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ÚVOD 

 

Vlastnictví nemovitostí a nakládání s nimi tvoří bezesporu jednu z důležitých 

součástí lidského života. Lidé si nemovitosti pořizují pro své potřeby (vlastní bydlení), 

ale i z důvodu zajímavého příjmu do rodinného rozpočtu (pro účely pronájmu či 

spekulace s nimi). Z podnikatelského hlediska nemovitosti představují zajímavou 

investici s jistým ziskem, ať již ziskem okamžitým (při prodeji), či ziskem 

dlouhodobým (při pronájmu). Samozřejmě to s sebou nese i řadu povinností. Mezi ně 

lze zařadit právě i povinnosti daňové.      

 Daně vycházejí ze zákonné úpravy, proto jsou závazné a vynutitelné. Jsou 

součástí veřejných financí, jejímž úkolem je získání finančních prostředků pro státní 

rozpočet. A právě nemovitosti jsou pro stát jedním z lákavých a snadných předmětů 

daně. V jednotlivých právních předpisech, které tuto oblast upravují, dochází k častým 

změnám, jež souvisejí mimo jiné i se vstupem České republiky do Evropské unie (dále 

jen EU).           

 Tato práce má za cíl zhodnotit právní úpravu zdaňování nemovitostí pouze 

jednou konkrétní daní, a to daní z přidané hodnoty. Pojednává o jednotlivých institutech 

spojených s touto problematikou, především o uplatnění daně z přidané hodnoty při 

převodu a pronájmu nemovitostí, ve stavebnictví, dále u služeb vztahujících se 

k nemovitostem, při prodeji a nájmu podniku. V neposlední řadě je velmi zajímavou 

tématikou technické zhodnocení nemovitostí v zákoně o dani z přidané hodnoty. Ve své 

práci se snažím o reflexi aktuálních sporných ustanovení v dané právní úpravě, 

především s přihlédnutím k soudním rozhodnutím, na která odkazuji, a o zachycení 

některých nejasností, které přináší současná právní úprava.    

 Při zpracování této práce jsem vycházela z rozboru aktuálních právních předpisů 

a komentovaných znění zákonů, dále jsem se snažila využít nejnovější soudní 

judikaturu pro dokreslení dané problematiky. Využila jsem při tom metodu popisnou, 

deduktivní a metodu analýzy. Odborné články a názory odborné veřejnosti, především 

daňových poradců, mi pomohly dotvořit si vlastní úsudek v této složité a zároveň velmi 

zajímavé problematice - zdaňování nemovitostí daní z přidané hodnoty. 
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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DANÍ  

1.1 K HISTORII DANÍ  

 

I když pojem daň je používán v každodenní komunikaci velmi často, není jeho 

vymezení jednoznačné. Názory na postavení a úlohu daní se mění a přizpůsobují s 

vývojem společnosti. Je nutno jí chápat jako finančně právní institut, který je třeba 

zkoumat a vykládat z hlediska jeho historického vývoje. V dnešní době tržního 

hospodářství slouží daně k obstarávání finančních prostředků pro potřeby státu a 

zabezpečování hospodářské rovnováhy. 1      

 Již se vznikem prvních státních útvarů ve starověku se objevily otázky ohledně 

ukládání a vybírání daní, a to daní souvisejících s vlastnictvím a držbou půdy, jejichž 

hlavním účelem bylo krytí výdajů vedených válek. Jako zářný příklad se v mnoha 

publikacích uvádí propracovaný systém antického Řecka, ve kterém se platily vedle 

nepřímých daní i přímé, dle výše majetku. Řekové pokládali placení daní za čest, a 

proto tento systém mohl stát na dobrovolnosti2, což se z dnešního pohledu může zdát 

absurdní. Období raného feudalismu přineslo rozvoj zbožně peněžních vztahů. Příjmy 

do státní pokladny převážně plynuly ve formě naturálních plnění, později i v penězích. 

Daně s rostoucím administrativním a justičním aparátem ale nestačily krýt narůstající 

výdaje státu, proto si musely vlády peníze půjčovat. 3     

 S rozvojem novověké společnosti se vyvíjely i daně, které již měly podobu 

pravidelného a povinného peněžního plnění. Takové daně se pak stávaly hlavním 

příspěvkem ke krytí státních výdajů. Daňové příjmy ve většině evropských států v 19. 

století rostly rychleji než jiné příjmy do státního rozpočtu a v 21. století již představují 

více než 95% všech veřejných příjmů. Zbývajících 5% je tvořeno poplatky, půjčkami, 

                                                 
 

1 Srov. GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, 335 
s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-807-2017-454. s. 88 
2 Srov. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, 385 s. Beckova 
edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7179-563-6. s. 17  
3 Srov. GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, 335 
s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-807-2017-454. s. 109 
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dotacemi a prodeji majetku. V současnosti jsou poplatníci daní povinni se podrobit dikci 

zákonů, které se tvoří někdy i nepříliš koncepčním způsobem, dle aktuální politické 

orientace té které vlády. Hlavním účelem takových zákonů je zajistit tok finančních 

prostředků do státního rozpočtu.4 

V české právní úpravě vymezení pojmu „daň“ nenalezneme, a proto bývá 

využívána související ekonomická a právní literatura, kde je daň charakterizovaná jako 

platební povinnost do veřejného rozpočtu, kterou stát stanoví zákonem, aniž je za ni 

poskytováno protiplnění.5  

V daňových předpisech pojem „daň“ nalezneme pouze v jednom z nich, a to v 

daňovém řádu6. Nevymezuje sice skutečný obsah tohoto pojmu, tak jak je chápán 

v našem právním řádu, pouze si pro své účely definuje, co se při správě daní považuje 

za daň: je to „peněžité plnění, pokud je zákonem jako daň označena, clo a poplatky, a 

dále peněžité plnění, kde se postupuje při jeho správě dle tohoto zákona a peněžité 

plnění v rámci dělené správy.“7 

 

1.2 DAŇ JAKO ZÁKONNÁ POVINNOST  

 

Daně byly a (i dnes) jsou ukládány jednostranným aktem bez souhlasu subjektu, 

od něhož jsou požadovány. Z tohoto důvodu musí stát jejich vybírání hospodářsky, 

právně, ale i eticky zdůvodnit. 8 Charakteristickým rysem daní je donucení veřejnou 

mocí k podílu na úhradě nákladů vznikajících státu, s poukazem na existenci příjmů a 

majetku. Vybírání daní představuje jeden ze základních předpokladů pro fungování 

                                                 
 

4 Srov. OCHRANA, František, Jan PAVEL a Leoš VÍTEK. Veřejný sektor a veřejné finance: financování 
nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 261 s. ISBN 978-80-
247-3228-2. s. 171  
5 Srov.BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy právnické 
učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 154  
6 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
7 § 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
8 Srov. GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, 335 
s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-807-2017-454. s. 102 
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státu. Stát z těchto příjmů, jednoduše řečeno, financuje svůj chod.9   

 Kam přesně výnos z daní plyne, je pak stanoveno zvláštním zákonem.10  Listina 

základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) definuje ve svém článku 

základní postulát, který ovládá celou daňovou oblast, v němž stanoví, že „daně a 

poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“11Podkladem pro ukládání daní a jejich 

následné vybírání jsou tedy jednotlivé zvláštní samostatné zákony, které jsou v praxi 

aplikovány na základě prováděcích předpisů. Zákonný podklad musí mít nejen samotná 

výše daně, ale i povinnosti a práva daňového poplatníka, stejně tak úřad, který daně 

spravuje. Zákon vždy musí určit, kdo má platit daň, jaká bude její výše, z čeho se má 

platit, jakým způsobem bude vybírána a jaká pravidla mají účastníci daňového řízení 

dodržovat. V České republice můžeme dělit daňové zákonodárství na oblast hmotné 

právní úpravy a oblast daňového práva procesního, která je upravena zákonem č. 

280/2009 Sb., daňový řád, který je účinný od 1. 1. 2011. Z hlediska nemovitostí 

upravuje daňovou problematiku mnoho hmotněprávních zákonů např. zákon o dani 

z nemovitosti, zákon o daních z příjmů, zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu 

nemovitostí, zákon o dani z přidané hodnoty.      

 V této práci se podrobně a konkrétně zaměřím pouze na jeden z nich, na zákon o 

dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“ či „ZDPH“). Jednotlivá ustanovení 

tohoto zákona zde rozeberu z hlediska jejich aplikace na problematiku nemovitostí.  

 

1.3 DAŇOVÁ SOUSTAVA V ČESKÉ REPUBLICE  

 

Daňový systém každé země je vždy výsledkem dlouhodobého politického, 

hospodářského i sociálního vývoje. Každý optimální daňový systém stojí na 

požadavcích účelovosti tohoto systému, tak aby přinesl dostatečné výnosy na daních 

k pokrytí veřejných výdajů za současného růstu ekonomiky. Zároveň by měl splňovat 
                                                 
 

9 Srov. GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, 335 
s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-807-2017-454. s 88  
10 Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
11 Článek 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod 
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požadavky ekonomické efektivity, administrativní jednoduchosti, pružnosti, 

přehlednosti, spravedlnosti, obecnosti, rovnoměrnosti a únosnosti daňového zatížení. 

Racionální daňový systém by dle mého názoru měl být vytvořen na delší časový úsek, 

s možností pružně reagovat na nepředpokládané skutečnosti. V každém státě, stejně 

jako u nás, se můžeme setkat s daňovým systémem, jehož daňovou soustavu tvoří široké 

spektrum přímých i nepřímých daní.12„Da ňová soustava představuje souhrn daní 

vybíraných v určitém státě v určitém čase. Z právního hlediska to jsou jednotlivé daně 

upravené v daňových zákonech.“13 Za nezbytné považuji zmínit, že daňová soustava 

v České republice vycházela ze zákona č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, který vymezil 

daně, které tvořily novou daňovou soustavu, a stanovil, že lze ukládat pouze tyto daně a 

žádné jiné. Dne 1. 1. 2004 byl tento zákon zrušen zákonem č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních.        

 V odborné literatuře je možné nalézt mnoho různých hledisek a metod třídění 

daní. Pro potřebu mé diplomové práce považuji za nutné uvést jen to nejzákladnější 

členění, a to na daně nepřímé (daň z přidané hodnoty, daně spotřební a daně 

energetické, ekologické) a přímé (přímé daně důchodového typu – daň z příjmu 

fyzických osob, daň z příjmu právnických osob a přímé daně majetkového typu – daň 

z nemovitosti, dědická, darovací a daň z převodu nemovitosti, s jistými zvláštnostmi i 

daň silniční).          

 Členství České republiky v Evropské unii znamená pro naše zákonodárství řadu 

podstatných změn v rámci harmonizace jednotlivých daňových zákonů. O plné 

harmonizaci lze mluvit jen u nepřímých daní. Základním předpisem pro nepřímé daně 

(daně z přidané hodnoty) je směrnice Rady č. 2006/112/ES, která nabyla účinnosti 1. 

ledna 2007.  Nahradila Šestou směrnici Rady č. 77/388/EHS z roku 1977, která se stala 

podkladem pro tvorbu českého zákona o DPH ke dni vstupu České republiky do EU.14 

 Naopak u daní přímých probíhá harmonizace v Evropské unii mnohem pomaleji 

                                                 
 

12 Blíže k tomu GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 
2009, 335 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-807-2017-454. s. 119 
13 Cit BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy právnické 
učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 163 
14 Srov. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 171 
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a ne tak důsledně. Jedním z více důvodů této skutečnosti je odlišné právní zakotvení 

harmonizace přímých daní a s tím spojených pravomocí orgánů EU. Další důvod 

spočívá v tom, že podkladem v této oblasti je pouze obecné ustanovení čl. 115 Smlouvy 

o fungování EU (SFEU, dosavadní čl. 94 SES), které spadá do Kapitoly 3, věnované 

sbližování právních předpisů. 15  V rámci EU proběhlo již v minulosti několik 

neúspěšných pokusů harmonizovat důchodové daně. Tato otázka je i v současnosti pro 

většinu členských států velmi citlivá, neboť snahu o harmonizaci v této oblasti vnímají 

jako vměšování EU do jejích vnitřních záležitostí.16     

 Lisabonská smlouva přinesla upřednostnění řádného legislativního postupu, tedy 

kvalifikované většiny v Radě, kterým lze přijímat všechny právní nástroje čl. 114 SFEU 

(dosavadní čl. 95 SES). Jednomyslné přijímání směrnicí v Radě bylo zařazeno až za 

přijímání kvalifikovanou většinou, tím se i naznačuje budoucí frekvence používání 

nástrojů harmonizace. Pro smlouvy v daňové oblasti se bude nadále zřejmě využívat 

jednomyslnost. 17 

                                                 
 

15 Srov. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 167  
16 Srov. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005, 111 s. 
Vzdělávání a certifikace účetních. ISBN 80-735-7092-0. s. 90  
17CNB.cz [online]. 2011 [cit. 2012-03-31]. Lisabonská smlouva a Česká národní banka Dostupné z 
WWW: <http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/lisabonska_smlouva/> 
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2 NEMOVITOSTI DLE OB ČANSKÉHO ZÁKONÍKU  

 

Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., dále jen OZ) vymezuje pojem 

nemovitostí takto: „Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

základem“.18 Teorie vykládá toto ustanovení zákona tak, že za nemovitosti se považují 

především pozemky „jako část povrchu zemského, oddělené od sousedních částí 

viditelným rozhraničením, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhu pozemku, 

zobrazené jako parcela v katastrální mapě průmětem do zobrazovací roviny, označené 

parcelním číslem, názvem katastrálního území a vedené jako předmět vlastnictví v 

souboru popisných informací nemovitostí České republiky.“19 Stavba není v občanském 

zákoníku definována.           

 V § 120 odst. 2 OZ je stanoveno, že „stavba není součástí pozemku“. Tato 

právní zásada, která je zakotvena v našem právním řádu od roku 1950, je odlišná oproti 

většině zahraničních kodexů. Podle ní tedy chápeme pozemek a budovu na něm 

umístěnou za dvě samostatné věci v právním smyslu. Z toho vyplývá, že vlastník stavby 

nemusí být vlastníkem pozemku, na němž se stavba nachází. Nový občanský zákoník 

přináší významnou změnu této právní zásady, viz níže.20  

Stavba          

 Pojem stavba je v daňových předpisech užíván jak ve smyslu občanskoprávním, 

tak ve smyslu zákona stavebního, proto v jednotlivých případech musíme dovozovat, 

který z těchto smyslů byl v zákoně použit. Touto otázkou se již zabýval ve své 

judikatuře také Ústavní soud, jenž rozebral konkrétní rozdíly v chápání pojmu stavba.21 

Z občanskoprávního pohledu jsou považovány za nemovitosti jen ty, které jsou spojeny 

se zemí pevným základem. „Pro účely občanského práva je pojem stavba nutno 

                                                 
 

18 § 119 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
19 Cit. KNAPPOVÁ, Marta, Jiří ŠVESTKA a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 4., aktualiz. a 
dopl. vyd. Praha: ASPI, 2005. ISBN 978-80-7357-127-7. s. 275 
20 Justice.cz [online]. 2012[cit. 2012-03-31]. Vlastnictví a další věcná práva Dostupné z WWW: < 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/vlastnictvi-a-dalsi-vecna-prava/konkretni-zmeny.html > 
21 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 6.2. 2007, sp.zn. I. ÚS 531/05 a nález ze dne 19.6.2007, sp.zn. II. 
ÚS 529/05 
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vykládat staticky (tedy nikoli jako činnost), jako věc v právním smyslu, tedy jako 

výsledek určité stavební činnosti, který je způsobilý být předmětem občanskoprávních 

vztahů. Tedy musí být interpretován tak, že je podpojmem pojmu věc.“ Taková stavba je 

v přirozeném i právním smyslu charakterizována jako „vymezitelný kus vnějšího světa.“ 

K tomu Ústavní soud dodává, že „z tohoto důvodu se o stavbu jako nemovitost nemůže 

jednat v případě výsledku stavebních prací, který není vymezitelný vzhledem k pozemku, 

na kterém stojí (například nejde o nemovitou stavbu v případě hráze rybníka, pokud 

nelze určit, kde končí pozemek a začíná samotná hráz)“. 22 Stavební zákon obsahuje 

definici v §2 odst. 3, kde uvádí, že „stavbou se rozumí veškerá stavební díla, bez zřetele 

na jejich stavebně technické provedení, na účel a dobu trvání“. Z mého pohledu je 

rozdílnost chápání pojmu dána rozdílnými cíli, jež zákony sledují.  

