosti a 

poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Úplata může být přijata buďto za zdanitelné 

plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně anebo plnění osvobozené od 

daně bez nároku na odpočet daně. Úplata z prodeje hmotného majetku a odpisovaného 

nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, se do 

obratu nezahrnuje. Tato definice byla přijata zákonem č. 302/2008 Sb., který odstranil 

pojmy „výnosy“ a „příjmy“, čímž se vyloučila závislost obratu na způsobu účtování, což 

lze hodnotit pozitivně. Do obratu se rovněž nezahrnují úplaty za uskutečněná plnění 

s místem plnění mimo tuzemsko. Jednotlivé úplaty se do výpočtu obratu zahrnují ke dni 

uskutečnění plnění. Osoby povinné k dani jsou však v jistých případech povinny se 

registrovat, i když výše jejich obratu nedosáhla hraniční částky (např. při překročení 

hodnotového limitu pro pořízení zboží z jiného členského státu).98 

 Význam zakotvení institutu hraničního obratu spočívá dle názoru autora v tom, že 

osoby s malými objemy plnění jsou osvobozeny od uplatňování daně, čímž se jim snižují 

administrativní náklady. Nicméně nemají ani nárok na odpočet DPH, z čehož vyplývá, že 

                                                 
95 čl. 9 Směrnice 
96 §6 ZDPH 
97 čl. 287 Směrnice 
98 Srovnej §94 ZDPH 



26 
 

DPH si spolu s cenou pořizovaného zboží nebo služeb dávají do nákladů pro účel výpočtu 

daně z příjmu. Zamyslíme-li se nad výhodnosti využití pozice osoby osvobozené od 

uplatňování daně ve výrobním řetězci, který aproximujeme do tří stupňů, kde každý článek 

přidává stejnou přidanou hodnotu a na konci řetězce stojí spotřebitel, dojdeme k 

následujícímu závěru: stojí-li subjekt na začátku výrobního řetězce, je pro finanční dopad 

na jeho podnikání irelevantní, zda je nebo není osvobozený od daně; uprostřed řetězce je 

pak pro něj výhodnější být plátcem; na konci řetězce neplátcem, protože tržní cenu může 

stanovit na úrovni plátců a přirážku DPH, kterou by za normálních okolností odváděl, si 

může ponechat. 

3.2.3 Plátce daně  

Dalším druhem daňového subjektu je plátce daně. Plátcem daně se mohou stát 

pouze osoby povinné k dani, a to ze zákona nebo dobrovolně. Osoba povinná k dani se 

sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců 

přesáhne částku 1.000.000 Kč, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle ZDPH 

plátcem dříve. Tato osoba má rovněž povinnost podat ve lhůtě do 15 dnů po skončení 

kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit přihlášku k registraci. Nesplní-li 

tuto registrační povinnost, stává se plátcem datem účinnosti registrace uvedeným na 

rozhodnutí o registraci. V případě neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační 

povinnosti musí osoba povinná k dani uhradit správci daně částku ve výši 10% z celkového 

souhrnu úplat, které jí náleží za zdanitelná plnění jako náhradu za daň ze zdanitelných 

plnění uskutečněných bez daně, a z hodnoty zboží pořízeného z jiného členského státu 

neoprávněně bez daně. Tato částka se počítá od data, kdy se osoba povinná k dani měla stát 

plátcem, až do data, kdy se stala plátcem na základě rozhodnutí správce daně. S registrací 

k DPH vzniká novým plátcům také nárok na odpočet daně.99  

Zákon dále vymezuje, kromě situace při překročení limitu, další situace jako 

například registrace plátců ve sdružení, registrace při nabytí majetku v rámci privatizace a 

                                                 
99 Srovnej §74 ZDPH, viz dále 
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koupi podniku, registraci právního nástupce při transformaci obchodní společnosti, nebo 

družstva a další. Pro osoby povinné k dani osvobozené od jejího uplatňování existuje také 

možnost dobrovolné registrace. V případě, že se osoba se sídlem nebo místem podnikání 

v tuzemsku rozhodne stát plátcem daně, může předložit přihlášku k registraci kdykoliv a 

plátcem se stává od data účinnosti registrace uvedeného na osvědčení o registraci. Tuto 

možnost mají také osoby registrované k dani v jiném členském státě EU nebo zahraniční 

osoby povinné k dani, avšak přihlášku k registraci jsou oprávněny podat nejpozději ke dni 

prvního uskutečnění plnění s nárokem na odpočet, které budou uskutečňovat v tuzemsku.100 

Další typ subjektů tvoří osoby identifikované k dani,101 které se stávají plátci dnem 

zahájení ekonomické činnosti. Jedná se o ty právnické osoby nepovinné k dani, které 

pořizují zboží z jiného členského státu v tuzemsku, a celková hodnota pořízeného zboží bez 

daně v běžném kalendářním roce překročí částku 326.000 Kč. Přičemž osobou 

identifikovanou k dani se stávají dnem, ve kterém byla částka překročena. Kromě toho se 

osobou identifikovanou k dani můžou stát také právnické osoby nepovinné k dani, které 

z jiného členského státu pořizují nový dopravní prostředek nebo zboží podléhající spotřební 

dani. Je zachována i možnost dobrovolné registrace v případě, že subjekt nepřekročí 

uvedenou částku. 

3.3 Daňový základ 

Základem daně je vše, co tvoří úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění, kterou 

obdržel nebo má obdržet plátce od osoby, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno anebo 

od třetí osoby.102 Do základu daně se zahrnují rovněž další položky jako například jiné 

daně, cla, dávky a poplatky, dotace k ceně, vedlejší výdaje nebo materiál přímo související 

s poskytovanou službou a další,103 z čehož vyplývá, že tyto náklady sdílejí daňový režim 

hlavního plnění.  

                                                 
100 §95 odst. 8 ZDPH 
101 §96 ZDPH 
102 Srovnej §36 ZDPH 
103 Viz dále §36 odst. 3 ZDPH 
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Základem daně v případě, že se jedná o plnění bezúplatná nebo specifická v tom 

smyslu, že se nejedná o plnění ve smyslu transakce mezi dvěma osobami (například použití 

zboží, u něhož byl uplatněn nárok na odpočet daně pro účely nesouvisející s ekonomickou 

činností) je cena zboží nebo nemovitosti či cena obdobného zboží nebo obdobné 

nemovitosti, za kterou by je bylo možné pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Pokud cenu nelze určit, bude stanovena ve výši celkových nákladů vynaložených na dodání 

zboží nebo převod nemovitosti ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.104 Tento koncept 

vycházející z tržní hodnoty, není v souladu s názorem SD, který pojem kupní ceny zboží 

nebo podobného zboží105 interpretuje jako zůstatkovou cenu zboží v okamžiku jeho 

vyřazení.106 Lze se proto domnívat, že by se v těchto situacích dalo dovolat i režimu 

komunitárního práva, který se v případě zvýšení ceny pořizovaného zboží nebo nemovitosti 

jeví jako příznivější.107 

Tento specifický režim se použije i pro směnu, jelikož zákon jinou možnost 

neposkytuje.108 Způsob stanovení základu daně při nepeněžní úplatě však není stanoven 

jednoznačně ani ve Směrnici. Nastupuje tedy judikatura SD, ze které vyplývá, že základem 

daně bude subjektivní hodnota, kterou plátce přijaté úplatě přičítá a ne cena stanovena 

odhadem pomocí objektivních kriterií. Tato odpovídá částce, kterou je připraven vynaložit 

příjemce zboží nebo služby pro tento účel. V případě dodání zboží je hodnotou cena, kterou 

poskytovatel za poskytované zboží zaplatil.109 Součástí této hodnoty jsou i všechny náklady 

nesené příjemcem za účelem obdržení zmíněného plnění včetně nákladů na související 

služby spojené s poskytnutím zboží (například náklady na dodání poskytovaného zboží).110 

Dále to může být též sleva z ceny poskytnutého zboží.111 Jelikož zatím nebyla řešena 

situace, kdy obě strany směny byly osoby povinné k dani, lze pouze presumovat 

pravděpodobný postup. Z uvedené judikatury vyplývá, že základ daně bude mít pro každou 

                                                 
104 Srovnej §36 odst. 6 ZDPH 
105 Srovnej čl. 74 směrnice 2006/112/ES 
106 Srovnej C-322/99 Fischer bod 80 
107 Srovnej DRÁBOVÁ, M., HOLUBOVÁ, O., TOMÍČEK, M. op.cit. str 223 
108 Ibid. str 222 
109 Srovnej C-33/93 Empire Stores bod 19 
110 Srovnej C-380/99 Bertelsmann AG bod 24 
111 Srovnej C-230/87 Naturally Yours Cosmetics Limited bod 17 
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stranu transakce jinou hodnotu. Autor se domnívá, že tuto oblast by bylo vhodné do 

budoucna legislativně upravit. 

Cílem tohoto specifického režimu zdanění je předcházení zvýhodnění plátce daně, 

který by za jistých okolností mohl užívat majetek, u něhož uplatnil nárok na odpočet daně 

na vstupu. Na rozdíl od ZDPH však Směrnice ve většině těchto případů požaduje pouze 

vrácení odpočtu, který plátce původně uplatnil, jelikož základ daně nelze stanovit podle 

objektivních kriterií. Toto řešení se pro svou jednoduchost jeví vhodnější i podle názoru 

autora.  

 Od 1. ledna 2010 existuje možnost určit základ daně také cenou obvyklou bez 

daně,112 zjištěnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Tento režim se týká poskytování 

zdanitelného plnění mezi spřízněnými osobami, pokud je přijata úplata nižší než cena 

obvyklá a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá nárok na odpočet 

daně nebo nemá nárok na odpočet daně v plně výši. Cena obvyklá bude základem daně též 

tehdy, je-li úplata za zdanitelné plnění vyšší než cena obvyklá a plátce, který uskutečnil 

zdanitelné plnění, je povinen krátit nárok na odpočet daně. Tím je osobě poskytující 

zdanitelné plnění zabráněno uměle navýšit jeho cenu, čím by mohlo dojít k zlepšení 

vzájemného poměru zdanitelných plnění a veškerých plnění pro účely výpočtu koeficientu 

pro krácení odpočtu daně. Stejný cíl sleduje třetí případ, kdy se cena obvyklá uplatní, a sice 

uskutečnění plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně jeli úplata nižší než 

cena obvyklá a plátce, který uskutečnil plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet 

daně, je povinen krátit nárok na odpočet daně. Ve všech třech případech dochází k transakci 

mezi osobami, které jsou spřízněné. Jedná se například o kapitálově spojené osoby (s 

minimálním podílem 25% základního kapitálu nebo 25% hlasovacích práv), jinak spojené 

osoby nebo osoby blízké.113 Za tyto osoby se v důsledku novely114 ZDPH se zpětnou 

                                                 
112 §2 odst. 1. zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku definuje cenu obvyklou jako cenu, které by bylo 
dosaženo při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 
služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.  
113 Srovnej §36a odst. 3.ZDPH 
114 zákon č. 120/2010 Sb. 
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účinností od 1. ledna 2010 nepovažují osoby, které jsou v pracovněprávním nebo jiném 

obdobném vztahu k plátci. 

3.4 Sazba daně 

ZDPH rozlišuje dva druhy sazeb, kterými jsou sazba základní ve výší 20% a sazba 

snížená ve výši 10%. ČR nevyužívá možnost mít dvě snížené sazby danou čl. 98 Směrnic, 

respektuje však minimální stanovené hranice pro sazby, jimiž jsou 15% pro sazbu základní 

a 5% pro sazbu sníženou. 

Použití snížené sazby je však omezeno na dodání tepla a chladu, a zboží uvedeného 

v příloze č. 1 ZDPH, jako jsou například potraviny, knihy a zdravotnické prostředky. Dále 

se uplatní u služeb vyjmenovaných v příloze č. 2 ZDPH, kterými jsou například ubytovací 

služby a pohřebnictví. Použití snížené sazby stanoví zákon i pro dovoz uměleckých děl115 

nebo pro poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby 

bytového domu, rodinného domu nebo bytu nebo v souvislosti s jejich opravou. V tomto 

ohledu nutno zmínit výjimku, kterou si ČR vyjednala před vstupem do EU, a sice možnost 

uplatnit sníženou sazbu na provedení stavebních prací týkajících se staveb určených pro 

bydlení, které nebyly poskytovány v rámci sociální politiky, s výjimkou stavebních 

materiálů, která měla trvat do 31. prosince 2007.116 Lhůta byla prodloužena do 31. prosince 

2010,117 nicméně ČR prodloužení lhůty nevyužila a snížená sazba se tak aplikuje pouze při 

poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb pro sociální 

bydlení.118  

ČR rovněž vyjednala sníženou sazbu pro dodávky tepelné energie pro vytápění a 

přípravu teplé vody, s výjimkou surovin určených pro výrobu tepelné energie, 

domácnostem a malým podnikatelům, kteří nejsou plátci DPH.119 

                                                 
115 viz dále §47 odst. 7. ZDPH 
116 srovnej čl. 123 Směrnice 
117 Srovnej čl. 1 směrnice 2007/75/ES ze dne 20. prosince 2007 
118 Srovnej §48a ZDPH 
119 Srovnej Přílohu V smlouvy o přistoupení ČR k EU bod 5. Daně 
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Nulová sazba v ZDPH sice výslovně upravena není, nicméně zákon v souladu 

s hlavou IX. Směrnice stanoví plnění osvobozená od daně, přičemž rozlišuje plnění 

osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a plnění osvobozená od daně s nárokem 

na odpočet daně. U obou typů těchto plnění je obecně stanovena povinnost přiznat jejich 

uskutečnění ke dni jejich uskutečnění.  

Do první skupiny patří plnění uvedena v §51 ZDPH. Jedná se například o poštovní 

služby, finanční činnosti a další, přičemž je nutno dodržet podmínky následujících 

ustanovení. Důvody k osvobození jsou zejména sociální a ekonomické, kdy má stát zájem 

na co nejširší dostupnosti konkrétního statku. Tento mechanismus však nemusí sledované 

účinky dosáhnout, protože zamezení uplatnění odpočtu může ve výsledku cenu zvýšit.120  

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně najdeme v §63 - jedná se 

většinou o přeshraniční transakce, kdy ke spotřebě dochází mimo tuzemsko (např. dodání 

zboží do jiného členského státu, vývoz zboží, či mezinárodní přepravu osob, která byla jako 

výjimka rovněž vyjednána při vstupu ČR do EU a najdeme ji upravenou v čl. 381 

Směrnice).  

Pro jednotlivá plnění se používá sazba platná v okamžiku vzniku povinnosti přiznat 

daň, kterým je například u dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti den 

uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty v závislosti na tom, který z těchto 

dnů nastane dříve.121  

Výpočet daně se pro dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby může 

provést dvěma způsoby, buďto z úplaty za zdanitelné plnění bez daně jejím součinem s 

procentuální sazbou daně, anebo z úplaty včetně daně a koeficientu, který je podílem sazby 

daně a součtu sazby daně a čísla 100.  

                                                 
120 Srovnej DRÁBOVÁ, M., HOLUBOVÁ, O., TOMÍČEK, M. op.cit. str 294 
121 viz §21 a násl. ZDPH 
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3.5 Splatnost daně 

Délka zdaňovacího období u DPH je závislá na výši obratu plátce. Podle obecného 

pravidla je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí. Pokud obrat plátce dosáhne za 

předcházející kalendářní rok alespoň částky 10.000.000 Kč, bude zdaňovacím obdobím 

kalendářní měsíc. Plátce, kterého obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl alespoň 

2.000.000 Kč, má rovněž možnost zvolit si zdaňovací období kalendářního měsíce, musí 

ale tuto volbu oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna příslušného roku. 

Pro plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, místo podnikání ani provozovnu a osobu 

identifikovanou k dani, je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí, u skupiny je to 

kalendářní měsíc.122 

Řádné daňové přiznání podává plátce do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, a 

to na rozdíl od jiných daní i v případě, kdy mu nevznikla daňová povinnost. Vlastní daňová 

povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání s výjimkou daně vyměřované 

v souvislosti s dovozem zboží, kdy se postupuje podle celních předpisů. 