Pozemek         

 Pozemky jsou nemovitostmi vždy, a to bez ohledu na jejich určení a výměru. 

Zahrnujeme do nich veškerou půdu, zemědělskou a lesní, sady, stejně jako vodní 

plochy, rybníky a vodní toky.       

 Jedinou legální definici pojmu pozemek najdeme v našem právním řádu 

v zákoně č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, v jeho § 27 písm. a), který uvádí, že 

pozemkem rozumíme „část zemského povrchu odděleného od sousedních částí hranicí 

územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí 

držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním 

způsobu využití pozemků“ . Od pojmu pozemek je nutno odlišit pojem parcela, která je 

definována v § 27 písm. b) téhož zákona jako „pozemek, který je geometricky a 

polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem“. S ohledem 

na výše uvedené je tedy zřejmé, že pozemek nemusí být s parcelou totožný, může být 

jen její částí, ale také může být složen z více parcel. Tato skutečnost byla judikována i 

v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 4. 2003, sp. zn. 22 Cdo 100/2002. Takto 

definovaný pozemek je tedy způsobilý být předmětem právních vztahů. 23  

                                                 
 

22 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 19.6.2007, sp .zn. II. ÚS 529/05 
23 Srov. SKÁLA, Milan. Stavby, byty, nebytové prostory a pozemky: v zákoně o dani z přidané hodnoty. 
2., přeprac. vyd. - právní stav publ. k 15.4.2005. Praha: ASPI, 2005, 109. ISBN 80-735-7091-2. s. 140  
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Nový občanský zákoník  

 Zcela odlišný pohled na soukromoprávní vymezení nemovitostí přináší nový 

občanský zákoník,24 který byl v únoru letošního roku (2012) schválen Parlamentem ČR 

a jehož účinnost nastane dne 1. 1. 2014.  Přináší návrat k právní zásadě superficies solo 

cedit ve svém § 506 odst. 1, ve kterém říká, že: „Součástí pozemku je prostor nad 

povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen 

„stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo 

upevněno ve zdech.“ Co bude v  praxi znovuzavedení tohoto principu znamenat? 

Vzniknou dvě situace. V prvním případě, pokud v den účinnosti nového občanského 

zákoníku bude pozemek i stavba ve vlastnictví jedné osoby, se stane stavba součástí 

pozemku přímo ze zákona. V druhém případě nastane situace, že pozemek a stavba 

budou v rukou různých osob. Zákon nemůže tento nesoulad sjednotit, protože tím by 

došlo fakticky k vyvlastnění. Proto zákon pamatuje na uspořádání budoucích vztahů pro 

případ prodeje stavby či pozemku úpravou předkupního práva (vlastníka stavby 

k pozemku či vlastníka pozemku ke stavbě), které vznikne vlastníku druhé 

(neprodávané) nemovitosti. Využitím tohoto předkupního práva dojde k právnímu 

spojení obou věcí. 25          

 Další změnou, kterou přináší nový občanský zákoník, je definování v § 1240 a 

násl. termínu „právo stavby.“ Tím se připouští (se souhlasem vlastníka) možnost, aby na 

cizím pozemku vznikla stavba provedená osobou, které toto právo přísluší. Tento 

institut bude mít charakter věcného a dočasného práva, které bude převoditelné a 

děditelné, úplatné i bezúplatné, se vznikem ke dni zápisu do katastru nemovitostí, kde 

bude uvedena i doba jeho trvání. V § 1242 zákon výslovně stanoví, že „právo stavby je 

věc nemovitá“. 26 

                                                 
 

24 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
25Justice.cz [online]. 2012[cit. 2012-03-31]. Vlastnictví a další věcná práva Dostupné z WWW: < 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/vlastnictvi-a-dalsi-vecna-prava/konkretni-zmeny.html > 
26 Justice.cz [online]. 2012[cit. 2012-03-31]. Vlastnictví a další věcná práva Dostupné z WWW: < 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/vlastnictvi-a-dalsi-vecna-prava/konkretni-zmeny.html > 
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3 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY  

3.1 OBECNĚ K  DPH 

 

Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) představuje hlavního zástupce nepřímých 

daní v daňové soustavě České republiky. Její historie u nás je poměrně krátká, neboť 

byla v této podobě schválena až roku 1993. Oproti jejímu prvnímu zavedení v USA ve 

státě Michigan roku 1953 je to tedy o celých 40 let později. K jejímu rozšíření došlo 

v Evropě hlavně díky Francii, která ji zakomponovala do své daňové soustavy již roku 

1954. V 60. a 70. letech následovalo přijetí této daně ve všech členských státech ES i 

v dalších vyspělých západních zemích Evropy (Švédsko, Norsko).27 Další vlna přišla 

v 90. letech v postkomunistických zemích, což byl i případ České republiky. Konkrétně 

se tak stalo přijetím zákona č. 588/1992 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.1993. Daň 

z přidané hodnoty tak nahradila původní daň z obratu a daň dovozní. Tyto daně můžeme 

považovat za její předchůdce .       

 Hlavní výhodou daně z přidané hodnoty je bezesporu její neutralita, dále 

výhodnost pro mezinárodní obchod, odolnost proti daňovým únikům, spolehlivý výnos 

pro stát a transparentnost. Celá konstrukce této daně, kterou rozeberu v kapitole 3.4, 

vylučuje nahodilost, neboť výrobky i služby se zdaňují na všech stupních při cestě ke 

konečnému spotřebiteli. Ačkoliv DPH odvádí dodavatel, zatěžuje tato daň především 

konečného spotřebitele, tj. jak osobní spotřebu občana, tak i stát a jím zřízené 

organizace a další subjekty, které neprovádějí ekonomickou činnost. Dobře promyšlený 

systém daně z přidané hodnoty brání do značné míry daňovým únikům a nutí k daňové 

disciplíně. Nevýhodou této daně je složitost jejího praktického uplatňování a značné 

náklady na daňovou správu. Nezatěžuje totiž ani majetek ani důchod plátce daně, nýbrž 

je vybírána postupně, po částech jen z té hodnoty, která byla k ceně nakoupeného zboží 

                                                 
 

27 Srov. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6., s. 170  
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či služby přidána.28 Princip je v podstatě velmi jednoduchý. „Stačí, aby plátce daně na 

příslušných účtech vedl evidenci o výši daně, kterou sám zaplatil dodavatelům, a výši, 

kterou vyfakturoval svým odběratelům, a do daňového přiznání pak kumulativně 

v zákonem stanovených intervalech uváděl saldo obou těchto veličin.“29 

  

3.2 PERIPETIE ZÁKONA O DANI Z  PŘIDANÉ HODNOTY  

 

Dnešní právní úprava stojí na zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

který již byl mnohokrát novelizován. Jednu z nejrozsáhlejších novel přinesl zákon č. 

302/2008 Sb., který obsahoval 312 novelizačních bodů a 6 přechodných ustanovení. 

Novela sjednotila tuzemskou úpravu se Směrnicí 30 tak, aby nebyla k 31.12.2008 

v rozporu s právem Evropské unie.31 Došlo tak ke sladění naší právní úpravy s úpravou 

komunitární a dále k zpřesnění a zjednodušení některých ustanovení. Směrnice sice není 

nadřazena zákonné úpravě, je však možné se dovolávat jejího přímého účinku. Lze 

usuzovat, že tato novela je jen formální záležitostí, protože bylo bezpochyby možné 

podle směrnice postupovat již před 1.1.2009. Zajímavé změny z pohledu obsahu této 

diplomové práce přinesla novela v oblasti převodu staveb (podmínky pro uplatnění 

osvobození od DPH při převodu staveb – viz kapitola 4.1, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění při převodu nemovitostí – viz kapitola 4.1.).    

 Další významnou novelou je zákon č. 47/2011 Sb., účinný od 1. 4. 2011. Z 

důvodové zprávy vyplývá, že novela sloužila ke splnění závazku České republiky, který 

spočíval v nutnosti transformovat řadu směrnic Rady EU do tuzemské úpravy. Jednalo 

se o směrnice, které vstoupily v účinnost od 1. 1. 2011 nebo v průběhu roku 2011. 

„Další návrhy změn souvisely s již platnými směrnicemi a nařízeními Rady, která 

                                                 
 

28 Srov. GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, 
335 s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-807-2017-454. s. 157 
29 Cit. GRÚŇ, Ľubomír. Finanční právo a jeho instituty. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009, 335 
s. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-807-2017-454. s. 157 
30 Směrnice 2006/112/ES 
31 Srov. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 5., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, 548 s. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 171  
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umožňují členským státům využít některá platná ustanovení a která dosud nebyla v ČR 

uplatněna. Jedná se například o možnost použití režimu přenesení daňové povinnosti na 

příjemce plnění (tzv. „tuzemský reverse-charge“), kromě již používaného režimu pro 

dodání zlata, nově i na poskytnutí stavebních a montážních prací.“ 32 Tuto problematiku 

proberu v kapitole 4.3.        

 Zatím poslední, od 1. ledna 2012 účinná novela zákona o DPH, je novela č. 

370/2011 Sb., která obsahuje legislativní změny i pro rok 2013. Jedná se o tzv. 

sazbovou novelu zákona, která má přinést zvýšení výnosu DPH tak, aby mohl být 

použit k posílení finanční stability současného důchodového systému. Tento návrh 

(Sněmovní tisk č. 377, rok 2011) byl Poslaneckou sněmovnou schválen ve 3. čtení 

2.9.2011. Senát sice tuto novelu na svém zasedání dne 7.10.2011 neschválil, ale na 

schůzi Poslanecké sněmovny dne 6.11.2011 byla novela znovu projednána (za obstrukcí 

opozice) a sněmovna setrvala na původním návrhu zákona. Dne 6. 12. 2011 byla tato 

novela zákona o DPH vyhlášena ve Sbírce zákonů. 33     

 Sazbová novela zavedla zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % od 

1.1.2012 a sjednocení snížené a základní sazby od ledna 2013 na 17,5 %, avšak tato 

úprava jednotné daně bude pravděpodobně do konce roku 2012 znovu změněna. 

S nejvyšší jistotou je možné pouze říct, že k novelizaci sazby daně dojde a že se 

pravděpodobně jednotná sazba nebude uplatňovat. Jednotná sazba daně je naprosté 

evropské unikum. Výjimkou je pouze Dánsko, které má jednotnou sazbu DPH 25 %, ale 

dánská legislativa stanovuje z této sazby řadu výjimek. Pokud by se základní sazba 

DPH snížila od roku 2013 z dnešních 20 % na 17,5 %, zařadila by se naopak ČR k 

zemím s nejnižší sazbou. Nižší budou mít jen Kypr a Lucembursko (viz kapitola 3.3, 

tabulka č. 1). Novela navíc zpřesnila znění některých ustanovení zákona o DPH.  

 Jaké změny přinese rok 2012, lze již tušit. Chystá se velká novela zákona o 

DPH, která je ve stadiu příprav, a dá se předpokládat její účinnost od 1. 1. 2013. 

                                                 
 

32 Blíže k tomu. Důvodová zpráva k novele zákona č. 47/2011 
33 Psp.cz [online]. 2011[cit. 2012-03-31]. Novela zákona o dani z přidané hodnoty Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=377> 
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Některé návrhy změn jednotlivých ustanovení zákona o DPH jsem se snažila nastínit 

v následujících kapitolách. 

 

3.3 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY V  ČLENSKÝCH STÁTECH EU  

 

Globalizace se projevuje v ekonomice i tím, že se změnily podmínky, za kterých 

vlády daně po dlouhá staletí vybíraly. S postupným rušením hranic mezi státy se ruší i 

ty daňové, a proto poplatníci přesouvají své daňové základny do zemí, které pro ně mají 

výhodnější daňové režimy. V rámci složitých finančních derivátů, internetového 

obchodu, propletených holdingových firem atd. mohou nastat nejasnosti, kde a zda 

vůbec došlo ke zdanitelnému příjmu, což pak otevírá cestu k daňovým únikům. 

Jednotlivé vlády států si buď mohou daňově konkurovat, či se snažit vzájemně 

dohodnout na harmonizaci či koordinaci daňových systémů, a tím omezit daňové úniky. 

Dále k tomu přispívá i spolupráce v oblasti daňové správy – sdílení informací o 

daňových dlužnících. Evropská unie se vydala cestou harmonizace, tedy vzájemného 

přibližování a přizpůsobování národních daňových systémů a jednotlivých daní, což ale 

neznamená, že všechny země mají stejné daně, stejné vymezení jejich základů a sazeb. 

Hlavním důvodem pro harmonizaci daní v Evropské unii je odstranění překážek pro 

volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Právní úprava harmonizace daní v EU stojí 

na primárním právu (smlouvách) a sekundárním právu (směrnicích a nařízeních). 34 

 V posledních desetiletích došlo k masovému přijetí daně z přidané hodnoty do 

daňových soustav zemí s vyspělou tržní ekonomikou. V 90. letech tak učinily i bývalé 

komunistické státy, neboť Komise Evropské unie stanovila jako jednu z podmínek 

členství v EU právě zavedení daně z přidané hodnoty. Většina zemí Evropské unie má 

sazby DPH nejméně dvě – základní sazbu, sníženou sazbu a některé země i super 

sníženou sazba (super reduced rate) a parking rate. Důvodem pro rozlišení sazeb jsou 

snahy o snížení dopadu daně. Zaplacená daň se dá zjistit na všech stupních, a tak se dá 
                                                 
 

34 K tomu blíže viz KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Vyd. 1. Praha: ASPI, 
2005, 111 s. Vzdělávání a certifikace účetních. ISBN 80-735-7092-0. s. 85 - 88  
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znovu dohledat zaplacení této daně. Za harmonizací daně z přidané hodnoty v Evropské 

unii stojí značná snaha jejích orgánů, ač výsledkem je pouze stanovení variačního 

rozpětí základních sazeb, které se v roce 2011 pohybovaly od 15 do 25 % (tabulka č. 

1). 35  Směrnice 2010/88/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální 

základní sazbu, stanovuje základní sazbu daně tak, že od 1. ledna 2011 do 31. prosince 

2015 nesmí být nižší než 15 %. Touto úpravou byl vlastně článek 97 směrnice 

2006/112/ES nahrazen novým článkem, ale vymezení nejnižší možné základní sazby 

v členských státech zůstalo stejné. 

Tabulka č. 1: Přehled sazeb daně z přidané hodnoty u vybraných zemí EU v roce 2012 

Členský stát Označení Super snížená sazba Snížená sazba Základní sazba Parking rate 

Česká republika CZ --- 14 20 --- 

Dánsko DK --- --- 25 --- 

Španělsko ES 4 8 18 --- 

Lucembursko LU 3 6/12 15 12 

Rakousko AT --- 10 20 12 

Slovenko SK --- 10 20 --- 

Švédsko SE --- 6/12 25 --- 

Pramen: European Commission 

Tabulka č. 2: Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty u vybraných zemí EU    

  (super snížená, snížená, základní a parking rate) 

Členský stát Označení 2008 2009 2010 2011 2012 

Česká republika CZ -;9; 19;- -;9; 19;- -;10; 20;- -;10; 20;- -;14; 20;- 

Dánsko DK -;-;25;- -;-;25;- -;-;25;- -;-;25;- -;-;25;- 

Španělsko ES 4; 7; 16;- 4; 7; 16;- 4; 7; 16;- 4; 8; 18;- 4; 8; 18;- 

Lucembursko LU 3; 6/12; 15;12 3; 6/12; 15;12 3; 6/12; 15;12 3; 6/12; 15;12 3; 6/12; 15;12 

Rakousko AT -;10; 20;12 -;10; 20;12 -;10; 20;12 -;10; 20;12 -;10; 20;12 

Slovenko SK -;10; 19;- -;10; 19;- -;10; 19;- -;10; 20;- -;10; 20;- 

Švédsko SE -;6/12;25;- -;6/12;25;- -;6/12;25;- -;6/12;25;- -;6/12;25;- 

Pramen: European Commission 

                                                 
 

35 Srov. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005, 111 s. 
Vzdělávání a certifikace účetních. ISBN 80-735-7092-0. s. 63 
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3.4 K ONSTRUKCE DANĚ PODLE PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY   

 

Na úvod této kapitoly mé diplomové práce považuji za nutné vysvětlit 

konstrukci daně z přidané hodnoty. V ostatních kapitolách budou jednotlivé aspekty 

daně z přidané hodnoty rozebrány z hlediska zdaňování nemovitostí touto daní. 