                                                 
122 Srovnej §99 ZDPH 
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4 Odpočet DPH 

4.1 Charakteristika institutu 

Odpočet DPH je nedílnou součástí mechanismu DPH, která zabezpečuje její 

neutralitu. Jak judikoval SD „cílem systému odpočtu daně podle Směrnice je zcela zbavit 

podnikatele zátěže DPH, která je splatná nebo byla odvedena v rámci všech jeho 

hospodářských činností. Společný systém DPH v důsledku toho zaručuje neutralitu, pokud 

jde o daňovou zátěž všech hospodářských činností bez ohledu na jejich účel nebo výsledky, 

za podmínky, že uvedené činnosti samy rovněž v zásadě podléhají DPH.“123 Podmínkou pro 

přiznání nároku na odpočet a jeho zjištění je „existence přímé a bezprostřední souvislosti 

mezi konkrétním plněním na vstupu a jedním nebo několika plněními na výstupu, jež 

zakládají nárok na odpočet.“124 

Legální definice ZDPH pod pojmem odpočet rozumí daň na vstupu, popřípadě 

krácenou podle §76 ZDPH.125 Daň na vstupu je daní obsaženou v částce za přijaté plnění, 

daň z poskytnuté úplaty, daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě, daň při poskytnutí služby zahraniční osobou, 

daň přiznaná při dodání zlata nebo daň přiznána při poskytnutí služby osobě povinné 

k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi podle §10k 

ZDPH.126 

Odpočtem daně se pro účely DPH tedy rozumí daň na vstupu u přijatých 

zdanitelných plnění, u nichž vznikl plátci DPH nárok na odpočet daně, který si uplatnil 

v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období, a to za předpokladu, že přijatá 

zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti.127 Pod pojem 

ekonomická činnost spadá podle judikatury i přípravná činnost, ve vztahu ke které vzniká 

nárok na odpočet. Ten zůstává i v případě, kdy se osoba povinná k dani rozhodne nezahájit 

                                                 
123 C-255/02 Halifax bod 78 
124 C-98/98 Midland Bank bod 24 
125 §4 odst. 1 písm. i) ZDPH 
126 §4 odst. 1 písm. c) ZDPH 
127 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. op.cit. str. 181 



34 
 

provozní fázi určité konkrétní ekonomické činnosti, která tudíž nevede ke vzniku 

zdanitelných plnění,128 nebo vstoupí do likvidace.129 

Nárok na odpočet daně, která zatížila pořízení zboží nebo služeb na vstupu také 

předpokládá, že náklady na takové pořízení vynaložené jsou součástí prvků spoluurčujících 

cenu zdanitelných plnění na výstupu. Zajímavé je, že pokud je přijaté zdanitelné plnění 

primárně vynaloženo v souvislosti s plněním, jež není zdanitelné, nevede tato skutečnost 

sama o sobě automaticky ke ztrátě nároku na odpočet, protože i v takovém případě může 

existovat přímá a okamžitá spojitost s celkovou ekonomickou činností plátce, která pokud 

je shledána, opravňuje plátce k uplatnění odpočtu. Jako příklad lze uvést odpočet daně 

zaplacené na vstupu za služby spojené s vydáním akcií, které není zdanitelným plněním, ale 

jeho účelem je posílení kapitálu společnosti ve prospěch její obecné hospodářské činnosti a 

tedy náklady za služby pořízené v rámci této operace jsou součástí jejích obecných výdajů a 

jsou jako takové prvkem spoluurčujícím cenu jejich výrobků.130 Avšak v případě, že osoba 

povinná k dani uskutečňuje rovněž plnění, která nezakládají nárok na odpočet, bude možné 

nárok uplatnit pouze podílem připadajícím na plnění s nárokem na odpočet.131 

4.1.1 Nárok na odpočet a případy zneužití práva 

Nárok na odpočet daně musí být odmítnut, je-li uplatňován podvodně nebo 

zneužívajícím způsobem. Pro zjištění existence zneužití je dle názoru SD nezbytné, aby 

výsledkem dotčených plnění přes formální použití podmínek stanovených relevantními 

ustanoveními Směrnice a vnitrostátních předpisů provádějících tuto Směrnici bylo získání 

daňového zvýhodnění, jehož poskytnutí by bylo v rozporu s cílem sledovaným těmito 

ustanoveními.132 Pro určení, zda se jedná o zneužití, je rovněž důležité, aby z objektivních 

skutečností vyplývalo, že získání daňového zvýhodnění je hlavním účelem relevantních 

                                                 
128 C-32/03 I/S Fini H bod 22 
129 C-110/94 INZO bod 20 
130 C-465/03 Kretztechnik bod 36 
131 C-16/00 Cibo participations bod 34 
132 C-225/02 Halifax bod 74 
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plnění. Zákaz zneužití tedy není relevantní, pokud dotčená plnění mohou mít jiné 

odůvodnění než pouhé dosažení daňových zvýhodnění vůči daňovým orgánům.  

SD dále judikoval, že aplikace institutu zneužití práva vyžaduje nejenom kombinaci 

objektivních okolností, kterých účel nebyl dosažen navzdory formálnímu stavu danému 

právem Společenství, ale i subjektivní stránky spočívající v úmyslu získat výhodu 

vytvořením umělých podmínek předpokládaných pro její vznik.133 

Hlavní účel transakce ve smyslu judikátu Halifax rozvádí NSS a chápe jej jako 

„takový její účel, který ve srovnání s případnými jinými dalšími jejími účely je natolik 

neporovnatelně významnější, že tyto ostatní účely ve své podstatě zastiňuje a zásadně 

marginalizuje, takže od nich lze při zkoumání hospodářského smyslu dotyčné transakce 

odhlédnout.“134  

Institut zneužití práva lze chápat jako korekci nedokonalostí právního řádu v oblasti 

odpočtu daně, protože zákaz zneužití práva je právní zásadou uznávanou v mnoha právních 

oblastech práva EU. 

S problematikou zneužití práva souvisí i takzvané kolotočové podvody neboli 

podvody chybějícího obchodníka, kterými jsou dodávky zboží následující řetězovitě za 

sebou, přičemž v jednom místě řetězce plátců daně není daň odvedena a příslušný 

ekonomický subjekt přestane existovat, či tuto firmu není možné dopátrat.135 Objem těchto 

podvodů je přitom značný, jen ve Velké Británii se jejich roční hodnota odhaduje na 2 

miliardy liber.136 

Mechanizmus podvodu funguje tak, že společnost z jednoho členského státu dodá 

zboží druhé společnosti do jiného členského státu, tedy uskuteční intrakomunitární plnění, 

které je osvobozené od daně s plným nárokem na odpočet daně. Druhá společnost toto 

zboží prodává dále třetí společnosti registrované ve stejném státě s cenou s DPH, kterou 

uvede na daňovém dokladu. DPH však neodvede a zmizí, jelikož většinou uvádí jako místo 
                                                 
133 srovnej rozsudek SD C-110/99 Emsland-Stärke bod 53 
134 srovnej rozsudek NSS ze dne 23. 8. 2006 sp. zn. 2 Afs 178/2005-64 
135 ŠIROKÝ, J. op. cit. str. 146 
136 NERUDOVÁ, D. op. cit. str. 124 
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podnikání falešnou adresu nebo neoprávněné používá daňové identifikační číslo. 

Kolotočovým se podvod stává tím, že řetězec dodání stejného zboží, ve kterém obyčejně 

bývá více společností, se uzavře předposlední firmou. Ta pak stejné zboží dodá jako 

intrakomunitární dodávku první společnosti, která zboží opětovně dodává jako 

intrakomunitární dodávku dále.  

K tomu, aby správce daně mohl subjektu odepřít nárok na odpočet je ale nutno 

vědomé zapojení do podvodu,137 k čemuž je s přihlédnutím k objektivním skutečnostem 

třeba dokázat, že osoba věděla nebo měla vědět, že se kolotočového podvodu účastní.138 I 

z tohoto dle názoru autora vyplývá význam, který SD nároku na odpočet daně přisuzuje a 

zároveň též značná ochrana právní jistoty daňových subjektů. 

Boj proti kolotočovým podvodům je v současnosti živou agendou na úrovni EU a 

setkáme se s ním ve více dokumentech. Vychází ze vzájemné spolupráce a výměny 

informací v oblasti DPH založené směrnicí 79/1070/EHS139 a nařízením Rady 218/92.140 

Původní nařízení bylo zrušeno v současnosti platným a rovněž několikrát novelizovaným 

nařízením č. 1798/2003,141 které stanoví podmínky, za kterých příslušné správní orgány 

členských států spolupracují mezi sebou navzájem a s Komisí za účelem zajišťování 

dodržování předpisů o DPH. Nařízení rovněž upravuje způsob elektronické výměny 

informací a specifikuje orgány zodpovědné za kontakty s ostatními členskými státy, jímž je 

v ČR Ministerstvo financí (MF). 