 

Předmět 

Zákon o DPH v § 2 upravuje, co dle něj podléhá dani. V odstavci 1 pozitivně 

vymezuje plnění, která jsou předmětem daně, a také podmínky, za kterých se jím 

stávají. Musí být uskutečňována osobou, která je povinná k dani v rámci jejího 

podnikání, resp. uskutečňování ekonomické činnosti. Další podmínkou je, že je toto 

plnění za úplatu s místem plnění v tuzemsku. Ve druhém odstavci je stanoveno naopak 

negativně, co za předmět daně považováno není.  A konečně odstavec 3 upřesňuje, že 

plnění, která jsou předmětem daně, jsou zdanitelnými plněními, pokud nejsou 

osvobozena od daně. 36 

 

Územní působnost 

Zákon definuje území tuzemska (území České republiky) a třetích zemí (území 

mimo území Evropského společenství). Po vstupu ČR do EU přibylo do zákona také 

území Evropského společenství, jímž je území stanovené příslušným právním 

předpisem EU. Při určení, kde se místo plnění nachází, se použijí pravidla obsažená v § 

                                                 
 

36 K tomu blíže viz. BÁRTA, Jan. Zákon o dani z přidané hodnoty: s komentářem. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 445 s. ISBN 978-807-3803-186. s. 25-27  
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7 -12 zákona o DPH. U zdaňování nemovitostí je rozhodující území, na kterém se daná 

nemovitost nachází, daňové otázky se pak řídí legislativou tohoto státu. 37 

 

Daňové subjekty 

V ustanovení § 5 zákon definuje okruh osob, které podléhají dani a které jsou 

z důvodu své činnosti potencionálními plátci daně. Osoba povinná k dani je dle zákona 

o DPH každá právnická i fyzická osoba, která uskutečňuje samostatně ekonomickou 

činnost bez ohledu na místo. Za tyto osoby se tedy dle zákona považují jednak osoby 

tuzemské, ale i osoby z jiných členských států, či osoby ze třetích zemí, pokud 

uskutečňují ekonomickou činnost. Zákon dále uvádí, že považuje za osobu povinnou 

k dani i právnickou osobu, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, 

jestliže uskutečňuje ekonomickou činnost, tedy za úplatu dodává zboží, poskytuje 

služby, či uskutečňuje převod nemovitosti.  38    

 Vymezení ekonomické činnosti v odstavci 2 je důležité pro určení osob, které 

podléhají dani. Zákon ji definuje jako soustavnou činnost výrobců, obchodníků 

poskytujících služby a dále i soustavnou činnost vykonávanou podle zvláštních 

právních předpisů jako nezávislou činnost. Z toho lze dovodit, že ekonomickou činností 

jsou vedle podnikání i další samostatné výdělečné činnosti. Zákon také hovoří o tom, že 

pokud je využívání hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání příjmů 

soustavné, jde o ekonomickou činnost. Jako příklad je možné uvést nájem nemovitosti, 

blíže v kapitole 4.2. Zákon využívá i negativního vymezení. Za ekonomickou činnost 

nepovažuje činnost zaměstnanců na základě pracovně právního vztahu a ani činnost 

osob, jejichž příjmy jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti.39    

 Co zákon považuje za soustavnou činnost, není definováno. Lze ale odvodit, že 

soustavností se nerozumí jen nepřetržitá a trvalá činnost, ale že může jít i o činnost 

                                                 
 

37 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 14  
38 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 20 
39 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 20 
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sezónní nebo činnost s určitými přestávkami, pokud jednání je nenahodile opakováno. 40

 Veřejnoprávní subjekty (stát, kraj, obec, organizační složky státu, kraje a obce a 

další vyjmenované neziskové subjekty), za podmínek stanovených v odstavci 3, mohou 

být považovány za osoby povinné k dani. Těmi jsou, pokud provádějí činnost, která by 

výrazně narušovala podle rozhodnutí ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) 

pravidla hospodářské soutěže. Pokud není splněna tato podmínka, tak zákon o DPH tyto 

subjekty při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažuje za osoby povinné 

k dani, a to ani tehdy, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu. Následující 

ustanovení odstavce 4 doplňuje, že za samostatnou osobu povinnou k dani považuje jen 

organizační složku státu, která je účetní jednotkou.41      

 V § 6 zákon říká, že osoba povinná k dani, pokud má sídlo nebo místo podnikání 

v tuzemsku, je osvobozena od uplatňování daně za podmínky, že její obrat nepřesáhne 

částku 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců. Obratem se dle zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně. 

Jedná se o úplatu, jež osoba povinná k dani obdržela nebo obdrží za uskutečněné plnění 

s místem plnění v tuzemsku. Toto užší vymezení způsobilo, že se od roku 2009 do 

obratu již nezahrnují úplaty za plnění uskutečněná mimo tuzemsko. Rozhodující je, že 

jde o úplatu za ekonomickou činnost. Není již prioritní způsob, jakým osoba povinná 

k dani příslušné plnění zaúčtuje či zaeviduje, neboť právě obecný pojem úplaty nahradil 

pojmy navazující na účetní předpisy a daň z příjmu (výnosy a příjmy). Další změnu 

přinesl rok 2009 v podobě té, že obce nově musí do obratu zahrnovat veškeré přijaté 

úplaty za uskutečněná plnění, např. nájem obecního bytu.42  

 V zákoně jsou stanoveny případy, kdy se do obratu zahrnují úplaty za plnění 

osvobozená od daně bez nároku na odpočet, a to za předpokladu, že nejsou pouze 

doplňkovou činností vykonávanou příležitostně. Pro tuto diplomovou práci považuji za 

relevantní uvést, že jednou z úplat, které se zahrnují do obratu, jsou úplaty z převodu a 

                                                 
 

40Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. Ostrava: 
Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4. s. 11  
41 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 21  
42  Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. Ostrava: 
Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4. s. 13  
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nájmu nemovitosti, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet podle § 56. 

Naopak do obratu se nezahrnují úplaty z prodeje dlouhodobého majetku (blíže k pojmu 

dlouhodobý majetek viz kapitola 3.5.). 43       

 Dále nesmím zapomenout v souvislosti s výše uvedeným zmínit, že pokud osoba 

povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která za 12 kalendářních 

měsíců přesáhne obrat nad částku uvedenou v § 6, se stává plátcem, a to od prvního dne 

třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k překročení došlo. 44 Tato osoba má 

ze zákona povinnost se registrovat jako plátce. „Osoba povinná k dani se sídlem, místem 

podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od 

daně bez nároku na odpočet daně, je osvobozena od povinnosti registrovat se jako 

plátce a není oprávněna podat přihlášku k registraci.“45  Pokud se ale rozhodne 

zdaňovat nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, může podat přihlášku 

k registraci dobrovolně kdykoliv. Z toho plyne, že pokud osoba povinná k dani např. 

pronajímá nemovitost, na kterou se vztahuje osvobození od daně, ač se přitom jedná o 

ekonomickou činnost a obrat překročí zákonem stanovený limit, nemusí se tato osoba 

registrovat jako plátce DPH. 46        

 Novela zákona o DPH chystá na rok 2013 změny v registraci, a to především 

zjednodušení stávajícího systému, jak pro osoby povinné k dani, tak pro správce daně. 

Návrh zákona nově vymezuje podmínky týkající se definování osoby povinné k dani a 

registrace plátce daně z přidané hodnoty. Oproti stávající povinné registraci je navrženo, 

že registrace bude pouze evidenční záležitostí, která není rozhodující pro plnění 

povinností plátce. 47         

 Dalším novým institutem, který se chystá do zákona o DPH zavést připravovaná 

novela, jsou identifikované osoby. Těmi budou jak dosavadní osoby identifikované 

k dani, tak i osoby povinné k dani, které nebudou plátci z důvodu překročení obratu, 

                                                 
 

43 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 26  
44 Viz. § 94 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  
45 Cit. § 95 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
46 Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. Ostrava: 
Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4. s. 16  
47 Srov. Ekpel.vlada.cz [online]. 2012[cit. 2012-03-31]. Důvodová zpráva k novele zákona o DPH na rok 
2013 Dostupné z WWW: < http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf > 
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„ale identifikovanými osobami budou z důvodu překročení limitu pro pořízení zboží z 

jiného členského státu nebo pořízení zboží podléhajícího spotřební dani, přijetí služby 

od osoby registrované v jiném členském státě (ale jen povinné k dani) nebo od 

zahraniční osoby.“48 Z toho vyplývá, že bude identifikovaná osoba muset přiznat DPH 

u přeshraničních plnění. Přesto při uskutečňování tuzemských plnění zůstane jako osoba 

osvobozená od uplatňování daně (nepřekročení obratu). Na to navazují další změny 

související s jejich registrací, zrušením registrace a dalšími povinnostmi a právy.49 

 

Daňové doklady 

V § 26 zákona o DPH jsou stanovena pravidla pro vystavování daňových 

dokladů. Daňový doklad musí plátce daně, pokud mu dle zákona vznikla tato povinnost, 

vystavit nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění 

osvobozeného od daně s nárokem na odpočet. Pokud přijetí úplaty předchází 

uskutečnění zdanitelného plnění a z této přijaté platby vznikla plátci povinnost přiznat 

daň, tak lhůta pro vystavení daňového dokladu je stanovena do 15 dnů ode dne přijetí 

platby. Údaje o dani a základu daně na daňových dokladech musí být uvedeny, jak 

výslovně uvádí zákon, vždy v české měně.50      

 Novela zákona o DPH chystaná na rok 2013 přináší zásadní změny v pravidlech 

pro vystavení a uchování daňových dokladů. Navrhovaná změna je zaprvé v tom, že 

novela zavádí zrovnoprávnění listinné a elektronické podoby daňových dokladů, což má 

snížit administrativní zátěž a bariéry v obchodním styku.  Za další má být umožněno 

použití elektronických daňových dokladů v rámci všech obchodních transakcí. Dále 

bude nově definována věrohodnost původu dokladu. Neporušenost jeho obsahu a jeho 

čitelnost musí být zajištěny po celou dobu od okamžiku vystavení daňového dokladu do 

konce lhůty pro jeho uchování pro listinné a i elektronické daňové doklady. Což jsou 

                                                 
 

48 Cit. Ekpel.vlada.cz [online]. 2012[cit. 2012-03-31]. Důvodová zpráva k novele zákona o DPH na rok 
2013 Dostupné z WWW: < http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf > 
49 Srov. Ekpel.vlada.cz [online]. 2012[cit. 2012-03-31]. Důvodová zpráva k novele zákona o DPH na rok 
2013 Dostupné z WWW: < http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf > 
50 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 99 
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oproti současné úpravě, která umožňuje vystavovat, zasílat a ukládat elektronické 

doklady jen pokud jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem a věrohodnost 

původu a neporušitelnost obsahu je zaručena elektronickou výměnou informací (EDI), 

zásadní změny. Právní úprava vyplývá ze směrnice Rady 2010/45/EU, kterou se mění 

směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o 

pravidla fakturace.51 

 

Základ daně 

Základem daně u zdanitelných plnění v tuzemsku podle ustanovení § 36 je 

peněžní částka, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné 

plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby. 

Základ daně neobsahuje daň z přidané hodnoty.  

 

Sazba daně  

Ustanovení § 47 zákona o DPH stanovuje u zdanitelných plnění (zboží, služeb a 

nemovitostí) dvě sazby daně. Základní sazba je v současné chvíli stanovena ve výši 

20% a snížená sazba je zvýšena od 1. 1. 2012 z 10% na 14%.  Ke změně sazby došlo na 

základě zákona 370/2011 Sb.  Důležitá jsou přechodná ustanovení, kde je stanoveno, 

jak postupovat v případě, že došlo ke změně sazby daně, a ještě před účinností této 

změny byla přijata záloha na zdanitelné plnění, které se ale uskuteční až po datu 

účinnosti změny sazby. 52 V komentáři přechodného ustanovení k této problematice 

najdeme takovýto výklad: „základem daně zdanitelného plnění uskutečněného v roce 

2012 je pouze to, z čeho nebyla přiznána daň (z úplat předcházejících zdanitelné plnění) 

v roce 2011. Proto se uplatní sazba 14% pouze z vyúčtování a základ daně se stanoví 

jako rozdíl mezi celkovým základem daně a součtem vypočtených základů při přijetí 
                                                 
 

51 Srov. Ekpel.vlada.cz [online]. 2012[cit. 2012-03-31]. Důvodová zpráva k novele zákona o DPH na rok 
2013 Dostupné z WWW: < http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf > 
52 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 137  
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úplat v roce 2011.“ 53 Podle odstavce 2 se u zdanitelného plnění uplatní ta sazba, která 

je platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Dále zákon výslovně uvádí, že toto 

pravidlo se uplatní i pro přijatou úplatu, tedy sazba platná ke dni vzniku povinnosti 

přiznat daň z přijaté úplaty.54         

 Odstavec 5 stanovuje základní sazbu daně u převodu nemovitostí, kromě 

výjimek u bytové výstavby a u staveb pro sociální bydlení, kde se uplatňuje snížená 

sazba daně. Podrobněji v kapitole 4.3. 

 

Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby 

daně 

Zákon v ustanovení § 47a umožňuje, aby se na Ministerstvo financí obrátila 

kterákoliv osoba, český podnikatel i nepodnikatel, s požadavkem na vydání rozhodnutí 

o závazném posouzení, zda je zdanitelné plnění zařazeno do základní či snížené sazby 

daně správně. Závazné posouzení se netýká plnění osvobozených od daně. V žádosti 

musí být uvedeny nezbytné náležitosti.55 

 

Osvobození od daně 

Osvobozena od daně bez nároku na odpočet jsou plnění, která jsou uvedena 

v ustanovení § 51, pokud splňují podrobnější podmínky stanovené v jednotlivých 

následujících ustanoveních § 52 až 62. Z hlediska tématu této práce v kapitolách 4.1 a 

4.2 vyložím § 56 – osvobození od daně bez nároku na odpočet daně při převodu a 

nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a nájmu dalších zařízení. 

Ustanovení § 51 odst. 2 ukládá povinnost plátci daně přiznat osvobozená plnění, a to 

                                                 
 

53  Cit. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 291  
54 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 137  
55 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 138 
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dnem přijetí úplaty či ke dni uskutečnění plnění, a to k tomu dni, který nastane dříve. 

Dále je povinen takováto plnění uvést i do daňového přiznání za období, kdy vznikla 

povinnost toto plnění přiznat.56  

 

Odpočet daně 

Novela zákona o DPH k dubnu loňského roku (2011) přinesla některé zásadní 

změny ve vymezení principů pro uplatnění nároku na odpočet daně. Snahou bylo 

vytvořit ustanovení, která budou transparentnější, aplikace pravidel jednodušší, ale 

přitom bude zabráněno daňovým únikům a bude dodržena zásada neutrality zatížení 

plátců daně.           

 V § 72 zákona o DPH jsou zakotveny principy pro uplatnění nároku na odpočet 

daně. Plátce má právo na odpočet daně na vstupu v plné výši u přijatého zdanitelného 

plnění, použije-li je výhradně pro účely obsažené taxativně v tomto ustanovení. Jedná se 

o přijatá plnění, která plátce použije výhradně pro uskutečněná plnění při své 

ekonomické činnosti, která jsou v zákoně definována jako uskutečněná plnění 

s nárokem na odpočet daně. Daní na vstupu se rozumí daň, která je vypočtena 

z přijatých plnění od jiných plátců daně a byla u nich stanovena podle zákona. Přijatá 

plnění jsou vlastně opakem plnění uskutečněných na straně dodavatele zboží a služeb 

plátci. Zatímco jako dodavatel má plátce povinnost z uskutečněných plnění daň odvést 

vždy, kdy nejde o plnění osvobozená, na odpočet daně má nárok pouze v případech 

taxativně vymezených zákonem. Vedle těchto omezení zákon i judikatura ESD vytváří 

nově další omezení pro odpočet daně, např. plátce nemá právo uplatnit nárok na odpočet 

u daně, která byla uplatněna chybně. 57      

 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet, které je povinen splnit plátce, jsou 

vymezeny v § 73. Nově od 1.1.2012 je stanoveno, že plátce DPH, který uplatnil nárok 

na odpočet daně u plnění dle § 13 odst. 4 písm. b),  musí daň přiznat a mít daňový 

                                                 
 

56 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 147 
57 K tomu blíže viz. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada 
Publishing, 2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 186 a násl. 
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doklad či nárok musí prokázat jiným vhodným způsobem.      