Orgánem EU, který se podílí na boji proti kolotočovým podvodům, je též Evropský 

úřad pro boj proti podvodům. Dalším institucionalizovaným nástrojem by mělo být 

vytvoření sítě národních daňových úřadů Eurofisc, která umožní rychlou výměnu informací 

a má vytvářet strategie, jak podvodům předcházet. Politická dohoda o návrhu nařízení byla 

                                                 
137 Srovnej rozsudek SD ve spojených věcech C-354/03, C-355/03 a C-484/03 Optingen 
138 Srovnej rozsudek SD ve spojených věcech C-439/04 a C-440/04 Belgium v. Axel Kittel a Belgium v. 
Recolta 
139 ze dne 6. prosince 1979 doplňující směrnici 77/799/EHC o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány 
členských států v oblasti přímých daní 
140 ze dne 27. ledna 1992 o administrativní spolupráci v oblasti DPH 
141 ze dne 7.10.2003 o správní spolupráci v oblasti DPH a o zrušení nařízení č. 218/92 
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dosažena 8. června 2010.142 Nařízení, které by mělo novelizovat stávající nařízení č. 

1798/2003, specifikuje případy, kdy si členské státy musí vyměňovat informace bez 

předchozích žádostí, postup jak k nim zabezpečit zpětnou vazbu a situace, kdy členské státy 

provádějí multilaterální kontroly.143  

Dalším projektem v této oblasti je například víceletý akční plán Fiscalis 2013, cílem 

kterého je zlepšit fungování systému zdanění vnitřního trhu tím, že umožňuje národním 

správcům daně výměnu informací a zkušeností prostřednictvím informačních systémů, 

seminářů a pracovních návštěv.144 

4.1.2 Nárok na odpočet daně v plné výši 

Nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká dnem, ke kterému vznikla povinnost 

přiznat daň na výstupu. V případě, že plátce použije zdanitelná plnění výhradně pro 

uskutečnění zdanitelných plnění souvisejících s ekonomickou činností, má nárok na 

odpočet daně v plné výši. 

Tento nárok vzniká při použití přijatých zdanitelných plnění pro účely uskutečnění 

zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu (tuzemské dodání 

zboží, nebo poskytování služeb), dále při jejich použití pro účely plnění osvobozených od 

daně s nárokem na odpočet daně (dodání zboží do jiného členského státu nebo vývoz zboží) 

a pro účely plnění v rámci ekonomické činnosti plátce s místem plnění mimo tuzemsko, 

pokud by u těchto přijatých zdanitelných plnění měl nárok na odpočet daně, jestliže by se 

zdanitelná plnění uskutečnila s místem plnění v tuzemsku (přijatá zdanitelná plnění použitá 

pro reklamní služby, které jsou poskytnuty osobě registrované k dani v jiném členském 

státě). 

                                                 
142 Srovnej Leviev-Sawyer. Eurofisc network to detect new fraud schemes. Sofiaecho [online]. 8.6.2010 [cit. 
2010-08-24]. dostupné z www: <http://sofiaecho.com/2010/06/08/913716_eurofisc-network-to-detect-new-
fraud-schemes> 
143 Srovnej též sdělení komise COM (2008) 147 
144 Srovnej EUROPEAN COMMISION. Participating in Customs and Fiscalis cooperation programmes 
2013. [cit. 2010-08-24]. dostupné z www: 
<http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/bro
chure.pdf> 
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V plné výši vznikne též nárok při použití přijatých zdanitelných plnění pro 

vyjmenované finanční činnosti145 a pojišťovací činností146, pro zahraniční osobu, která 

neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku, nebo pokud jsou taková plnění přímo 

spojena s vývozem zboží, dále při použití zdanitelných plnění pro účely vyjmenovaných 

plnění, které nejsou předmětem daně podle § 13 odst. 8 ZDPH (prodej podniku nebo vklad 

podniku, nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku, pokud se jedná o hmotný 

majetek; vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako 

náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu147 a poskytnutí dárku v rámci 

ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo 

poskytnuti obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti148) a § 14 odst. 5 

ZDPH (prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku 

podniku; nebo postoupení vlastní pohledávky vzniklé plátci a další). 

4.1.3 Krácení odpočtu daně 

Pokud plátce DPH použije přijatá zdanitelná plnění jak pro uskutečnění své 

ekonomické činnosti, tak pro účely s ní nesouvisící, má nárok na odpočet daně pouze 

v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost, jedná se o tzv. 

krácení odpočtu. 

U takto přijatých zdanitelných plnění se poměrná část nároku na odpočet daně 

vypočte jako součin daně na vstupu u krácených plnění za příslušné zdaňovací období a 

koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je součet částek bez daně za 

veškerá plátcem uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (tj. součet základů daně); 

ve jmenovateli celkový součet hodnot v čitateli a součet hodnot veškerých plátcem 

uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně uvedených v §75 

                                                 
145 činnosti vyjmenovány v §54 odst. 1 písm. a) až j) a l) až u) ZDPH, jako například převod cenných papírů, 
obchodních podílů na společnostech a členství v družstvech, platební styk a zúčtování 
146 § 55 ZDPH 
147 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku a zákon č. 
42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 
148 Při bezúplatném poskytnutí propagačního předmětu byla od 1. ledna 2010 zrušena podmínka uvedení loga 
a též podmínka nepodléhání spotřební dani. 
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odst. 1 ZDPH, popřípadě dále upravených. Do součtu částek bez daně za uskutečněná 

plnění daně se započítávají také přijaté úplaty, pokud z těchto přijatých úplat plátci vznikla 

povinnost přiznat daň nebo uskutečněné plnění. Vypočítaný koeficient se zaokrouhlí na dvě 

desetinná místa nahoru.  

Zákon149 stanoví, které transakce se do výpočtu koeficientu nezapočítávají. Jedná se 

o prodej hmotného majetku, odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou 

dlouhodobým hmotným majetkem, pokud tento majetek plátce využíval pro svou 

ekonomickou činnost; a finanční služby a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a 

nebytových prostor, pokud se jedná o doplňkovou činnost plátce uskutečňovanou 

příležitostně. Příležitostními finančními činnostmi jsou takové činnosti, pro které se 

nespotřebovávají žádná přijatá zdanitelná plnění nebo se spotřebovávají minimálně. 

Indikací, zda se jedná o příležitostnou finanční činnost, může rovněž být výše příjmů 

z finanční činnosti, nepostačuje však sama k určení, zda se o činnost příležitostnou jedná. 

Za příležitostná plnění dále nemohou být považována ta plnění, která mají charakter 

přímého, trvalého a nutného rozšíření zdanitelných plnění.150 

Zákon dále stanoví pravidla pro výpočet koeficientu pro případy, že dosahuje 

jistých hodnot. Když součet uskutečněných plnění bez nároku na odpočet daně, která se 

započítají do jmenovatele koeficientu, vyjde kladný a celkový součet údajů v čitateli 

koeficientu je nulový nebo záporný, potom se koeficient rovná nule. Naopak pokud vyjde 

nulový nebo záporný a celkový součet cen v čitateli koeficientu je nulový nebo kladný, 

potom se koeficient považuje za roven jedné. Je-li koeficient roven 0,95 nebo vyšší, 

považuje se za roveň jedné a plátce má za příslušné zdaňovací období u krácených 

zdanitelných plnění nárok na uplatnění odpočtu daně v plné výši. 

Ve zdaňovacím období běžného kalendářního roku provede plátce krácení odpočtu 

daně koeficientem vypočteným z údajů za zdaňovací období předcházejícího kalendářního 

roku pří vypořádání odpočtu daně. Pro tento koeficient zavádí zákon legislativní zkratku 

zálohový koeficient. Pokud však údaje pro výpočet koeficientu za předcházející kalendářní 

                                                 
149 §76 odst. 3 ZDPH 
150 C-306/94 Regie dauphionoise shrnutí   
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rok neexistují, stanoví si výši zálohového koeficientu plátce podle předběžného odhadu. 

Správce daně má v případě pochybností o správnosti zálohového koeficientu možnost 

zahájit vytýkací řízení,151 v rámci kterého sdělí daňovému subjektu tyto pochybnosti 

způsobem umožňujícím daňovému subjektu určitou odpověď a předložení důkazních 

prostředků. Současně správce daně vyzve daňový subjekt, aby se k těmto pochybnostem 

vyjádřil. 

Po skončení kalendářního roku provede plátce vypořádání nároku na odpočet daně u 

krácených plnění za všechna zdaňovací období příslušného kalendářního roku a uvede 

vypořádání do daňového přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku. 

Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným nárokem na odpočet daně u krácených 

plnění z údajů za celé vypořádávané období součtem uplatněných nároků na odpočet daně u 

krácených plnění v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. 