 V případě, že plátce použije přijatá plnění výhradně pro taxativně vymezené 

případy § 72, má právo na odpočet daně v 100% výši. V případě, že použije přijatá 

plnění výhradně pro uskutečněná plnění bez nároku na odpočet, nebo výhradně v 

rozporu s taxativními ustanoveními o odpočtu daně, nemá vůbec právo na odpočet daně. 

V praxi se však vyskytuje celá řada plnění, která leží na pomezí obou dvou extrémů, tj. 

není vždy možné jasně vymezit, pro jaký účel se plnění použije.    

 Zákon o DPH v § 75 vymezuje případ odpočtu daně v poměrné výši, který se 

uplatní v případě, kdy plátce použije přijaté zdanitelné plnění pro účely uskutečňování 

svých ekonomických činností a i pro účely s ekonomickou činností nesouvisející. Podle 

tohoto ustanovení dochází k výpočtu tzv. koeficientu, který představuje podíl 

uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně a všem zdanitelným plněním za dané 

období.           

 Dle § 76 odst. 4 se do výpočtu koeficientu nezapočítává prodej dlouhodobého 

majetku, který plátce užíval pro svou ekonomickou činnost. Dále se neuvádějí do 

výpočtu ani převod nebo nájem nemovitostí, pokud jsou jen doplňkovou činností plátce 

uskutečňovanou příležitostně. V praxi se koeficient počítá pouze 1x na konci 

kalendářního roku (tzv. vyrovnávací koeficient), kdy po celý rok se používá koeficient 

roku minulého (tzv. zálohový koeficient) a na konci roku dojde k vyrovnání tohoto 

odpočtu dle aktuálního výpočtu. Opravu plátce provede „v daňovém přiznání za 

poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného 

plnění je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, jehož se oprava týká.“ Nově bylo 

novelou zavedeno, že plátce, který neuskutečňoval zdanitelná plnění, má povinnost na 

počátku období určit koeficient kvalifikovaným odhadem.58   

 Ke specifické úpravě dochází v případě dlouhodobého majetku. „Od 1. května 

2004 již plátce nepočítá koeficient samostatně za každé zdaňovací období, ale ve 

zdaňovacích obdobích běžného kalendářního roku odpočet daně krátí tzv. zálohovým 

koeficientem. Pokud tyto údaje za předchozí kalendářní rok neexistují, stanoví se podle 

                                                 
 

58 K tomu blíže viz. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada 
Publishing, 2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 193 a násl. 
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předběžného odhadu plátce.“59        

 Ustanovení § 78 až § 78 c se obecně vztahují na situace úprav odpočtu daně při 

změnách u pořízeného dlouhodobého majetku, pokud původně byl uplatněn odpočet 

DPH, ale v některém z následujících roků dojde ke změně v rozsahu použití tohoto 

majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet DPH. Lhůta pro úpravu odpočtu 

daně se prodlužuje u pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a jejich technického 

zhodnocení a v případě pozemků na 10 let, u ostatního dlouhodobého majetku zůstává 5 

let. V praxi se tak rozdělí původní odpočet daně na 10, resp. 5 částí, které se jako 

samostatné plnění posuzují v každém roce z následujících deseti resp. pěti let.60 Vždy se 

pak jednotlivá část majetku, krácená zálohovým koeficientem, resp. jeho 

kvalifikovaným odhadem k datu jeho pořízení, porovnává s krácením pomocí 

vyrovnávacího koeficientu příslušného roku. Rozdíl je daňovou povinností, resp. 

odpočtem daně. 

 

Ručení za nezaplacenou daň 

Novela č. 47/2011 Sb. zavedla do zákona o DPH jako novinku institut ručení 

kupujícího za nezaplacenou daň z přidané hodnoty prodávajícím. U tohoto institutu 

vznikne plátci (kupujícímu, příjemci), který přijme zdanitelné plnění od jiného plátce či 

za takové plnění poskytne úplatu, povinnost ručit za daň neodvedenou plátcem, který 

zdanitelné plnění uskutečnil. Zdanitelné plnění uskutečněné mezi dvěma plátci musí být 

s místem plnění v tuzemsku.          

 Ručení nastává za splnění podmínek stanovených v § 109 zákona o DPH. 

Rozlišují se dva okruhy případů. V prvém případě ručení vznikne, pokud kupující 

v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že nebude 

poskytovatelem úmyslně zaplacena, či se úmyslně uvede do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit, anebo dojde ke zkrácení daně či vylákání daňové výhody.  Spojení „vědět měl 

                                                 
 

59 Cit. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 194  
60 K tomu blíže viz. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada 
Publishing, 2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 196 a násl. 
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a mohl“ se má vykládat z trestněprávního hlediska jako tzv. nevědomou nedbalost. Pro 

vznik ručení se tedy příjemce zdanitelného plnění nebude muset přímo úmyslně účastnit 

uvedených jednání, ale postačí, že vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům o 

nich vědět měl a mohl.  61        

 Odstavec 2 vymezuje druhý případ vzniku ručení. Příjemce ručí, pokud je úplata 

za plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny. Nově 

také pokud úplata byla poskytnuta bezhotovostním převodem na účet vedený 

poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko. Pokud jsou výše uvedené podmínky 

splněny, je finanční úřad oprávněn vyzvat kupujícího k uhrazení nedoplatku. Důkazní 

břemeno při prokazování naplnění stanovených podmínek leží na straně správce daně. 62 

 

 

3.5 NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ POJMY  

 

Nemovitost 

Zákon o DPH v řadě ustanovení používá pojem „nemovitost“, ten ale není pro 

účely daně z přidané hodnoty zvlášť definován. Proto se dle mého názoru musí vycházet 

z obecné definice, kterou přináší občanské právo, viz. kapitola č. 2.   

 Pojem stavba je v daňových předpisech užíván, jak ve smyslu občanskoprávním, 

tak ve smyslu zákona stavebního. Pojem pozemek zákon o DPH nevymezuje, pouze se 

omezuje na definici stavebního pozemku, tím je „nezastavěný pozemek, na kterém může 

být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby 

provedena stavba spojená se zemí pevným základem.“63  Na ní navazuje určení i 

nezastavěného pozemku jako „pozemku, na kterém není stavba jako věc.“ Tyto pojmy 

jsou důležité pro správné určení, zda se jedná o nemovitosti osvobozené od daně při 
                                                 
 

61 Srov. HAVEL, Tomáš. Ručení odběratele za odvod DPH po 1.4.2011. Daně a právo v praxi. 2011, roč. 
2011, č. 4. 
62 Srov.GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 281 
63 §56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
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jejich převodu a nájmu viz. kapitola 4.1 a 4.2.       

 Právo soukromé a právo veřejné jsou dvě relativně oddělené části jednotného 

právního řádu. Přestože daňové předpisy zcela jistě náleží k právu veřejnému, nelze mít 

za to, že mezi právem veřejným a soukromým je nepřekonatelná mez a že předpisy 

práva veřejného jsou aplikovatelné zcela bez ohledu na právo soukromé.64   

 

Dlouhodobý majetek 

 Zákon o DPH definuje, co považuje za dlouhodobý majetek ve svém § 4 odst. 3 

písm. d). Je jím hmotný majetek a odpisovaný nehmotný majetek dle zákona o daních 

z příjmu (§26 a §32a). Dlouhodobým majetkem je také pozemek, jehož obsahové 

vymezení je v zákoně o účetnictví.65  Na toto vymezení dlouhodobého majetku navazuje 

nově vložené písmeno e), ve kterém je zavedena definice dlouhodobého majetku 

vytvořeného vlastní činností, která byla zavedena z důvodu specifických pravidel při 

uplatňování nároku na odpočet při pořizování tohoto majetku. Zákon říká, že se jedná o 

majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak 

vytvořil. Spadá sem rovněž i technické zhodnocení hmotného i nehmotného majetku 

vymezené dle zákona o daních z příjmů.66 

 

Bytový dům, rodinný dům a byt  

 Tyto pojmy jsou znovu po novele č. 47/2011 zákona o DPH zařazeny a 

definovány v § 48, kde se vyskytují téměř výhradně. Definice bytového domu a 

rodinného domu jsou převzaty ze stavebních předpisů.67 Tato shoda pojmů způsobuje, 

že při jejich výkladu v zákoně o DPH musí být obvykle respektován stavebně právní 

                                                 
 

64 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 6.2. 2007, sp. zn. I. ÚS 531/05 a nález ze dne 19.6.2007, sp. zn. II. 
ÚS 529/05 
65 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
66  Srov. BÁRTA, Jan. Zákon o dani z přidané hodnoty: s komentářem. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 445 s. ISBN 978-807-3803-186. s. 36 
67 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
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výklad, opírající se o judikaturu ke stavebnímu právu. 68     

 Bytovým domem se rozumí dle § 48 odst. 2 zákona o DPH „stavba pro bydlení, 

ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a 

je k tomuto účelu určena.“ Rodinným domem „stavba pro bydlení, ve které více než 

polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je 

k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 

podzemní podlaží a podkroví.“ Bytem „soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná 

místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky 

na trvalé bydlení.“ Byt je vymezen podle stavebně technického uspořádání, nikoliv dle 

účelu užití.           

 „Při určení, zda se jedná o rodinný dům, bytový dům nebo byt, se obvykle 

vychází ze správního rozhodnutí, případně stanoviska místně příslušného stavebního 

úřadu“. 69  V některých případech toto určení nelze využít, proto se postupuje při 

vymezení metodou stanovení poměru podlahových ploch určených pro bydlení 

k celkové podlahové ploše. 70 Problém nastává v tom, že ani zákon o DPH ani stavební 

právo pojem „podlahová plocha“ nevymezují. Nakonec byla tato mezera vyplněna 

judikaturou, konkrétně rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 10 Ca 

21/2002-21, ve kterém se uvádí: „p ři hodnocení rozsahu podlahové plochy místností a 

prostorů určených pro bydlení je třeba uvažovat s aktivitami, které jsou spojené 

s bydlením v rodinném domě“ . Podle tohoto rozsudku je důležitý požadavek uspokojení 

potřeb bydlení, to znamená, že k bydlení je určen nejen samotný prostor bytu, ale také 

garážové stání, kryté terasy, sklady pro domácnost, prostory pro psy. Využití podlahové 

plochy pro obchod, kancelář, dílnu, ordinaci či ubytovací zařízení pak spadá naopak pod 

pojem „jiné účelové určení místností a prostorů než k bydlení.“ 

 

                                                 
 

68 Srov. Danarionline.cz [online]. 2007[cit. 2012-03-31]. Změny v uplatňování sazeb daně z přidané 
hodnoty u staveb od 1.1.2008 Dostupné z WWW: <http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-
d10050v12950-zmeny-v-uplatnovani-sazeb-dane-z-pridane-hodnoty-u-stavebod/?search_query=$issue= 
17I34&search_results_page=1html > 
69 Cit. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. Ostrava: 
Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4. s. 8 
70 Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. Ostrava: 
Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4. s. 8 
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Nebytový prostor 

 Tento pojem se používá v daňových předpisech v různých zněních. Definici 

nabízí zákon č. 151/1997 Sb., o ocenění majetku, dále zákon č. 72/1994 Sb., o 

vlastnictví bytů, a zcela jiné vymezení nalezneme v zákoně o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor, zákon č. 116/1990 Sb. Zákon o DPH obsahuje termín nebytový 

prostor bez konkrétního určení, podle kterého konkrétního právního předpisu jej máme 

posuzovat. 

 

Stavby pro sociální bydlení  

Stavby sociálního bydlení jsou definovány v zákoně o DPH v § 48a odst. 4, ve 

kterém je uveden jejich výčet. Rozumí se jimi byt pro sociální bydlení, rodinný dům pro 

sociální bydlení, bytový dům pro sociální bydlení. Dále zákon mezi tyto stavby řadí ty, 

které jsou upraveny samostatnými zákony a v nichž je zajištěno ubytování ze sociálních 

důvodů.           

 Takovou stavbou je např. ubytovací zařízení pro ubytování státních zaměstnanců 

nebo zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů,71 kterým je zařízení pro 

ubytování při výkonu služby v jiném místě, než je místo trvalého pobytu příslušníka 

bezpečnostních sborů. Stejně tak pod takové stavby spadá zařízení sociálních služeb,72 

kterým je zařízení, které poskytuje ubytování ze sociálních důvodů. Těmito zařízeními 

jsou zejména týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy 

pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, azylové domy, domy na 

půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, noclehárny, terapeutické komunity, intervenční 

centra.73  Dále je nutno zmínit školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, mezi které se řadí diagnostický 

ústav, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav, jakož i střediska 

                                                 
 

71  § 77 zákona č 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 
530/2005 Sb. 
72  zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
73  Srov.Cds.mfcr.cz [online]. 2008[cit. 2012-03-31]. Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby 
po 1.1.2008 Dostupné z WWW: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_8659.  
html?year=PRESENT > 
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výchovné péče.74  Stavbou sociálního bydlení jsou myšleny rovněž internáty škol 

samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, 75
 stejně tak zvláštní dětská 

zařízení,76 kterými jsou kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let věku. 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 77 „která poskytují ochranu a pomoc 

dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně 

ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo 

duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, 

kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc 

takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v 

zajištění zdravotní péče zdravotnickým zařízením a v psychologické a jiné obdobné 

nutné péči.“ 78 A dále zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí, 79 speciální lůžková zařízení hospicového typu80  a 

domovy péče o válečné veterány.        

 Naopak mezi tyto stavby nejsou řazeny léčebny pro dlouhodobě nemocné, 

internáty pro středoškolské studenty ani koleje pro vysokoškolské studenty. 81  

 Bytem pro sociální bydlení je byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 

120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet 

podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. 

Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na 

společných částech domu (§ 48a odst. 5 ZDPH). Těmi jsou například půdy, kolárny, 

chodby, obvodové zdi domu, společné antény apod. A dále ani nezakryté terasy a 

                                                 
 

74  §2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 
383/2005 Sb. 
75  Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových 
zařízeních 
76  § 38 zákona č. 20/1996 Sb., o zdraví lidu 
77  § 42 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 
78  Srov.Cds.mfcr.cz [online]. 2008[cit. 2012-03-31]. Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby 
po 1.1.2008 Dostupné z WWW: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_8659.  
html?year=PRESENT > 
79 § 44 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 
80 § 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
81 Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. Ostrava: 
Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4.s.  85 
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balkóny, protože nejsou chápány jako místnosti ve smyslu zákona o DPH.82 

Příslušenství bytu 83 můžeme dělit do dvou skupin. Zaprvé jím jsou neobytné místnosti 

v bytě, jako předsíň, haly, komory, koupelny, záchody, šatny. Zadruhé vedlejší 

prostory84  mimo byt, pokud jsou určeny k užívání s bytem např. sklep, prádelna, 

dřevník. Všechny tyto prostory se započítávají do celkové plochy 120 m2, pokud jsou 

určeny k tomu, aby byly s bytem užívány.      

 Rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům, jehož celková podlahová 

plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální 

bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (§ 48a 

odst. 6 ZDPH). Do celkové podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se 

zahrnují i případné nebytové prostory, které jsou součástí rodinného domu. Prostory, 

které nejsou místností jako např. balkóny, terasy, lodžie apod., a místnosti, které tvoří 

příslušenství rodinného domu, jako např. garáž, která je mimo dům, nebo dílna, se do 

součtu podlahových ploch rodinného domu pro sociální bydlení nezapočítávají.85

 Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné 

byty než byty pro sociální bydlení (§ 48a odst. 7 ZDPH).  Tedy všechny byty musí být 

do 120 m2 výměry podlahové plochy. I pouhý jeden byt s výměrou nad 120 m2 

způsobuje, že se na bytový dům už nepohlíží jako na sociální.    

 Od 1.1.2013 v souvislosti se zavedením jednotné sazby daně, měla být zrušena 

mimo jiné i tato ustanovení § 48 a 48a.  Jelikož je ale již teď téměř jisté, že se jednotná 

sazba daně uplatňovat nebude, je pravděpodobné, že § 48 a § 48a zrušeny od ledna 

nebudou. 