Vypočtený nárok na odpočet daně u krácených plnění je součet daně na vstupu za tato 

krácená plnění za celé vypořádávané období vynásobený koeficientem, který je vypočten 

z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané období. 

Pokud plátce daně u těchto přijatých zdanitelných plnění uplatní nárok na odpočet 

v plné výši, považuje se část přijatých zdanitelných plnění, kterou použije pro účely 

nesouvisející s jeho ekonomickou činností za dodání zboží jako použití hmotného majetku 

pro účely nesouvisející s uskutečňovanou ekonomickou činností (13 odst. 4 písm. a) 

ZDPH), nebo za poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním 

ekonomických činností plátce. 

Nárok na uplatnění odpočtu daně nemá plátce u přijatých zdanitelných plnění, která 

použije k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, a to 

včetně uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně v rámci své 

ekonomické činnosti s místem plnění mimo tuzemsko, s výjimkou již uvedených 

finančních a pojistných služeb. Nárok na odpočet daně nelze uplatnit ani u přijatých 

zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci, která nelze z hlediska zákona o daních 

                                                 
151 §43 ZSDP 
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z příjmů (ZDP) uznat za daňové výdaje (pohoštění, občerstvení a darů), s výjimkou dárků 

drobné hodnoty a obchodních vzorků.  

Je nutno zmínit, že s ohledem na judikaturu SD ustanovení stanovující odchylky 

z principu nároku na odpočet, který zaručuje neutralitu daně, musí být vykládány 

striktně.152  

4.2 Prokazování nároku na odpočet daně  

Nárok na odpočet DPH lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém se 

uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, pokud z této úplaty 

vznikla plátci povinnost přiznat daň. Plátce nemá povinnost zaúčtování dokladu na přijatou 

úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění. Pro prokázání nároku na odpočet je ale 

potřebný daňový doklad, který musí obsahovat všechny zákonem stanovené údaje. 

V případě, že by tomu tak nebylo, musel by plátce prokázat oprávněnost odpočtu 

daně v rámci dokazování vedeného podle zásad daňového řízení. Minimální požadavky na 

obsah daňového dokladu, kdy lze využít dokazování, jsou identifikační údaje plátce, jež 

dané plnění poskytl, cena za plnění a výše daně (jestliže to v konkrétním případě zákon 

vyžaduje). V rámci dokazování pak lze prokázat, že plátce je skutečným příjemcem 

zdanitelného plnění, které lze upřesnit a doložit jeho datum.153 

Požadavek, aby měl plátce daňový doklad k dispozici v případě zdanitelných plnění, 

u nichž daň přiznává dodavatel zboží nebo poskytovatel služby najdeme i v judikatuře 

SD.154 Uplatnit nárok na odpočet daně lze tedy v tomto případě v tom zdaňovacím období, 

ve kterém bylo dodáno zboží nebo poskytnuty služby, a plátce má k dispozici fakturu nebo 

obdobný dokument, splňující kriteria členského státu.  

Požadavek, aby měl plátce k dispozici daňový doklad v případě uplatnění nároku na 

odpočet daně při přijetí služby podléhající reverse charge, je ale dle judikatury SD nad 

rámec Směrnice. Podle SD stačí, když plátce splní formální podmínky pro uplatnění nároku 
                                                 
152 C-409/99 Metropol a Stadler bod 59 
153 DRÁBOVÁ, M., HOLUBOVÁ, O., TOMÍČEK. M. op. cit. str. 430 
154 C-150/02 Terra Baubedarf bod 38 
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na odpočet stanovené daným členským státem. Členské státy přitom dle SD mohou využít 

své právo stanovit formální podmínky pro uplatnění nároku na odpočet pouze do té míry, 

aby uložení formálních podmínek nemělo za následek, že uplatnění nároku na odpočet daně 

na vstupu by bylo prakticky nemožné nebo nadměrně obtížné.155 Toto řešení je logické a 

vyplývá z toho, že plátce, který je na jedné straně povinen přiznat daň jako příjemce služeb, 

by byl v případě nutnosti daňového dokladu vystaven riziku, že nebude moci uplatnit nárok 

na odpočet daně na vstupu. 

Pro způsob prokazování nároku na odpočet daně je důležité, o jaký typ plnění se 

jedná, neboť požadavky na existenci dokladu a splnění dalších podmínek se liší. Členské 

státy mají poměrně velkou míru autonomie pro stanovení náležitostí, které musí být 

splněny. 

Nárok na odpočet DPH lze uplatnit do tří let od konce zdaňovacího období, 

ve kterém mohl být uplatněn nejdříve. Po uplynutí této lhůty jej však lze uplatnit u 

přijatých zdanitelných plnění, u kterých plátci vznikla při jejich přijetí povinnost přiznat 

daň na výstupu, pokud ale daň na výstupu z těchto plnění přiznal.156 Půjde například o daň 

při pořízení zboží z jiného členského státu, přijetí reverse charge služby nebo o daň při 

dodání zboží podle zvláštního režimu.157 Lze zde shledat vazbu na judikaturu SD, který 

judikoval, že „zásada daňové neutrality vyžaduje, aby odpočet DPH na vstupu byl přiznán, 

jestliže jsou splněny hmotněprávní požadavky, i když osoby povinné k dani nevyhověly 

určitým formálním požadavkům.“158 

4.3 Odpočet daně v specifických případech 

4.3.1 Nárok na odpočet daně při změně režimu 

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně v případech, kdy se osoba povinná 

k dani registruje jako plátce nebo kdy registraci ruší, tzn. při změně režimu, upravuje §74 

                                                 
155 C-90/02 Bockemühl bod 49 
156 §73 odst. 11 ZDPH  
157 § 92a ZDPH 
158 spojené případy C-95/07 a C-96/07 Ecotrade bod 2 shrnutí 
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ZDPH. U zboží pořízeného v posledních 12 měsíců před datem registrace, které spadá do 

obchodního majetku plátce nebo které se stalo součástí do obchodního majetku159 plátce 

spadajícího hmotného majetku, odepisovaného nehmotného majetku, pozemků nebo zásob, 

je nárok na odpočet zachován. Týká se však pouze obchodního majetku, který ke dni 

účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci není vyřazen. Za obdobných podmínek může 

být uplatněn nárok na odpočet daně u služeb pořízených během 12 měsíců před datem 

registrace. Jedná se však pouze o služby, které se v aktivech plátce zachytí jako obchodní 

majetek nebo se stanou jeho součástí. Existuje zde potenciální výkladová nejasnost, zda se 

jedná o služby, které se staly součástí ocenění obchodního majetku, nebo se jedná o služby, 

které nejsou součástí ocenění majetku, ale součástí majetku je hmotně zachytitelný 

výsledek těchto služeb. Pro druhou alternativu lze argumentovat tím, že jestli lze uplatnit 

nárok na odpočet zboží, které se stalo součástí majetku, je analogicky možné uplatnit ho i u 

služeb, jejichž hmotně zachytitelný výsledek se stal součástí majetku, i když nemusel 

vstoupit do jeho ocenění. V případě technického zhodnocení160 se rovněž jedná o službu a 

nelze jej tedy rozložit na více dodání zboží.161 

Datem registrace se rozumí datum účinnosti rozhodnutí o registraci, které 

determinuje určení 12měsíční lhůty. Nárok na odpočet daně plátce uplatní v daňovém 

přiznání za první zdaňovací období a musí mít k dispozici relevantní daňové doklady. 

Opačný postup se uplatní při zrušení registrace, kdy je plátce povinen snížit nárok na 

odpočet daně z obchodního majetku evidovaného ke dni zrušení registrace, pokud u tohoto 

majetku nebo jeho části uplatnil nárok na odpočet daně. Tato povinnost se týká hmotného 

majetku, odpisovaného nehmotného majetku, technického zhodnocení a pozemků, které 

jsou dlouhodobým hmotným majetkem. U uvedených druhů majetku musí plátce snížit 

nárok na odpočet daně o poměrnou část původně uplatněného nároku na odpočet daně 

                                                 
159 obchodní majetek je pro účely ZDPH definován v §4 odst. 3 písm. c) a rozumí se jím souhrn majetkových 
hodnot, který slouží, nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností a o kterém 
je tato osoba povinna účtovat nebo jej evidovat. 
160 Podle §33 ZDP výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace 
majetku, pokud převýšili za zdaňovací období u jednotlivého majetku částku 40.000 Kč. 
161 Srovnej rozsudek NSS čj. Afs 111/2008-52 
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v závislosti na tom, kdy došlo ke zrušení registrace ve vztahu k datu pořízení daného 

obchodního majetku. 