                                                 
 

82 § 48a odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
83 §121 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
84 Srov. pojem používaný v § 121 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 
85 Srov. PITNER, Ladislav a Václav BENDA. Daň z přidané hodnoty s komentářem: k 1.4.2011. 6., 
aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 479 s. Daně (ANAG). ISBN 978-80-7263-676-1. s. 165  
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4 UPLATNĚNÍ ZÁKONA O DANI Z  PŘIDANÉ HODNOTY P ŘI 

ZDAŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ  

 

4.1 DPH PŘI PŘEVODU NEMOVITOSTÍ  

 

 Zákon o DHP v ustanovení § 2 vymezuje podmínky, za kterých je převod 

nemovitosti anebo přechod nemovitosti ve dražbě předmětem daně. Z nich vyplývá, že 

převod nemovitosti musí být uskutečňován za úplatu osobou povinnou k dani, v rámci 

uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku. Tyto tři podmínky 

musí být splněny současně, nejsou-li, potom takové plnění není předmětem daně a 

zákon o DPH se na něj nevztahuje.86      

 „Místem plnění při převodu nemovitostí je“ podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona 

o DPH „místo, kde se daná nemovitost nachází.“ Převod nemovitosti umístěné v jiném 

členském státě Evropské unie nebo ve třetí zemi není předmětem daně z přidané 

hodnoty v tuzemsku. 87 Z uvedeného vyplývá, že se zdanění při převodu nemovitosti 

řídí legislativou státu, ve kterém se nemovitost nachází.      

 Ustanovení § 13 zákona o DPH v návaznosti na definování předmětu daně 

podrobně stanoví, co považuje za převod nemovitosti. V odstavci 1 je od 1. 1. 2009 

vymezen převod nemovitosti tak, že ,,převodem nemovitosti se pro účely tohoto zákona 

rozumí převod nemovitosti, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo 

příslušnosti k hospodaření.“ Do té doby zákon výslovně ještě požadoval, aby šlo o 

nemovitost, která byla předmětem zápisu do katastru nemovitostí, jinak šlo jen dle 

zákona o dodání zboží. Od toho bylo upuštěno a nově se tak rozumí převodem 

nemovitosti i převod, ve kterém se nemovitost nezapisuje do katastru nemovitostí. 88 

                                                 
 

86 Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. Ostrava: 
Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4.s.  6  
87 Srov. VYCHOPEŇ, Jiří. Nemovitosti v podnikání. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 143 s. Otázky a 
odpovědi z praxe (ASPI). ISBN 978-80-7357-400-0. s. 124  
88 Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. Ostrava: 
Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4.s.  24  
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 Odstavec 3 písm. d) ustanovení § 13 v souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES89 

považuje za převod nemovitosti také „převod práva užívat najatou nemovitost na 

základě smlouvy, která stanoví povinnost nájemce nabýt nemovitost, která je předmětem 

smlouvy“ (tzn., že nájemce nemovitosti je po ukončení nájmu v této nemovitosti 

smluvně vázán tuto nemovitost nabýt do svého vlastnictví). Takovýto závazkový vztah 

nazýváme finančním pronájmem nemovitosti, podrobněji níže v této kapitole. Jestliže 

ve smlouvě není nájemce povinen k odkupu, ale je pouze oprávněn, či není o odkupu ve 

smlouvě zmínka, považuje se, v souladu s § 14 odst. 1 zákona o DPH, obdobný převod 

práva za poskytnutí služby.90         

 Další zvláštní případy, které se považují za převod nemovitosti za úplatu, i když 

se jedná o bezúplatná plnění, jsou uvedena v § 13 odst. 4 ZDPH.  Tím zákon rozšiřuje 

základní ustanovení § 2 (předmět daně) i na plnění, která nejsou úplatná. Zákon 

považuje v odstavci 4 a odstavci 5 mimo jiné za převod nemovitosti za úplatu i použití 

nemovitosti pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce 

(pro vlastní spotřebu plátce, jeho zaměstnanců a i použití bez úplaty např. darování).

 Uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, který plátce bude 

používat částečně pro účely s nárokem na odpočet a částečně pro účely bez nároku na 

odpočet daně, do stavu způsobilého k užívání se bude považovat také za zdanitelné 

plnění, které je předmětem daně (§ 13 odst. 4 písm. b)). Plátce bude povinen k datu 

uvedení tohoto majetku do stavu způsobilého k užívání přiznat toto zdanitelné plnění ve 

svém daňovém přiznání. Základ daně se stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a). Ke 

stejnému období vznikne plátci oprávnění na uplatnění nároku na odpočet daně.91 

 Jako převod nemovitosti za úplatu je v zákoně vymezeno i vydání vypořádacího 

podílu (§ 61 a § 233 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) nebo podílu na 

likvidačním zůstatku (§ 61 a § 259 obchodního zákoníku) v nepeněžité podobě, pokud 

byl uplatněn u tohoto majetku nebo jeho části odpočet daně. Dále zákon za převod 

nemovitosti považuje i vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve hmotném 

                                                 
 

89 článek 14 směrnice Rady  2006/112/ES 
90 Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. Ostrava: 
Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4. s. 24  
91  Srov. BÁRTA, Jan. Zákon o dani z přidané hodnoty: s komentářem. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 445 s. ISBN 978-807-3803-186. s. 166 
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majetku. Nezáleží, zda je vkládáno plátcem či neplátcem. Důležité je ale to, že vkladatel 

při nabytí majetku nebo jeho části uplatnil odpočet daně. Toto ustanovení se nevztahuje 

na vklad hmotného majetku, který je součástí vkladu podniku nebo jeho části, tvořící 

organizační složku podniku.92       

 Dle § 13 odst. 8 zákon za převod nemovitosti nepovažuje prodej nebo vklad 

podniku nebo jeho částí, tvořící organizační složku podniku. Problematika prodeje 

podniku je uvedena v kapitole 4.5.       

 Uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitosti vychází z ustanovení § 

21. Je zde stanoven den, kdy vzniká plátci povinnost přiznat daň u jednotlivých 

zdanitelných plnění podle § 13 a § 14 zákona o DPH. V odstavci prvním je obecně 

uvedeno, že plátce je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo 

ke dni přijetí úplaty (resp. toho dne, který nastane dříve). Plátci, kteří nevedou 

účetnictví, mohou přiznat daň až k datu uskutečnění zdanitelného plnění či přiznat daň i 

z úplaty k datu jejího přijetí. Odstavec 4 upřesňuje den uskutečnění zdanitelného plnění 

u převodu nemovitosti jako den, kdy byla nemovitost předána nabyvateli do užívání 

nebo kdy byla doručena listina, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do 

katastru nemovitostí nebo den zápisu změny vlastnického práva, a to ten den, který 

nastane dříve. Z uvedeného vyplývá, že u převodu nemovitosti je rozhodující pro 

stanovení dne uskutečněného zdanitelného plnění moment přechodu ekonomického 

vlastnictví. 93           

 Podle § 26 má plátce povinnost vystavit daňový doklad vždy, pokud uskutečňuje 

zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet, je-li 

uskutečňované pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, která není založena 

za účelem podnikání. Daňové doklady při převodu nemovitosti musí obsahovat uvedené 

náležitosti dle § 28. V této souvislosti považuji za nutné se zmínit jen o odstavci 7 § 28, 

který upravuje daňový doklad při dražbě nemovitosti. Za něj je pokládán doklad o 

zaplacení vystavený státním orgánem, jiným oprávněným subjektem či dražebníkem při 

                                                 
 

92 Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. Ostrava: 
Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4. s. 26  
93 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 89 
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dražbě nemovitosti. V něm musí být kromě obecných náležitostí daňového dokladu 

uvedeno i sdělení, že se jedná o prodej nemovitosti v rámci exekučního řízení. 94  

 Pokud se jedná o stanovení základu daně u převodu nemovitosti, zákon o DPH v 

§ 36 odst. 6 stanoví, že je základem daně cena nemovitosti či cena obdobné nemovitosti, 

za kterou by bylo možné nemovitost pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Není-li možné tuto cenu určit, je základem daně výše celkových nákladů vynaložených 

na převod nemovitosti ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 95    

 U převodu nemovitosti se podle § 47 odst. 5 uplatňuje základní sazba daně (ve 

výši 20%), pokud zákon nestanoví, že podléhá snížené sazbě daně nebo že je převod 

osvobozen od daně podle § 56 zákona o DPH. Snížená sazba daně ve výši 14% se 

vztahuje na případy, kdy předmětem převodu je stavba pro sociální bydlení96, stejně tak 

i ostatní stavby definované v § 48a odst. 4. Nutné je také připomenout, že příslušenství 

stavby se řídí právním režimem věci hlavní u sazby daně i u aplikace osvobození od 

daně.            

 Ustanovení § 56 stanovuje podmínky pro osvobození převodu nemovitosti od 

daně. Novela k 1.1.2009 přinesla zjednodušení způsobu uplatnění daně u převodu 

staveb, bytů a nebytových prostor. „Převod staveb, bytů a nebytových prostor je 

osvobozen od daně po uplynutí 3 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od 

data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve.“ 97 

Z uvedeného vyplývá, že je zdaňován pouze převod nových staveb, pokud k němu 

dochází do 3 let od první kolaudace nebo prvního užívání stavby. 98   

 Odstavec 2 § 56 upravuje osvobození od DPH u převodu pozemků, s výjimkou 

převodu stavebních pozemků, které musí být dle předpisů EU zdaňovány a podléhají 

základní sazbě daně ve výši 20%. Převod ostatních pozemků je osvobozen od daně bez 

nároku na odpočet daně na vstupu. Jak vymezuje zákon, nezastavěný pozemek je 

                                                 
 

94  Srov. BÁRTA, Jan. Zákon o dani z přidané hodnoty: s komentářem. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 445 s. ISBN 978-807-3803-186 s. 149 
95 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 117 
96 § 48a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
97 Cit. § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
98 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 151 
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pozemek, na kterém není stavba jako věc. Pokud se na pozemku stavba nachází, pak na 

daný pozemek nemůže být nahlíženo jako na stavební pozemek. Pokud jsou na 

pozemku vybudovány inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, elektrorozvody), jedná se o 

pozemek zastavěný, proto převod takového pozemku bude osvobozen od daně z přidané 

hodnoty.         

 K tomu pro úplnost musím dodat, že předkládané znění novely na rok 2013 

navrhuje umožnit volbu převodu nemovitosti po zákonem stanovené lhůtě jako 

zdanitelné plnění. Lhůta, po kterou je převod zdanitelným plněním, se prodlužuje ze tří 

na pět let. „Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí této lhůty uplatní daň. Pokud 

plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla 

povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle 

§ 36.“ 99 

 

Finanční pronájem nemovitosti  

Zákon o DPH finanční pronájem posuzoval jako jedno plnění, a to jako převod 

nemovitosti, a proto se na něj vztahovala ustanovení platná pro převod nemovitosti. Pro 

účely zákona se do konce roku 2008 finančním pronájmem rozumělo „přenechání zboží 

nebo nemovitosti za úplatu do užívání podle smlouvy o finančním pronájmu, pokud si 

strany v této smlouvě sjednají, že uživatel je oprávněn nebo povinen nabýt zboží a 

nemovitost, která je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze 

smlouvy“ 100         

 Současné znění zákona definici finančního pronájmu neobsahuje. Ke zrušení 

ustanovení došlo novelou zákona účinnou k 1. 1. 2009. Přesto finanční pronájem zákon 

nyní chápe výkladem dalších ustanovení dvojím způsobem. Zaprvé může být finanční 

pronájem sjednán s povinností odkoupit nemovitost po skončení nájmu, 101 toto plnění 

má charakter „převodu nemovitosti“. Nájemní vztah musí být ukončen změnou 

                                                 
 

99 § 56 Návrh novely zákona o DPH na rok 2013, Ekpel.vlada.cz [online]. 2012[cit. 2012-03-31]. Novela 
zákona o DPH na rok 2013 Dostupné z WWW: < http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf > 
100 § 4 odst. 3 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinného do 31.12.2008 
101 § 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
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vlastníka. V takovém případě se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem 

vzniku práva užívat nemovitost na území ČR nájemcem. Přitom se se uplatní sazba 

daně platná pro nemovitost a podmínky pro osvobození od daně bez nároku na odpočet 

daně na vstupu, které stanoví § 56 odst. 1 ZDPH. Zadruhé může být finanční pronájem 

sjednán s právem odkoupit nemovitost po skončení nájmu. Lze konstatovat, že pokud 

ve smlouvě není stanovena povinnost odkupu, ale pouze právo, jde v souladu 

s ustanovením § 14 odst. 1 zákona o DPH o poskytnutí služby, u které je možné uplatnit 

i dílčí plnění dle § 21 odst. 9 ZDPH. Povinnost přiznat daň vzniká pronajímateli ve 

lhůtách plnění podle smlouvy, nájemce má ve stejných lhůtách, při splnění zákonných 

podmínek, nárok na odpočet daně na vstupu. V tomto případě se uplatní sazba daně 

platná pro službu. 102         

 Podle přechodných ustanovení zákona č. 362/2009 Sb., zákon o DPH, v bodě 4. 

se „ u smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny do 31. prosince 2008 podle 

zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2008, a jejichž předmět 

smlouvy byl předán do užívání nájemci do 31. prosince 2008, se po 1. lednu 2010 

uplatní sazba daně platná do 31. prosince 2008.“ Z toho lze vyvodit závěr, že tyto 

smlouvy dobíhají i po 1. 1. 2010 podle pravidel platných pro rok 2008 a že u smluv o 

finančním pronájmu, které byly uzavřeny do konce roku 2008, se bude nadále odvádět 

daň v sazbě 19 %, případně 9 %, která platila k 31. 12. 2008. Toto přechodné 

ustanovení se vztahuje výslovně na smlouvy o finančním pronájmu, které byly uzavřeny 

do 31. prosince 2008. 103 

 

  

 

 

                                                 
 

102 Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. 
Ostrava: Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4. s. 146 
103 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 287 
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4.2 DPH U NÁJMU NEMOVITOSTI  

 

V zákoně o DPH není definováno, co je považováno za nájem nemovitosti. 

Nutné je tedy vycházet z rozsudků Evropského soudního dvora, které poskytují toto 

vymezení. Nájem nemovitosti je poskytnutí práva (pro danou osobu, na smluvenou 

dobu a za smluvený poplatek) zabrat a užívat nemovitost podobně jako vlastník. 

Současně dochází k vyloučení takového práva pro jiné osoby. Pokud tyto podmínky 

nejsou splněny, jedná se obecně o poskytnutí služby podle § 14 ZDPH, kde se uplatní 

základní sazba daně.  104         

 Obecně je nájem nemovitosti od daně osvobozen. Na druhé straně jsou 

stanoveny v zákoně o DPH podmínky, za kterých může být nájem nemovitosti 

zdaňován. Pro účely zákona o DPH se nerozlišuje nájem a podnájem nemovitosti. Podle 

§ 4 odst. 3 písm. g) zákona o DPH se nájmem věci rozumí i podnájem věci, to znamená, 

že se na nájem i podnájem uplatní stejný daňový režim, včetně sazby daně. Nájmem 

nemovitosti se pro účely zákona o DPH považuje převod práv či poskytnutí práv 

k využívání, tzn. poskytování služeb ve smyslu § 14 odst. 1 ZDPH. A pokud je tento 

majetek využíván soustavně, za účelem získání příjmů, je chápán podle § 5 odst. 2 jako 

ekonomická činnost, která je osvobozena od daně, podrobnosti stanoví § 56 ZDPH, 

který bude rozebrán níže.105        

 Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (tedy i u nájmu 

nemovitosti) je místo, kde se nemovitost nachází.106 Proto tedy pokud je předmětem 

nájemního vztahu nemovitost, která se nachází na území ČR, je považováno za místo 

plnění tuzemsko a při uplatnění daně se postupuje dle našeho zákona o DPH, ať už je 

pronajímatelem či nájemcem kdokoli.107      

                                                 
 

104 Srov. Cds.mfcr.cz [online]. 2008[cit. 2012-03-31]. Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby 
po 1.1.2008 Dostupné z WWW: <http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_8659.  
html?year=PRESENT > 
105  Srov. I-poradce.cz [online]. 2010[cit. 2012-03-31]. Osvobození od daně při pronájmu bytů a 
nebytových prostor Dostupné z WWW: < www.i-poradce.cz > 
106 § 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
107  Srov. I-poradce.cz [online]. 2010[cit. 2012-03-31]. Osvobození od daně při pronájmu bytů a 
nebytových prostor Dostupné z WWW: < www.i-poradce.cz > 
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 Jak již bylo uvedeno, nájem nemovitosti je dle zákona o DPH chápán jako 

služba a vztahuje se na něj tedy i ustanovení o uskutečnění plnění a daňové povinnosti, 

pokud se plátce rozhodne uplatňovat daň. To umožňuje § 56 odst. 4, dle kterého se 

plátce může rozhodnout, že u nájmu nemovitosti jiným plátcům pro účely 

uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň. Z toho vyplývá, že 

nájemce musí být plátcem daně a najatá nemovitost mu slouží při jeho podnikání. Podle 

§ 21 odst. 5 ZDPH se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den poskytnutí 

služby nebo den vystavení daňového dokladu, a to dle toho, který z těchto dnů nastane 

dříve. Při převodu práva nebo při poskytnutí práva k využití se váže den uskutečnění 

zdanitelného plnění na den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k tomuto převodu 

nebo využití práv.  Ale pokud je sjednán pouze způsob stanovení úplaty, ale není známa 

její výše, stanoví se za den uskutečnění zdanitelného plnění až den přijetí úplaty. 