Dále se povinnost snížit nárok na odpočet daně týká nedokončeného majetku 

vytvořeného vlastní činností, zásob a úplat za zdanitelná plnění, která se do dne 

předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila a to v plné výši původně uplatněného 

nároku na odpočet daně. Obdobně se postupuje v situacích, kdy plátce nabyl obchodní 

majetek bez daně, jelikož jeho pořízení nebylo předmětem daně, nebo původnímu 

vlastníkovi nevznikla povinnost provést dodanění.  

4.3.2 Oprava odpočtu daně 

V  situaci, kdy poskytovatel služby nebo dodavatel zboží u daného plnění provede 

opravu základu daně nebo výše daně, jejímž následkem je snížení uplatněného odpočtu 

daně (při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, pří snížení základu 

daně na základě sjednaných podmínek u zdanitelného plnění, ke kterému dojde po datu 

uskutečnění zdanitelného plnění a pří vrácení spotřební daně)162 je plátce, v prospěch 

kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění, povinen provést opravu uplatněného odpočtu 

daně. Tato operace je zahrnuta jak na straně plátce, který dané plnění poskytl, tak na straně 

jeho příjemce, ve stejném zdaňovacím období. 

Pro situace, kdy plátce uplatnil odpočet daně na základě daňového dokladu 

vystaveného na přijatou úplatu za určité zdanitelné plnění, avšak úplata nebo její část byly 

následně použity na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně 

nebo plnění, které není předmětem daně, je plátce povinen provést úpravu odpočtu. Bude se 

týkat zdaňovacího období, v němž k použití úplaty na úhradu jiného plnění došlo. Výpočet 

opravy odpočtu provede z částky, použité na úhradu jiných plnění. Tato úprava se týká 

především předplacených telekomunikačních služeb, kdy je ze zaplaceného kreditu čerpána 

například dárcovská SMS nebo jiné plnění. 

                                                 
162 §42 odst. 1 písm. a)b)c) ZDPH 
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V případě, že dojde k opravě základu daně nebo výše daně, která způsobí zvýšení 

uplatněného odpočtu daně, získává plátce možnost provést opravu odpočtu daně na základě 

daňového vrubopisu, popřípadě jiného dokladu. Tuto možnost lze uplatnit do tří let od 

konce zdaňovacího období, jehož se oprava týká.  

4.3.3 Úprava odpočtu daně 

Pro případ, že dojde ke změně účelu použití hmotného majetku, odpisovaného 

nehmotného majetku a pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, je nutno 

přistoupit k úpravě odpočtu daně. Rovněž se tento mechanismus týká technického 

zhodnocení, které se v tomto případě považuje za samostatný majetek a musí tedy být 

posuzováno samostatně. Účelem úpravy odpočtu je zvýšit přesnost odpočtu tak, aby byla 

zajištěna neutralita DPH, aby plnění uskutečněná v dřívější fázi poskytovala nárok na 

odpočet daně pouze v rozsahu, ve kterém slouží k poskytnutí plnění podléhajících DPH. 

Pravidla pro úpravu odpočtu slouží k vytvoření úzkého a přímého vztahu mezi 

nárokem na odpočet DPH na vstupu a využíváním tohoto zboží a služeb pro zdanitelná 

plnění.163 Rozhodující období pro úpravu odpočtu je pět po sobě jdoucích kalendářních let, 

které počínají běžet rokem, v němž byl majetek pořízen. 

Okamžik pořízení není zákonem blíže specifikován. Moment, kdy nastane, není zcela 

jasný u majetku pořizovaného více let. V případě výstavby budovy plátce uplatňuje nárok 

na odpočet z jednotlivých přijatých zdanitelných plnění a k uplatnění odpočtu tedy může 

dojít i několik let před samotným uvedením do užívání. Existují názory, že okamžik 

pořízení majetku v těchto případech nastane až uvedením majetku do užívání, tím pádem 

může u částkových zdanitelných plnění dojít k prodloužení 5tileté lhůty.164 Význam 

existence období pro úpravu odpočtu daně spočívá v tom, že zabraňuje nepřesnostem pří 

výpočtu odpočtu daně nebo neodůvodněným zvýhodněním osoby povinné k dani, zejména 

pokud změny skutečností původně vzatých v úvahu pro stanovení výše odpočtu daně 

nastaly po podání daňového přiznání. Pravděpodobnost těchto změn je značná v případě 

                                                 
163 C-63/04 Centralan Property bod 57 
164 DRÁBOVÁ, M., HOLUBOVÁ, O., TOMÍČEK. M. op. cit. str. 457  
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investičního majetku, který je používán v období více let, v jejichž průběhu se jeho použití 

může měnit.165 

 Úpravu odpočtu je plátce povinen provést, jestliže úpravou snižuje svůj původně 

uplatněný odpočet daně, tedy v případech, kdy uplatnil nárok na odpočet dané v plně výši, 

ale dlouhodobý majetek v průběhu stanovené lhůty použil výhradně pro osvobozená plnění 

bez nároku na odpočet nebo jej použil pro účely, kdy má nárok na odpočet daně pouze 

v poměrné výši. Obdobně má plátce povinnost uplatnit úpravu odpočtu daně, když nárok na 

odpočet daně uplatnil ve zkrácené výši, ale dlouhodobý majetek využíval pro osvobozená 

plnění bez nároku na odpočet daně. 

Naopak v případě, když se původně uplatněný nárok na odpočet daně zvyšuje, má 

plátce právo nikoliv však povinnost úpravu provést. Částka úpravy odpočtu daně se 

vypočítá jako podíl, v jehož jmenovateli je číslo 5 a v čitateli součin daně na vstupu při 

pořízení majetku, který je předmětem úpravy odpočtu daně, rozdílu mezi ukazatelem 

nároku na odpočet daně ke dni provedení úpravy odpočtu dané a ukazatelem nároku na 

odpočet daně ke dni pořízení majetku, a počtu roků zbývajících do konce období pro 

úpravu odpočtu daně.166 Úprava se však provádí pouze v případě, že rozdíl mezi ukazateli 

nároku na odpočet daně je větší než 10 procent.  

Pokud v průběhu období pro úpravu odpočtu daně dojde u dlouhodobého majetku 

k uskutečnění dodání zboží nebo převodů nemovitosti, pokud tedy plátce prodá majetek, 

může v roce, kdy dojde k prodeji tohoto majetku, provést úpravu odpočtu daně a odpočet 

daně zvýšit, jedná-li se o majetek, pro který uplatnil nárok na odpočet daně ve zkrácené 

výši. 

Zákon dále upravuje specifikace pro případ, že se jedná o majetek vytvořený vlastní 

činností, o technické zhodnocení a o majetek nabytý zvláštními způsoby, např. 

rozhodnutím o privatizaci.167 

                                                 
165 C-184/04 Uudenkaupungin kaupunki bod 25 
166 Srovnej § 77 odst. 5 ZDPH 
167 Viz §78 odst. 11 
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Úprava odpočtu se provádí za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve 

kterém ke změně účelu použití došlo. 

4.3.4 Vyrovnání odpočtu daně 

V případě, že plátce uplatní u majetku pouze poměrnou část nároku na odpočet 

krácenou koeficientem a zároveň v průběhu 4 po sobě jdoucích kalendářních roků 

následujících po roce, v němž byl majetek pořízen, se výše koeficientu změní více než o 10 

procent,168 provádí vyrovnání odpočtu daně. 

Změna koeficientu může nastat v případě, kdy se plátci výrazněji změní poměr 

obratu mezi jednotlivými druhy činností. K vyrovnání může dojít i opakovaně. Smyslem 

10procentního limitu je nastavit určité zjednodušení, podle kterého by se při malých 

rozdílech mezi vypořádacími koeficienty vypořádání neprovádělo.169 

Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočítá jako podíl, v jehož jmenovateli je číslo 

5 a v čitateli součin celkové výše daně na vstupu a rozdílu mezi vypořádacími koeficienty. 

Pokud výsledná částka vyjde kladná, je plátce oprávněn provést vyrovnání odpočtu daně. 

Naopak v případě, že vyjde záporná, má plátce povinnost vyrovnání provést.  

Vyrovnání odpočtu se provádí i u majetku, u něhož došlo k úpravě odpočtu, kterou 

byl odpočet krácen koeficientem v poměrné výši. V tomto případě se použije místo 

vypořádacího koeficientu za rok pořízení majetku vypořádací koeficient za rok, ve kterém 

byla provedena úprava odpočtu daně.  

                                                 
168 V absolutní hodnotě 
169 Přípěvek 100/21.12.05 - Problematika uplatňování daně z přidané hodnoty u „procentních bodů“ ze zápisu 
z jednání Koordinačního výboru Ministerstva financí s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25. 
ledna 2006 
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4.4 Vracení nadměrného odpočtu 

4.4.1 Postup při vracení nadměrného odpočtu 

Význam odpočtu DPH spočívá také v tom, že se s jeho pomocí určí výsledná 

daňová povinnost. Ta je rozdílem mezi daní na výstupu a daní na vstupu. V případě, že 

rozdíl vyjde kladný, vzniká plátci vlastní daňová povinnost, v případě rozdílu záporného se 

jedná o nadměrný odpočet. 

Specifika vracení nadměrného odpočtu obsahuje § 105 ZDPH, který odkazuje na 

obecnou úpravu přeplatků upravených §64 ZSDP.170 Speciální úprava ZDPH se použije 

například pro stanovení minimální hranice pro vrácení přeplatku, kde ZDPH stanoví částku 

100 Kč na rozdíl od částky 50 Kč v ZSDP.171 

Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek,172 vrátí 

se plátci do 30 dnů od vyměření,173 přičemž není nutno podávat si samostatnou žádost.174 

Vratitelným se stává, pokud se nepoužije na úhradu případného nedoplatku u jiné daně 

nebo jako záloha na dosud nesplatnou daňovou povinnost na dani, u které poplatek vznikl. 

Rovněž jej může požadovat i jiný správce daně na úhradu daňového nedoplatku téhož 

dlužníka. ZDPH obsahuje speciální ustanovení v případě skupiny, kdy se poplatek stává 

vratitelným, pokud nemá nedoplatek skupina nebo kterýkoli její člen.175 Na rozdíl od 

českého ZDPH, Směrnice přiznává plátci rovněž právo na převedení nadměrného odpočtu 

do následujícího období.176 Tuto možnost ZDPH neobsahuje, avšak ZSDP obsahuje 

možnost použití nedoplatku jako zálohy na dosud nesplatnou daňovou povinnost, ale pouze 

u daně, u které poplatek vznikl. 

                                                 
170 Ta se použije v souladu s §97 ZSDP 
171 Srovnej §105 odst. 4 ZDPH a §64 odst. 4 ZSDP. Novým daňovým řádem bude tato hranice zvýšena na 
100Kč, nižší daňový přeplatek se bude vracet pouze ve výjimečných případech, tak aby byla zajištěna zásada 
hospodárnosti. (Srovnej §155 odst. 2 DŘ).  
172 Definován v §64 odst. 1ZSDP – Částka plateb převyšující splatnou daň včetně příslušenství daně 
173 Den vzniku vratitelného přeplatku je den jeho vyměření (§64 odst. 4 ZSDP) 
174 §105 odst. 1 ZDPH 
175 §105 odst. 2 ZDPH 
176 Srovnej čl.183 směrnice 2006/112/ES 
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Vratitelný přeplatek může vzniknout též změnou daňové povinnosti na základě 

dodatečného vyměření, kdy přeplatek nelze vrátit bez podání žádosti o vrácení přeplatku a 

postupuje se podle ustanovení ZSDP.177  

Pokud je plátci vrácen na základě jeho přiznání vyšší nadměrný odpočet, než mu 

podle zákona náleží, bude sankcí úrok z prodlení podle §63 ZSDP,178 který se počítá od 

okamžiku vrácení nadměrného odpočtu nikoliv od jeho vyměření. 

4.4.2 Pochybnosti správce daně o oprávněnosti nadměrného odpočtu 

Jestliže má správce daně pochybnost o oprávněnosti nadměrného odpočtu, zahájí 

vytýkací řízení179 a lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu tým pádem nezačíná běžet. Pro 

jeho zahájení jsou dostatečné pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti 

podaného daňového přiznání. Správce daně sice musí zahájit postup k odstranění 

pochybností do 30 dnů ode dne podání daňového přiznání, nicméně jak upozorňuje praxe, 

důvody pochybností bývají často vágní a vyměření a tedy i vrácení nadměrného odpočtu se 

mnohdy odkládá na neurčito, jelikož daňový subjekt nemá k dispozici účinné právní 

nástroje pro urychlení řízení.180 V této praxi lze spatřovat potenciální konflikt se směrnicí 

2006/112/ES, který spočívá v tom, že zadržení vratitelného přeplatku je provedeno 

automaticky a může trvat delší dobu. Tím je narušen princip proporcionality, v souladu 

s kterým členské státy používají takové postupy, které jim na jedné straně efektivně 

umožňují dosáhnout cíle sledovaného jejich národním právem, a zároveň jsou na straně 

druhé co nejméně v nesouladu s cíli a principy stanovenými relevantní komunitární 

legislativou.181  

Z tohoto principu SD dále dovozuje, že i když je snaha o ochranu práv státního 

rozpočtu legitimní, nemůže jít dále než je pro tento účel nezbytné s efektem systematicky 

                                                 
177 §64 ZSDP 
178 Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši reposazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, 
platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. 
179 §43 ZSDP 
180 DRÁBOVÁ, M., HOLUBOVÁ, O., TOMÍČEK. M. op. cit. str. 586 
181 Spojené případy C-286/94 Garage Molenheide BVBA, C-340/95 Peter Schepens, C-401/95 Bureau Rik 
Decan- Business Research and Development NV,C-47/96 Sanders BVBA v. Belgium bod 46. 
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podkopávajícím právo na odpočet DPH, který je jedním ze základních principů společného 

systému DPH. SD ve výroku uvedeného rozsudku stanoví, že národní soud zkoumá, zda 

konkrétní prováděcí opatření a způsob, jakým jsou aplikovány, jsou v souladu s principem 

proporcionality. 

V souladu s tímto rozsudkem je i rozhodnutí NSS,182 z kterého vyplývá, že správce 

daně musí konkretizovat pochybnosti, na základě kterých vyzývá plátce k prokázání 

skutečností uvedených v daňovém přiznání. Správce daně musí sdělit své pochybnosti, 

vymezující předmět vytýkacího řízení, i to, jakým způsobem mají být vyvráceny, 

daňovému subjektu dostatečně konkrétním, jednoznačným, srozumitelným a o skutkové 

důvody opřeným způsobem. Například výzva odkazující pouze na příslušný řádek takového 

přiznání tomuto požadavku zpravidla neodpovídá. Z uvedené judikatury vyplývá, že 

prostor pro eurodiskonformní používání se značně omezuje. 

Nový daňový řád navíc v novém znění ustanovení obdobném ustanovení o 

vytýkacím řízení183 přidává požadavek na konkrétnost pochybností správce daně, a tedy 

tento prostor dále omezuje.  

Jistý problém lze ale spatřit v úrocích z prodlení, které by daňovému subjektu měly 

dle SD v případě odkladu vrácení nadměrného odpočtu náležet ke dni, ke kterému by byl 

odpočet vrácen za běžných okolností.184 ZDPH však stanoví, že za den vzniku vratitelného 

přeplatku se považuje den vyměření.185 Z tohoto vychází také judikatura NSS,186 která 

dovozuje, že do doby, než je vydán platební výměr potvrzující oprávněnost nadměrného 

odpočtu, neexistuje na osobním účtu daňového subjektu vratitelný přeplatek z titulu 

nadměrného odpočtu. Z uvedeného vyplývá, že tím pádem nemůžou vzniknout ani úroky 

dle § 64 odst. 6 ZSDP. V tom lze ve světle judikatury SD dle názoru autora spatřovat 

rozpor s principem proporcionality.187 Řešení neposkytuje ani nový DŘ, který rovněž 

                                                 
182 Usnesení NSS ze dne 8. července 2008, čj. 9 Afs 110/2007-102 
183 Srovnej §89 DŘ 
184 Spojené případy C-286/94 a další výrok rozsudku bod 2. 
185 §105 odst. 1 
186 Srovnej rozsudek NSS ze dne 15. března 2007, sp. zn. 7 Afs 10/2006-57 
187 Spojené případy C-286/94 a další výrok rozsudku bod 2. 
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nestanoví lhůty pro postup k odstranění pochybností. Den, ke kterému by byl odpočet 

vrácen za běžných okolností, pro účely výpočtu eventuelně náležících úroků zmiňovaný 

SD, tedy nelze určit. 