V nájemní smlouvě mohou být také sjednána dílčí plnění, která jsou dle § 21 odst. 9 

ZDPH považována za „zdanitelná plnění, která se podle smlouvy uskutečňuje ve 

sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na 

které je uzavřena smlouva.“ U těchto smluv se považuje zdanitelné plnění za 

uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. 108  V odstavci 10 je definováno tzv. 

opakované plnění. Pro účely nájemních smluv je možné si představit pod tímto pojmem 

opakované poskytování služeb stejné povahy jako je například pravidelný úklid 

nemovitosti, poskytování ostrahy a další. „Opakované plnění se považuje za 

uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období.“ 109 U osvobozených 

plnění od daně bez nároku na odpočet (u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových 

prostor) se považuje plnění za uskutečněné nejpozději k poslednímu dni každého 

kalendářního roku.110         

 Při vystavování daňových dokladů u nájmu nemovitosti považuji za nutné pouze 

upozornit na často využívané ustanovení § 28 odst. 5 zákona o DPH (splátkový 

kalendář jako daňový doklad), jehož využitím se předchází nepříjemnostem, které by 

                                                 
 

108 SKÁLA, Milan. Stavby, byty, nebytové prostory a pozemky: v zákoně o dani z přidané hodnoty. 2., 
přeprac. vyd. - právní stav publ. k 15.4.2005. Praha: ASPI, 2005, 197 s. ISBN 80-735-7091-2.  s. 67  
109 § 21 odst. 10 č. zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
110 Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. 
Ostrava: Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4. s. 40  
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vznikaly při vystavování jednotlivých daňových dokladů na každé dílčí plnění. Musí 

mít náležitosti běžného daňového dokladu a být součástí nájemní smlouvy. 111 

 Pro nájem nemovitosti, pokud není osvobozen od daně z přidané hodnoty, se 

uplatňuje základní sazba daně, neboť nájem nemovitosti nepatří ke službám, které jsou 

uvedeny v příloze zákona č. 2, u kterých se uplatňuje snížená sazba daně. 112  

 Podle § 56 odstavce 3 ZDPH je osvobozen od daně nájem pozemků, staveb, bytů 

a nebytových prostor. Výjimka je u krátkodobého nájmu staveb, bytů a nebytových 

prostor, nájmu prostor a míst k parkování vozidel a dalších zákonem vyjmenovaných 

nájmů. V těchto případech se jedná vždy o nájem, který je zdanitelným plněním, takže 

se na něj osvobození nevztahuje. Krátkodobým nájmem se rozumí i nájem včetně 

vnitřního movitého vybavení, popřípadě dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo 

vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě. 113 V případě nájmu pozemku není důležitá 

skutečnost, zda jde o pozemek stavební či nikoliv, oproti převodu pozemku, u něhož se 

osvobození nevztahuje právě na stavební pozemky, viz kapitola 4.1.   

 Dle podmínek stanovených v odstavci 4 se plátce může rozhodnout, že u nájmu 

pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor bude uplatňovat daň, pokud se jedná o 

nájem jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností. To 

znamená, že u smluv uzavřených s osobou, která není plátcem, nesmí být plátcem daň 

uplatněna. Od 1.1.2009 nemá plátce již povinnost informovat správce daně o svém 

rozhodnutí zdaňovat nájem. Dříve zákon stanovil pro toto lhůtu 30 dní ode dne uzavření 

nájemní smlouvy.114         

 Nemovitosti mohou být vlastněny více spoluvlastníky. Dle § 136 občanského 

zákoníku se může jednat o podílové spoluvlastnictví či o společné jmění manželů. 

V takových případech není v zákoně o DPH stanoven jednoznačný postup při nájmu 

nemovitosti z hlediska obratu. Pokud je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví osob, 

které jsou plátci daně, tak při uplatňování daně z přidané hodnoty nevznikají problémy. 

                                                 
 

111 Srov. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 
2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1 .s. 101 
112 Srov. § 47 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
113 Srov. PITNER, Ladislav a Václav BENDA. Daň z přidané hodnoty s komentářem: k 1.4.2011. 6., 
aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 479 s. Daně (ANAG). ISBN 978-80-7263-676-1. s. 184  
114 Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. 
Ostrava: Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4. s. 106  
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V případě nájmu nemovitosti se jedná o ekonomickou činnost, ať tato nemovitost je či 

není součástí obchodního majetku spoluvlastníků. Na tento nájem se vztahuje 

osvobození od daně či dobrovolné zdaňování za stejných podmínek jako v případě 

jediného vlastníka. Daň na výstupu uplatní plátci v poměrné výši odpovídající 

spoluvlastnickému podílu na nemovitosti. Pokud jeden podílový spoluvlastník je 

plátcem daně a druhý není, tak je třeba vycházet z toho, že nájem nemovitosti je 

ekonomickou činností. U toho, který je plátcem daně, bude nájem osvobozeným 

plněním, či plněním dle § 56 odst. 4.115        

 Správu nemovitosti, která je součástí společného jmění manželů, si mohou 

manželé upravit dle OZ. Potom by měl daň na výstupu a možné osvobození od daně 

uplatnit za celý nájem ten z manželů, který má právo uzavřít nájemní smlouvu.116 

Podrobněji se touto problematikou zaobírá ve svých odborných článcích jeden 

z odborníků na DPH, pan Ing. Václav Benda. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

115 I-poradce.cz [online]. 2010[cit. 2012-03-31]. Osvobození od daně při pronájmu bytů a nebytových 
prostor Dostupné z WWW: < www.i-poradce.cz > 
116  I-poradce.cz [online]. 2010[cit. 2012-03-31]. Osvobození od daně při pronájmu bytů a nebytových 
prostor Dostupné z WWW: < www.i-poradce.cz > 
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4.3 DPH VE STAVEBNICTVÍ  

 

Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví se uplatní dle příslušných ustanovení 

zákona o DPH.  Vymezení základních pojmů, které bylo provedeno v kapitole 3.5. 

(bytový dům, rodinný dům, byt a stavby pro sociální bydlení), je nezbytné pro řešení 

konkrétních případů, kdy je nutné vyhodnotit, o jaký typ stavby se jedná, aby došlo 

právě ke správnému uplatnění ustanovení zákona o DPH dle typu stavby (např. správná 

sazba daně).            

 Při určení místa plnění při stavebních a montážních pracích na nemovitostech je 

nutné využít §10 zákona o DPH, ve kterém je stanoveno, že místem plnění je místo, kde 

se nemovitost nachází. Z toho vyplývá, že pokud bude tedy nemovitost, na které jsou 

prováděny stavební práce, mimo území ČR, ač poskytovatel i příjemce tohoto plnění na 

nemovitosti jsou tuzemští plátci, bude daň přiznána a zaplacena na území jiného státu 

dle platných zákonů dané země. 117         

 Dále § 36 odst. 3 písm. g) stanoví, co se zahrnuje do základu daně. „ Do základu 

daně se zahrnuje při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou, 

změnou dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby také konstrukce, 

materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními 

pracemi zabudují nebo zamontují.“          

 Při určení sazby daně při poskytování stavebních prací, tedy poskytování 

služby,118 je nutno se znovu podívat do obecného ustanovení § 47 zákona o DPH. Zde je 

stanoveno v odstavci 4, že u služeb se uplatní základní sazba daně, pokud zákon 

nestanoví jinak, a že u služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje snížená sazba daně. 

V příloze ale stavební práce uvedeny nejsou. Obecně lze tedy vyvodit, že na stavební 

práce se uplatňuje základní sazba daně. Zákonem je však stanovena výjimka, a to v § 48 

a § 48a, kdy se u bytové výstavby a u staveb pro sociální bydlení uplatňuje snížená 

sazba daně.           

                                                 
 

117 Srov. Doplnek.com [online]. 2011[cit. 2012-03-31 Novela zákona o DPH 2011 – Uplatňování DPH ve 
stavebnictví Dostupné z WWW: <http://www.doplnek.com/content/novela-zakona-o-dph-podnikani > 
118 § 14 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
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 Podle § 48 se tedy snížená sazba DPH uplatní při poskytnutí stavebních a 

montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného 

domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo 

v souvislosti s opravou těchto staveb. Dle stavebního zákona se změnou dokončené 

stavby rozumí „nástavba, kterou se stavba zvyšuje, přístavba, kterou se stavba 

půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou a 

stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. 

Za stavební úpravu se považuje i zateplení pláště stavby.“ 119 Snížená sazba daně se 

uplatní i u prací na jiných stavbách, pokud jsou prováděny výlučně v části určené pro 

trvalé bydlení. 120          

 Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb pro 

sociální bydlení je uplatňována snížená sazba daně.121 Tato se použije také při změně 

dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, včetně příslušenství. 

V neposlední řadě se snížená sazba daně uplatní i u stavebních prací při přestavbě 

staveb na sociální bydlení. Je nutné ale dbát na to, aby stavby splňovaly vymezení 

staveb pro sociální bydlení, tak jak je popsáno v kapitole 3.5.122    

 Zákon č. 199/2010, kterým byl mimo jiných novelizován i zákon o DPH, zrušil 

časové omezení (do konce roku 2010) pro možnost uplatnění snížené sazby daně při 

poskytnutí stavebních a montážních prací prováděných při opravách staveb pro bydlení. 

Musím dodat, že ČR měla dojednanou výjimku (rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 

2006) na období od 1.1.2006 do 31.12.2010, že se bude snížená sazba daně uplatňovat 

na renovace a opravy staveb pro bydlení. 123  Novelizovaná směrnice Rady EU 

2009/47/ES i nadále členským státům umožňuje uplatňovat sníženou sazbu daně na 

základě obecné úpravy u oprav a renovací staveb pro bydlení s výjimkou materiálů 

tvořících podstatnou část hodnoty poskytnuté služby. Náš zákon opominul tuto výjimku 

                                                 
 

119 §2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
120 Srov. BÁRTA, Jan. Zákon o dani z přidané hodnoty: s komentářem. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 445 s. ISBN 978-807-3803-186. s. 201 
121 § 48a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
122 GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada Publishing, 2005. 
ISBN 978-80-247-4046-1. s. 144 
123 KUNEŠ, Zdeněk. Novela zákona o DPH- zrušení časového omezení pro opravy staveb. DHK, roč. 
2010, č. 14-15 
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týkající se materiálů uvést. 124         

 Další zajímavou problematikou při poskytování stavebních nebo montážních 

prací je bezesporu nově účinný (od 1. 1. 2012) režim přenesení daňové povinnosti (tzv. 

tuzemský reverse-charge) u těchto služeb, zakotvený v § 92e zákona o DPH. Režim 

přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze u služeb uvedených v klasifikaci 

produkce CZ - CPA 41 až 43. Informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a 

Ministerstva financí (MF) k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve 

stavebnictví ze dne 9.11.2011 obsahuje příklady, co je do této klasifikace zahrnováno a 

naopak, co ne.125         

 Obecná pravidla režimu přenesení daňové povinnosti přinesla do zákona o DPH 

novela k 1. 4. 2011 v ustanovení § 92a. Ta se budou aplikovat u tohoto režimu i při 

poskytnutí stavebních prací. Tento režim stanovuje povinnost přiznat a zaplatit daň 

plátci, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Plátce, který 

zdanitelné plnění uskutečnil, má povinnost vystavit daňový doklad, ve kterém ale 

neuvede sazbu daně ani výpočet daně. Na takovémto daňovém dokladu uvede 

vystavovatel sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo 

plnění uskutečněno. Zdanitelná plnění, u kterých tento přenos daňové povinnosti 

nastane, jsou vyjmenována v § 92b – 92e. Obecně se tento režim uplatní pouze mezi 

plátci DPH, a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (ČR). V informaci GFŘ a MF se 

zmiňuje následující: „Uvedený režim je tedy povinen použít plátce (poskytovatel plnění), 

který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku 

jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost.“126  Z toho vyplývá, že se 

režim přenesení daňové povinnosti neuplatní, pokud plátce stavební či montážní práce 

poskytuje příjemci – neplátci DPH. A i opačně, pokud neplátce poskytuje toto plnění 

                                                 
 

124Srov. Ucetnikavarna.cz [online]. 2010[cit. 2012-03-31] Letošní novelizace zákona o DPH Dostupné z 
WWW: < http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d9912v12789-letosni-novelizace-zakona-o-
dph/ >  
125 Srov.Cds.mfcr.cz [online]. 2011[cit. 2012-03-31]. Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH Dostupné z WWW: < 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html?year=0 > 
126 Cit. Cds.mfcr.cz [online]. 2011[cit. 2012-03-31]. Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH Dostupné z WWW: < 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html?year=0 > 
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plátci. Dále se uvedený režim neuplatní, pokud příjemce plnění je použije výlučně pro 

soukromou potřebu nebo plnění není předmětem daně.  127 Takovéto vymezení je ale, 

dle názoru Komory daňovým poradců, nad rámec výkladu zákona. V praxi to znamená 

právní nejistotu pro poskytovatele plnění, které podléhá režimu přenesení daňové 

povinnosti, neboť on není schopen předem určit, k jakým účelům příjemce plnění 

využije. Komora daňových poradců proto k této tematice zpracovala příspěvek,128 který 

předložila Ministerstvu financí, v němž kritizuje i další nejasnosti panující v oblasti 

režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací a navrhuje některé 

změny ke sjednocení výkladu a odstranění některých sporných ustanovení. Generální 

finanční ředitelství k tomu poskytlo stanovisko, v němž vyjádřilo s některými 

navrženými změnami souhlas.129       

 „Pro případy, kdy příjemce stavebních a montážních prací poskytnutých v 

tuzemsku je sice český neplátce, ale jde o osobu registrovanou k DPH v jiném členském 

státě nebo zahraniční osobu, je nutné upozornit na ustanovení § 94 odst. 16 zákona o 

DPH. Podle tohoto platí, že takováto osoba registrovaná k dani v jiném členském státě 

nebo zahraniční osoba povinná k dani se coby příjemce tuzemských plnění 

zahrnovaných pod režim přenesení daňové povinnosti stává ze zákona českým plátcem, 

a to již dnem poskytnutí předmětného plnění.“ 130  To prakticky znamená, že se příjemce 

plnění registruje k DPH, podá daňové přiznání a může uplatnit nárok na odpočet daně. 

Dle názoru daňové poradkyně Ing. Ledvinkové musí osoba registrovaná v EU a 

současně plátce daně použít tuzemský reverse-charge přednostně. 131     

 Povinností poskytovatele i příjemce stavebních a montážních prací v režimu 

přenesení daňové povinnosti na DPH je předložit správci daně výpis z evidence plnění 

                                                 
 

127 Srov. Cds.mfcr.cz [online]. 2011[cit. 2012-03-31]. Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH Dostupné z WWW: < 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html?year=0 > 
128Viz. Ucetni-portal.cz [online]. 2012[cit. 2012-03-31]. Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 
ZDPH Dostupné z WWW: < www.ucetni-portal.cz/stahnout/359-22-2-2012_1304.doc> 
129 Ucetni-portal.cz [online]. 2012[cit. 2012-03-31]. Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 
ZDPH Dostupné z WWW: < www.ucetni-portal.cz/stahnout/359-22-2-2012_1304.doc> 
130 Cit.Cds.mfcr.cz [online]. 2011[cit. 2012-03-31]. Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH Dostupné z WWW: < 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html?year=0 > 
131 Srov. LEDVINKOVÁ, Jana. Průvodce novelou o DPH: s účinností od 1.1.2012 s komentářem a 
příklady. 1. vyd. Praha: Vox, 2012, 52 s. ISBN 978-808-7480-045.  s. 26 
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poskytnutých/ přijatých v režimu přenesení daňové povinnosti. V ní musí uvádět DIČ 

obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a 

předmět plnění. Dále příjemce musí přiznat a zaplatit daň, ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. Podle § 21 odst. 5 zákona o DPH je služba (stavební práce) 

uskutečněna dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím 

dnem, který nastane dříve. Dále musí příjemce plnění doplnit na daňovém dokladu, 

který obdržel bez uvedení sazby a výpočtu daně, její výši. Za správnost i odpovídá. 132 

 Nevyplývá-li ze zákona o DPH něco jiného, platí pro zdanitelné plnění 

podléhající režimu přenesení daňové povinnosti obecná ustanovení tohoto zákona. Ta se 

uplatní na základ i sazbu daně.         

 Další zajímavou problematikou tohoto tématu je bezesporu přijetí zálohy na 

stavební práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Z důvodu rozsahu této 

práce se tímto tématem nemohu zabývat. Podrobnosti lze nalézt na stránkách České 

daňové správy.133            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

132 Srov. Cds.mfcr.cz [online]. 2011[cit. 2012-03-31]. Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH Dostupné z WWW: < 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html?year=0 > 
133 Srov. Cds.mfcr.cz [online]. 2011[cit. 2012-03-31]. Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH Dostupné z WWW: < 
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html?year=0 > 



46 
 
 

4.4 UPLATŇOVÁNÍ DPH U SLUŽEB VZTAHUJÍCÍCH SE 

K  NEMOVITOSTEM  

 

Obecně se pro účely DPH službami rozumí všechny činnosti, které nejsou 

dodáním zboží nebo převodem nemovitosti. Ustanovení § 14 zákona jako službu 

definuje také konkrétně vyjmenované služby - převod a využití práv, poskytování práva 

využití věci, vznik a zánik věcného břemene, přijetí závazku zdržet se určitého 

jednání.134 Dále se za poskytnutí služby považuje i poskytnutí služby na základě 

rozhodnutí státního orgánu a poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře.  

 Mezi služby vztahující se k nemovitostem řadí zákon služby znalce, odhadce a 

realitní kanceláře, veškeré stavební a montážní práce prováděné na nemovitostech, dále 

pak služby architekta a stavebního dozoru a také zemědělské a lesnické práce. Za služby 

vztahující se k nemovitostem se považují též ubytovací služby, s výjimkou ubytování 

jako nakoupené služby cestovního ruchu.135  Pro uplatnění DPH u těchto služeb je 

důležité určit správně místo plnění. Ustanovení § 10 zákona o DPH upravuje místo 

plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti tak, že místo plnění se stanoví 

podle toho, kde se nemovitost nachází. Pokud se bude nemovitost, ke které se vztahuje 

daná služba, nacházet na území ČR, DPH se bude vybírat v tuzemsku. Toto bude platit 

bez ohledu na to, kdo je poskytovatelem dané služby, tedy zda je jím česká či zahraniční 

osoba povinná k dani nebo osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě. Naopak 

pro české poskytovatele služeb vztahujících se k nemovitostem, které jsou umístěny 

v jiném státě, to v některých případech může znamenat povinnost zaregistrovat se 

k DPH a odvést daň v daném státě.         

 Plátce daně u přijaté služby vztahující se k nemovitosti řeší otázku, zda uplatní 

nárok na odpočet či ne. Dle § 72 odst. 1 je plátce oprávněn k odpočtu daně u 

zdanitelných plnění, která použije v rámci svých ekonomických činností pro účely 

                                                 
 

134 Srov. PITNER, Ladislav a Václav BENDA. Daň z přidané hodnoty s komentářem: k 1.4.2011. 6., 
aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, 479 s. Daně (ANAG). ISBN 978-80-7263-676-1.  s.73  
135 Srov. KUNEŠ, Zdeněk. DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1.1.2010. 2. aktualizované vydání. 
Ostrava: Anag, spol. s.r.o., 2010, 164 s. ISBN 978-80-7263-592-4. s. 20  
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poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Na to navazuje odstavec 5, který 

explicitně stanoví, že zde přísluší plný nárok na odpočet daně. Pro uplatnění nároku na 

odpočet je plátce povinen splnit podmínky stanovené v § 73 zákona o DPH.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

136 VYCHOPEŇ, Jiří. Nemovitosti v podnikání. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 143 s. Otázky a odpovědi z 
praxe (ASPI). ISBN 978-80-7357-400-0. s.113 
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4.5 DPH PŘI PRODEJI PODNIKU A NÁJMU PODNIKU  

 

Prodej podniku je značně složitou právní otázkou s významnými daňovými 

dopady. V rámci této práce prodej podniku rozeberu jen z hlediska uplatňování zákona 

o DPH. Pro prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části tvořící organizační 

složku podniku je nejdříve nutné posoudit, zda byla naplněna příslušná ustanovení 

zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, aby mohl být uplatněn specifický přístup u 

DPH, který se do zákona o DPH dostal vstupem ČR do EU. Podle § 5 obchodního 

zákoníku se podnikem rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. Pod hmotnou složku lze zahrnout jak nemovitosti, tak i movité věci. 

S prodejem podniku dochází k převodu vlastnických práv i u tohoto majetku a jiných 

majetkových hodnot. Pokud by z prodeje některé věci, práva či jiné majetkové hodnoty 

tvořící součást podniku byly vyloučeny, nejedná se pak o smlouvu o prodeji podniku a 

níže rozebrané ustanovení zákona o DPH se neuplatní.  Dále musí s prodejem podniku 

na kupujícího přejít všechny závazky související s podnikem. 137  A samozřejmě 

smlouva o prodeji podniku musí být platně uzavřena, k tomu blíže obchodní zákoník.138 

 Zákon o DPH v § 13 odst. 8 písm. a) uvádí, že se za dodání zboží nebo převod 

nemovitosti nepovažuje prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části tvořící 

organizační složku podniku, pokud se jedná o hmotný majetek. Stejně tak jej zákon 

nepovažuje ani za poskytnutí služby (§ 14 odst. 5 písm. a)). Z těchto ustanovení lze 

prakticky dovodit, že se pro účely DPH nejedná o zdanitelné plnění, a přitom není 

podstatné, zda nabyvatel je či není plátcem daně. Prodávající při prodeji podniku nebo 

vkladu podniku nepřiznává z majetku daň na výstupu a současně je mu zachován nárok 

na odpočet daně na vstupu (§ 72 odst. 1 písm. e) ZDPH), pročež není třeba uvažovat ani 

o úpravě odpočtu daně (§ 78 ZDPH). Podle § 94 odst. 3 ZDPH se plátcem stává osoba 

povinná k dani se sídlem či místem podnikání v tuzemsku, která nabyla majetek od 

plátce na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem podniku nebo části podniku 

                                                 
 

137I-poradce.cz [online].[cit. 2012-03-31]. Prodej podniku a DPH Dostupné z WWW: <http://www.i-
poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=92677&zor=1>  
138 § 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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tvořící organizační složku podniku, a to ke dni nabytí majetku. Povinností tohoto 

nabyvatele je podat do 15 dnů ode dne nabytí majetku podniku přihlášku k registraci 

k DPH u příslušného finančního úřadu (§ 95 odst. 3 ZDPH). Toto ustanovení zaručuje, 

že majetek bez daně nezíská neplátce. 139       

 U nájmu podniku je nutné nejdříve určit, zda jsou naplněna ustanovení 

obchodního zákoníku. 140  Nesmím opomenout zmínit i odkaz obchodního zákoníku na 

občanský zákoník, a to na tu část, kde je pojednáno o nájemní smlouvě. Z podstaty 

nájmu podniku vyplývá, že jde o službu. Vzhledem k tomu, že v zákoně není nájem 

podniku speciálně upraven, je možné dovodit, že při stanovení základu daně a sazeb je 

nutné rozlišovat nájem nemovitostí a nájem movitých věcí. Blíže se touto složitou 

problematikou v mé diplomové práci kvůli omezenému rozsahu práce nebudu zaobírat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

139  Srov. I-poradce.cz [online].[cit. 2012-03-31]. Prodej podniku a DPH Dostupné z WWW: 
<http://www.i-poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=92677&zor=1> 
140 § 488 b a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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4.6 TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NEMOVITOSTI V  ZÁKON Ě O DANI 

Z PŘIDANÉ HODNOTY  

 

Aktuální znění zákona o DPH neupravuje problematiku technického zhodnocení 

nemovitostí již tak uceleně a podrobně jako zákon předešlý, a to zákon č. 588/1992 Sb., 

o DPH, který byl účinný do 30. 4. 2004.  Tento zákon technické zhodnocení zmiňoval 

na více místech a používal konkrétní pojem technického zhodnocení. Vymezoval jej 

jako „provedení změn na majetku“141 s odkazem na zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů. Takové změny mohly tak být předmětem daně, a tedy i zdanitelným plněním.  

 Dnešní právní úprava zákona o DPH nezakotvuje tento pojem přímo v zákoně. 

Ve stanovisku Generálního finančního ředitelství k návrhu na upřesnění obsahu pojmu 

„technické zhodnocení“ a jeho používání pro účely zákona o DPH, který předložila 

daňová poradkyně Olga Holubová, 142 se lze sice dočíst názor Koordinačního výboru 

MF, že „nelze jednoznačně říci a dovodit, že vymezení technického zhodnocení v zákoně 

o DPH zcela absentuje“, neboť zákonodárce legislativním odkazem pod čarou,143 

vymezil, co se má za technické zhodnocení považovat. Přesto v praxi dochází k 

rozporům ve výkladu a i k nesprávnému uplatňování zákona o DPH u této 

problematiky. 144 Novela zákona o DPH k 1.1.2012 doplnila do § 4 odst. 3  písm. d)  

nový bod 4, který výslovně opakuje odkaz na zákon o dani z příjmu. Za technické 

zhodnocení zákon o DPH považuje samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní 

činností. Osobně se přesto domnívám, že je současná úprava v mnohém nedostatečná a 

zasloužila by si přesnější vymezení tohoto pojmu přímo v zákoně o DPH. Výkladové 

problémy, které nastávají, proto musí řešit judikatura.  

 

                                                 
 

141 § 2 odst. 2 písm. ah) zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty 
142 Srov. Finvest.cz. [online] 2011.[cit. 2012-03-31]. Technické zhodnocení Dostupné z WWW: < www. 
finvest.cz /admin/kv/30.doc > 
143 Odkaz na §32 odst. 6 a §33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
144 Srov. LEDVINKOVÁ, Jana. Průvodce novelou o DPH: s účinností od 1.1.2012 s komentářem a 
příklady. 1. vyd. Praha: Vox, 2012, 52 s. ISBN 978-808-7480-045.s. 7   
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4.6.1 Generálně  

 

Jak již jsem zmínila výše, zákon o DPH u pojmu technického zhodnocení, 

odkazuje na generální vymezení technického zhodnocení v zákoně o daních z příjmů v 

§ 33 u hmotného majetku. V něm je stanoveno, že za technické zhodnocení jsou 

považovány výdaje na dokončení nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a 

modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím 

období částku 40 000 Kč. Tedy ty výdaje, které byly vynaloženy na uvedené změny 

nemovitosti. Za technické zhodnocení jsou považovány i výdaje nepřesahující zákonem 

stanovenou částku, které poplatník dle svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj 

(náklad).145 Tyto jednotlivé výdaje, ač nepřekročily částku 40 000 Kč, se sčítají a 

v úhrnu celkové hodnoty tak tvoří technické zhodnocení hmotného majetku. Jako 

vhodnější se však jeví evidence technického zhodnocení samostatně dle jednotlivých 

akcí.146 Důležitost takovéhoto vymezení ukáže při posuzování následku technického 

zhodnocení najatého majetku a při posuzování dopadů technického zhodnocení podle 

zákona o DPH.147          

 V soukromém právu pojem technické zhodnocení nenalezneme. Jde jen o 

veřejnoprávní kategorii vytvořenou pro zjištění základu daně. Proto není možné 

technické zhodnocení vlastnit, prodat, směnit, zastavit. Dále nepřichází v úvahu, aby 

bylo technické zhodnocení předmětem nájmu či finančního pronájmu s následnou koupí 

najatého majetku. „Převod“ technického zhodnocení, jak uvádí PhDr. Milan Skála ve 

svých publikacích a odborných článcích k tomuto tématu, jde mimo právní realitu. 148 

Oponuje tak jiným autorům, kteří tuto možnost připouštějí. Dle mého názoru, jde o 

logické vyhodnocení technického zhodnocení jako takového, proto se ztotožňuji s tímto 

                                                 
 

145 Dle § 24 odst. 2 písm.  zb) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
146 Srov. LEDVINKOVÁ, Jana. Průvodce novelou o DPH: s účinností od 1.1.2012 s komentářem a 
příklady. 1. vyd. Praha: Vox, 2012, 52 s. ISBN 978-808-7480-045. s. 7- 9 
147 Srov. SKÁLA, Milan. Technické zhodnocení a opravy. 5., aktualiz. vyd. Ostrava: Sagit, 2008, 351 s. 
ISBN 978-80-7208-707-5. s. 15   
148 Srov. SKÁLA, Milan. Technické zhodnocení a opravy. 5., aktualiz. vyd. Ostrava: Sagit, 2008, 351 s. 
ISBN 978-80-7208-707-5. s. 16  
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názorem PhDr. Skály. Jsem přesvědčená, že z chápání technického zhodnocení jako 

výdaje přímo plyne, že není zcizitelnou věcí či právem. 

 

4.6.2 Technické zhodnocení prováděné vlastníkem nemovitosti   

 

Při aplikaci zákona o DPH u technického zhodnocení nemovitosti musíme 

vycházet z vlastnického vztahu k nemovitosti. Pokud technické zhodnocení provede na 

nemovitosti vlastník, nejeví se z pohledu zákona o DPH tento případ jako problémový. 

Oproti složitostem, které se vyskytují v zákoně o daních z příjmů. Vlastník si objedná u 

zhotovitele službu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona o DPH, která je zdanitelným 

plněním, které je považováno dle zákona o DPH za uskutečněné dnem jejího poskytnutí 

nebo dnem vystavení daňového dokladu, 149 či v ostatních případech dnem převzetí a 

předání díla nebo jeho dílčí části. 150 Vlastník provede odpočet daně běžným způsobem.  

 

4.6.3 Technické zhodnocení prováděné nájemcem nemovitosti 

 

Oproti výše rozebranému technickému zhodnocení nemovitosti vlastníkem je 

technické zhodnocení na pronajaté nemovitosti nájemcem velice komplikovanou 

záležitostí, na niž existují diametrálně odlišné názory mezi odbornou veřejností i uvnitř 

státní správy.          