Řešením by mohl být pokyn MF č. D-144,188 který stanoví lhůty pro uzavření 

vytýkacího řízení. Den, který následuje po jejich nedodržení, by dle názoru autora bylo 

možné považovat za den, ke kterému by byl odpočet vrácen za běžných okolností, jelikož 

nebyla dodržena zákonná lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku. Lhůty uvedené v pokynu 

MF č. D-144 jsou poměrně flexibilní a je zde možnost zohlednit specifika konkrétního 

případu, nicméně představují alespoň jisté meze pro postup správce daně. 

Jak judikoval NSS, vytvořila-li se na základě pokynu MF správní praxe spočívající 

v tom, že vytýkací řízení se uzavírají v jistých lhůtách, případně ve lhůtách prodloužených 

podle přesně určených pravidel, vyplývá ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněného 

nerovného zacházení (čl. 1 LZPS), že pro správní orgán je tato správní praxe závazná.189 

Nicméně i při respektování této praxe může dojít k odkladu vrácení přeplatku o více než 

rok,190 což by v případě, že původní daňové přiznání daňového subjektu bylo v pořádku, 

mohlo být dle názoru autora v rozporu s uvedenou judikaturou SD.  

Uvedená interpretace ustanovení ZDPH a ZSDP naznačuje ve světle zmíněné 

judikatury oblast, kterou by bylo de lege ferenda potřeba upravit, jelikož explicitní úprava 

chybí a judikatura nepodává jednoznačnou odpověď například ohledně úroků, i když 

prostor, ve kterém může dojít k rozporu, se značně zúžil. 

                                                 
188 55/1996 Fin. Zprav. pokyn č. D-144 o stanovení lhůt uzavření vytýkacího řízení 
189 Rozsudek NSS ze dne 28.4.2005 sp.zn. 2 Ans 1/2005-57; k vázanosti veřejné správy vlastní aplikační 
praxí viz rovněž KÜHN, Z., K významu interní instrukce; k vázanosti veřejné správy vlastní aplikační praxí, 
publikováno 6.1.2008 [cit. 2010-08-19] Dostupné z www: < http://jinepravo.blogspot.com/2008/01/k-
vznamu-intern-instrukce-k-vzanosti.html >. 
190 Srovnej pokyn č. D-144 
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Závěr 
Českou právní úpravu odpočtu DPH je možno z hlediska harmonizace s právem EU 

hodnotit pozitivně, i když i tady lze shledat jisté odchylky, které otvírají prostor pro 

judikaturu a novou novotvorbu. K harmonizaci, jak bylo na uvedené judikatuře 

demonstrováno, značně napomáhá i SD svým výkladem a je zde možno vidět vzájemné 

prolínání českého a evropského právního řádu.  

Nicméně i zde zůstávají některé otázky nevyjasněny. Jak vyplývá z analýzy 

v kapitole 2.3.1, dle autora by bylo žádoucí jednoznačně upravit postup v případech, kdy 

má správce daně pochybnosti o eurokonformitě české normy. Judikatura, která nepochází 

od Ústavního soudu, na tuto otázku nemůže dát zcela jasnou odpověď, jelikož zde může být 

shledán zásah do dělby moci, a uspokojivá odpověď nebyla dána ani SD. 

 Z analýzy dále vyplynulo, že SD má tendenci důsledně chránit nárok na odpočet 

DPH daňových subjektů a jejich práva vykládá extenzivním způsobem, co souvisí 

s významem, který přisuzuje tomuto institutu pro zabezpečení neutrality systému DPH. Dle 

názoru autora by v českém prostředí ve světle analyzované judikatury bylo vhodné 

zabezpečit tuto ochranu například i důslednější úpravou vytýkacího řízení, nebo 

stanovením jasnějších podmínek pro vznik nároku daňového subjektu na úroky z prodlení 

v případech, kdy se vrácení nadměrného odpočtu neúměrně prodlužuje. Právní úprava 

nároku na odpočet DPH má podle názoru autora zabezpečit i nastavení rovnováhy mezi 

postavením plátce daně a správce daně, a právě zde autor spatřuje prostor pro legislativní 

úvahy de lege ferenda. 

Účinnější ochranu nároku na odpočet DPH lze při transakcích s intrakomunitárním 

rozměrem zvýšit i institucionální spoluprací napříč EU, ke které je badat tendence, a která 

má rovněž za úkol předcházet daňovým únikům, obzvlášť v čase rozpočtové krize v EU 

frekventovanému tématu, z něhož vychází i návrh novely ZDPH s předpokládanou 

účinností 1. ledna 2011.191 Ten za jistých podmínek zavádí ručení odběratele za DPH, která 

                                                 
191 Srovnej informaci MF Informace - Boj proti daňovým únikům v oblasti DPH - návrh novely zákona č. 
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nebyla záměrně odvedena dodavatelem a rozšiřuje okruh zboží a služeb, u nichž je 

povinnost přiznání a zaplacení daně přenesena na odběratele. 

Legislativní aktivita pokračuje i na úrovni EU, i zde je vidět snahu o vyšší efektivitu 

systému například zjednodušením daňových povinností subjektů v rámci iniciativy komise 

„One-Stop shop.“192 V dohledné budoucnosti však nelze předpokládat zavedení jednotné 

sazby daně, co bylo plánováno v souvislosti s původně deklarovaným cílem přechodu na 

princip země původu.193  

                                                                                                                                                     
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro rok 2011. [cit. 2010-08-24] dostupné z www: < 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_10523.html.>  
192 ŠIROKÝ, J. op. cit str. 149 
193 Ibid. 148 
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Seznam zkratek 
 

ČR  Česká republika 

DIČ  Daňové identifikační číslo 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DŘ  zákon č. 280/2009 Sb. ze dne 22. července 2009 daňový řád 

EU  Evropská unie 

ES  Evropské společenství 

MF  Ministerstvo financí ČR 

NSS  Nejvyšší správní soud 

SD  Soudní dvůr Evropské unie 

SFEU  Smlouva o fungování Evropské unie 

Směrnice směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se dani z obratu – Společný systém daně 
z přidané hodnoty: jednotný základ daně / směrnice Rady 2006/112/ESze 
dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 

ZDPH zákon č. 235/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve 
znění pozdějších předpisů 

ZDP zákon č. 586/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů ve znění 
pozdějších předpisů 

ZSDP  zákon č. 337/1992 Sb. ze dne 5. května 1992 o správě daní a poplatků 

ZUFO zákon č. 531/1990 Sb. ze dne 28. listopadu 1990, o územních finančních 
orgánech 
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Deduction of VAT from the perspective of Czech and EU law 
 The purpose of this thesis is to analyze the relation between Czech and EU law with 

respect to the juridical institute of deduction of VAT, comparing these legal systems in the 

light of both EU and Czech case law. The thesis is composed of four chapters starting 

generally and continuing to more specific matters. 

Chapter One is divided into two parts, first characterizing VAT and its position in a 

tax system and second exploring reasons of VAT implementation. 

Chapter Two focuses on the process of tax harmonization as general phenomenon 

describing its stages and legal basis in the EU in order to explain process of VAT 

harmonization within the EU in its second part. Third part deals with the relation between 

Czech and EU law and analyses problem of euro conformity assessment of Czech law by 

the administrative organs with respect to the relevant case law. 

Chapter Three describes structure of VAT divided into 5 parts accordingly to its 

components. Taxable transactions, taxable persons, taxable amount, rates and temporal 

aspects are analyzed in order to better understand the mechanism of deduction of VAT and 

the role of EU case law in the system of EU tax law. 

Chapter Four deals with deduction of VAT and is divided into four parts. First part 

analyses the juridical institute as such and the occurrence of the right to deduct. 

Furthermore problem of abuse of law with respect to carrousel frauds is analyzed. Second 

part examines problem of proving of the right to deduct. Specific situations which may 

occur in the process are described in the third part. Finally fourth part is concerned with the 

mechanism of return of excessive deduction of VAT and focuses on situation when the tax 

authority has doubts about its amount where certain disconformities may be found. 

Conclusion regards level of conformity among Czech and EU VAT legislation as 

positive and suggests direction of new legislation determining balance between taxable 

persons’ and tax authorities’ position and establishing rules for euro conformity assessment 

by administrative organs.



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juraj Garaj 

Odpočet DPH z pohledu českého a komunitárního práva 

Klíčová slova - Daň z přidané hodnoty, Odpočet DPH, Harmonizace DPH 

 
Juraj Garaj 

Deduction of VAT from the perspective of Czech and EU law 

Keywords - Value added tax, Deduction of VAT, Harmonization of VAT 