 Provede-li technické zhodnocení nemovitosti nájemce, ač se souhlasem 

pronajímatele, dojde ke změně nájmu. Vzniká tak zdanitelné plnění mezi ním (jako 

objednatelem) a zhotovitelem, pokud je tento plátcem DPH.  Problematickým zde je, 

zda a kdy vzniká zdanitelné plnění mezi nájemcem a pronajímatelem. V praxi běžně 

dochází k situacím, kdy nájemce v průběhu nájmu provede technické zhodnocení na 

pronajaté nemovitosti, a až v době ukončení nájmu se začne domáhat na pronajímateli 
                                                 
 

149 § 21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
150 § 21 odst. 6 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
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vyrovnání za zhodnocení jeho majetku.  Podle názoru PhDr. Milana Skály k tomuto dni 

zdanitelné plnění nevzniká. Usuzuje tak dle toho, že nájemce pronajímateli neposkytuje 

žádnou činnost, proto nemůže jít o zdanitelné plnění ve smyslu § 2 zákona o DPH. 151 

PhDr. Milan Skála předložil tento svůj názor dvakrát na Koordinační výbor MF ČR, a 

to dne 19.5.2004 a 31.8.2005 pod číslem 62/08.06.05 - DPH - technické zhodnocení. 152 

Ministerstvo financí pokaždé nesouhlasilo s jeho závěry, že se o zdanitelné plnění 

nejedná a naopak uvádí, že: „V případě technického zhodnocení provedeného nájemcem 

jde při ukončení nájmu o poskytnutí práva využití věci nebo jiné majetkově využitelné 

hodnoty ve smyslu § 14 odst. 1 písm. b) ZDPH. Jedná se tedy o zdanitelné plnění 

poskytnutí služby ve smyslu ZDPH a služba se považuje v tomto případě za poskytnutou 

dnem ukončení nájmu. Základem daně je úplata za technické zhodnocení, v případě 

bezúplatného plnění se základ daně stanoví podle § 36 odst. 5 ZDPH jako cena 

obvyklá.“153         

 Judikatura řadu let uváděla jako právní titul tohoto nároku bezdůvodné 

obohacení dle § 456 občanského zákoníku. Soudy vyvozovaly, že nájemní smlouva 

obsahuje dohodu smluvních stran o započtení vzájemných pohledávek, a to po 

kolaudaci stavby a na následné refundaci vzniklého rozdílu, a že z tohoto pohledu jde o 

pohledávky způsobilé k započtení dle § 581 Občanského zákoníku. Neuhrazením této 

pohledávky by vzniklo bezdůvodné obohacení.154      

 V této problematice se pozdější judikatura odklání od bezdůvodného obohacení 

a považuje za nutné použít obecná ustanovení Občanského zákoníku o nájemní 

smlouvě, hlavně poslední větu prvého odstavce ustanovení § 667. „Dal-li pronajímatel 

souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, může nájemce požadovat po 

skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci.“ V takovém případě se 

nejedná o zdanitelné plnění podle zákona o DPH a celé peněžní vyrovnání tedy není 

                                                 
 

151 Srov. SKÁLA, Milan. Technické zhodnocení a opravy. 5., aktualiz. vyd. Ostrava: Sagit, 2008, 351 s. 
ISBN 978-80-7208-707-5. s..  271   
152 Srov.Cds.mfcr.cz [online]. 2005[cit. 2012-03-31]. DPH- technické zhodnocení Dostupné z WWW: < 
http://cds2005.mfcr.cz/prispevky/DPH/62_080605.htm >  
153 Cit. Cds.mfcr.cz [online]. 2005[cit. 2012-03-31]. DPH- technické zhodnocení Dostupné z WWW: < 
http://cds2005.mfcr.cz/prispevky/DPH/62_080605.htm > 
154 Cit. Nejvyšší soud ČR, 26 Cdo 861/2001 ze dne 14.5.2002 



54 
 
 

vůbec předmětem DPH. 155       

 Dlouhodobé výkladové spory ohledně „přenechání“ technického zhodnocení 

nájemcem pronajímateli a otázky, zda se skutečně jedná o zdanitelné plnění dle zákona 

o DPH, vyřešilo rozhodnutí Ústavního soudu č. ÚS 3696/10 ze dne 15. 6. 2011. Soud se 

v tomto rozhodnutí zabývá problematikou uplatnění DPH při vypořádání technického 

zhodnocení pronajaté nemovitosti ze strany nájemce.      

 Podstatou žaloby, která vedla až k rozhodnutí ÚS, bylo vyměření daně z přidané 

hodnoty ze zůstatkové ceny technického zhodnocení provedeného nájemcem na 

pronajatém majetku ke dni ukončení nájemní smlouvy. Krajský soud v Ústí nad Labem 

učinil závěr, že dle příslušných smluv bylo technické zhodnocení provedeno se 

souhlasem pronajímatele a k vypořádání technického zhodnocení došlo až ukončením 

nájmu. Toto vypořádání je považováno za zdanitelné plnění podle zákona o DPH a 

nejedná se o pouhé finanční vyrovnání, jak argumentovala stěžovatelka. Krajský soud 

uzavřel své stanovisko tím, že žalobce uskutečnil zdanitelné plnění podle § 14 odst. 1 

zákona o DPH a dnem ukončení nájmu mu vznikla povinnost přiznat daň dle § 21 odst. 

1 zákona o DPH. 156          

 Nejvyšší správní soud rozhodl o následné kasační stížnosti rozsudkem č.j. 1 Afs 

70/2010-57, ze dne 22.9.2010. V něm uvedl, že „podstatným se jeví § 14 odst. 1 ZDPH, 

podle jehož první věty se za poskytnutí služby považují pro účely zákona všechny 

činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitostí. Tato sběrná věta 

specifikuje poskytnutí služby coby předmět daně nejobecnějším způsobem.“ Dále dospěl 

k závěru, že „na věc se vztahuje § 14 odst. 1 písm. b) ZDP, podle něhož se poskytnutím 

služby rozumí také poskytnutí práva využití věci nebo práva či jiné majetkově využitelné 

hodnoty. V případě ukončení nájmu se bezpochyby uplatní elasticita vlastnického práva, 

nelze zde však přehlédnout, že pronajímaný majetek se vrací do dispozice pronajímatele 

zhodnocen.“ Na danou problematiku je dle Nejvyššího správního soudu nutno pohlížet 

v kontextu obecného vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem. Ekonomickou podstatu 

nájemní smlouvy vidí kasační soud v tom, že pronajímatel přenechává za úplatu 

                                                 
 

155 Srov. SKÁLA, Milan. Technické zhodnocení a opravy. 5., aktualiz. vyd. Ostrava: Sagit, 2008, 351 s. 
ISBN 978-80-7208-707-5. s. 272  
156 Srov. Krajský soud v Ústí nad Labem, 15 Ca 54/2008-28 ze dne 24.6.2010 
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nájemci věc, aby ji dočasně užíval nebo z ní bral užitky.  Soud ve své argumentaci 

znovu poukazuje na ustanovení § 667 odst. 1 občanského zákoníku. V souzené věci má 

za prokázané, že skutečně došlo k technickému zhodnocení se souhlasem majitele. 

Teprve až ukončením nájemního vztahu může majetek majitel neomezeně užívat. 

Přenechání zhodnoceného majetku nájemcem pronajímateli považuje soud za 

poskytnutí práva využití jiné majetkově využitelné hodnoty ve smyslu § 14 odst. 1 

písm. b) zákona o DPH. Nejvyšší správní soud poukázal na svůj dřívější rozsudek ze 

dne 28.11.2008, č.j. 2 Afs 111/2008-52, ve kterém dovodil, že pro účely zákona o DPH 

je nutné technické zhodnocení na nemovitosti vnímat jako služby, jež jsou zdanitelným 

plněním, a to ke dni přenechání technického zhodnocení pronajímateli. Nejvyšší správní 

soud podtrhl argument, že se nejedná o pouhé finanční vyrovnání, neboť předmětem 

DPH je poskytnutí služby, nikoli cena za tuto službu. V daném případě z pohledu 

zákona o DPH došlo ke dvěma zdanitelným plněním. Za prvé k poskytnutí služby ve 

formě nájmu a za druhé k poskytnutí služby přenecháním zhodnoceného majetku. 

Skutečnost, že úplaty za tato zdanitelná plnění byly provedeny vzájemným započtením 

vzniklých pohledávek, nemá na vznik zdanitelného plnění vliv.    

 Ústavní soud se ve svém usnesení ztotožnil se závěry v rozhodnutích správních 

úřadů a soudů, které mu předcházely. Argumentace uvedená v rozhodnutích Nejvyššího 

správního soudu157 i Krajského soudu158 se podle něj s danou problematikou vypořádala 

jasně, logicky a přesvědčivě a Ústavní soud ve svém usnesení konstatoval, že nemá, co 

by k tomu (z hlediska ústavnosti) dodal. Z hlediska zákona o DPH se dle ÚS jedná o 

poskytnutí služby pronajímateli. Jde o právo využít zhodnocený majetek, a to dnem, 

kdy jej pronajímatel může užívat.159        

 Dle mého názoru nemůže dojít, jak argumentoval Nejvyšší správní soud, 

k přenechání technického zhodnocení nájemcem pronajímateli. Jak již jsem výše 

uvedla, z chápání technického zhodnocení jako výdaje, je to nelogické. Ukončením 

nájmu dochází pouze k navrácení vlastnického práva v plné šíři. Nájemce neposkytnul 

dnem ukončení nájmu pronajímateli žádné plnění. Proto bych se já osobně přikláněla 

                                                 
 

157 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22.9.2010, sp.zn.1 Afs 70/2010-57 
158 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24.6.2010, č.j. 15 Ca 54/2008- 28 
159 K tomu blíže viz. Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 6. 2011, sp.zn. ÚS 3696/10 
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k nastíněnému řešení této problematiky ve smyslu, v jakém to učinil ve své v publikaci 

PhDr. Skála. Ve stručnosti - jsem přesvědčena, že okamžik vzniku zdanitelného plnění 

je den, kdy nájemce dokončil změnu předmětu nájmu a zhodnotil majetek 

pronajímatele. Na druhou stranu si uvědomuji, že rozhodnutí Ústavního soudu je 

pravděpodobně jednodušší z účetního pohledu jak pro pronajímatele, tak i pro nájemce, 

jelikož umožňuje zaúčtování DPH na vstupu, a následně i na výstupu při ukončení 

nájemní smlouvy, případné zahrnutí technického zhodnocení do odpisů nájemcem. 

Stávající právní úprava problematiky technického zhodnocení vykazuje podle mě 

nastíněné nejasnosti, a proto by si zasloužila podrobnější a přesnější vymezení v zákoně 

o DPH. 

 

 

4.6.4 Úpravy odpočtu daně podle zákona o DPH a technické zhodnocení 

 

Jak již bylo uvedeno, ustanovení § 78 až § 78 c se obecně vztahují na situace 

úprav odpočtu daně při změnách u pořízeného dlouhodobého majetku, pokud původně 

byl uplatněn odpočet DPH, ale v některém z následujících roků dojde ke změně 

v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet DPH. 

Pokud u technického zhodnocení pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor dojde ke 

změně účelu užití v průběhu zákonné lhůty 10 let pro úpravu odpočtu daně, vznikne 

plátci povinnost či právo provést úpravu odpočtu daně. Částka úpravy odpočtu daně se 

vypočte za příslušný kalendářní rok ve výši jedné desetiny dle způsobu výpočtu 

stanoveného v § 78a. Úprava odpočtu se musí provést pouze tehdy, pokud rozdíl mezi 

ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů.160 

 

 
                                                 
 

160 K tomu blíže GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2012: výklad s příklady. Praha: Grada 
Publishing, 2005, 302. ISBN 978-80-247-4046-1. s. 195 a násl. 



57 
 
 

5 POHLED DE LEGE FERENDA  

 

Nová kodifikace občanského zákoníku přináší zcela jiné vymezení nemovitostí 

v soukromém právu. Návrat před rok 1950 a obnovení zásady superficies solo cedit 

klade vysoké nároky na vyřešení přechodného období, ve kterém by se vlastnické 

vztahy založené během posledních šedesáti let měly změnit dle odlišné nové právní 

úpravy. K jednorázové změně dojít nemůže, neboť by tím došlo v některých případech 

k vyvlastnění. Inspiračním zdrojem nového českého občanského zákoníku je mimo jiné 

i německý občanský zákoník (BGB), který řešil a i vyřešil návrat k právnímu principu 

superficies solo cedit, který respektují západní kodexy. Přesto je na místě si položit 

otázku, co tato významná změna může přinést za komplikace v právních vztazích mezi 

vlastníky jednotlivých nemovitostí. Dle věcného záměru k návrhu občanského zákoníku 

je podstatou, že od 1.1.2014 bude mít vlastník oprávněné stavby na pozemku jiného 

vlastníka užívací právo k pozemku, a to za úplatu obvyklou v daném místě i čase. 161 

Jelikož vlastníku stavby i pozemku k druhé nemovitosti vznikne ze zákona předkupní 

právo, mohou vznikat komplikace při nakládání s tímto majetkem. Lze předpokládat 

úmyslné obstrukce transakcí, což může trh s nemovitostmi nepříjemně ovlivnit, mimo 

jiné i zvýšit daňové zatížení. Především je diskutována i otázka samotné realizace 

předkupního práva. Zákon nepamatuje na konkrétní úpravu nabídky a akceptace 

předkupního práva, zda mají být tyto úkony učiněny písemně či ústně. Proto i tato 

problematika by měla být v zákoně ošetřena, aby se předešlo případným budoucím 

sporům.  162                

 Některé úvahy de lege ferenda vyvstávají také v souvislosti s problematikou 

zrušení snížené sazby daně z přidané hodnoty. Pokud by došlo k nastolení jednotné 

sazby DPH, promítlo by se to ve zvýšení cen nemovitostí u kategorie takzvaných staveb 

                                                 
 

161  Justice.cz [online]. 2012[cit. 2012-03-31]. Návrh zákona Dostupné z WWW: 
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html html > 
162 Epravo.cz [online]. 2011[cit. 2012-03-31]. Nový občanský zákoník – věcná práva a možné problémy 
Dostupné z WWW: < http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-obcansky-zakonik-vecna-prava-a-mozne-
problemy-79509.htmlhtml > 
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pro sociální bydlení, do které dnes lze zařadit většinu novostaveb na trhu.  Osobně 

považuji za vhodnější zachování dvojí sazby daně tak, aby mohl být zmírněn dopad 

daně při řešení bytové otázky sociálně slabší částí obyvatel. 
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ZÁVĚR 

 

V této práci jsem se pokusila analyzovat poměrně složitou problematiku 

zdaňování nemovitostí daní z přidané hodnoty. První část mé práce byla spíše zaměřena 

na výklad.  V ní jsem se snažila podat co nejsrozumitelnější charakteristiku hlavních 

rysů této daně a rozebrat problematická ustanovení, která se týkají zdaňování 

nemovitostí.  V této oblasti vznikají sporné otázky často řešené až judikaturou, kterou 

pro dokreslení složitosti problémů uvádím v příslušných kapitolách. Dále jsem se 

pokusila ukázat, jaké nepříjemnosti mohou nastat přijetím nového občanského 

zákoníku. Za nezbytnou součást této práce považuji rozbor konstrukce daně z přidané 

hodnoty a vymezení nejdůležitějších pojmů. 

Text druhé části této práce jsem zaměřila na praktickou analýzu zákona o dani 

z přidané hodnoty při zdaňování nemovitostí, kde jsem upozornila na mezery v zákonné 

úpravě, chybějící ustanovení či neúplná vymezení některých pojmů. V závěru nabízím 

pohled de lege ferenda, především s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku, 

který obsahuje ve vymezení nemovitostí zásadní obrat. Samozřejmě zdaňování 

nemovitostí daní z přidané hodnoty přináší mnoho dalších témat, kterým jsem v této 

diplomové práci věnovala menší pozornost, či jsem je vůbec nezmínila, a to hlavně 

kvůli omezenému rozsahu práce.  

Dále se pokusím o shrnutí poznatků obsažených v předchozích kapitolách a o 

kritické vyhodnocení právní úpravy této složité problematiky. Při studiu pramenů k mé 

diplomové práci jsem jako nejzávažnější shledala výkladové problémy, které vznikají 

při uplatnění zákona v praxi a které jsou zapříčiněny nepřesnými formulacemi 

jednotlivých ustanovení zákona. Tato situace v naší legislativě často vede mimo jiné 

k právní nejistotě, mnohým soudním sporům, což je spojeno i s nemalými náklady. 

Soudy tak musí suplovat práci zákonodárce.  

V kapitole 4.3 je konkrétně zmíněn výkladový problém, jenž vyvstal zavedením 

režimu přenesení daňové povinnosti (mimo jiné) i při poskytnutí stavebních a 

montážních prací na nemovitostech do českého zákona o DPH, kterým ČR v této věci 

splnila svoji povinnost transponovat Směrnici Rady 2006/112 ES do své právní úpravy.  

V této souvislosti chci podotknout, že transpozici směrnic Rady EU do naší právní 
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úpravy je třeba věnovat větší pozornost, aby napříště nedocházelo k nepřesnostem při 

formulaci ustanovení našich zákonů nebo dokonce k opomenutí některých ustanovení 

směrnic.            

 Další výkladový problém je pojednán v kapitole 4.6.3, týkající se technického 

zhodnocení nemovitosti prováděného nájemcem se souhlasem pronajímatele. 

Interpretace této problematiky daňovými poradci, právníky a státní správou je rozličná, 

a proto bylo na Ústavním soudu, aby podal závazný výklad. Podle mého názoru tato 

situace vyžaduje lepší spolupráci odborné veřejnosti při přípravě zákonů.   

 

Text této diplomové práce byl dokončen dle právního stavu ke dni 31. 3. 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 
 

 

Seznam zkratek 
EU – Evropská unie 

ES – Evropské společenství 

ESD – Evropský soudní dvůr 

ČR – Česká republika 

DPH – daň z přidané hodnoty 

ZDPH – zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o DPH 

OZ – Občanský zákoník 

ÚS – Ústavní soud 

GFŘ – Generální finanční ředitelství 

MF  – Ministerstvo financí 
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Shrnutí 

 

Tato diplomová práce se zabývá zdaňováním nemovitostí daní z přidané 

hodnoty (DPH). Je motivována snahou zmapovat současnou právní úpravu (stav k datu 

31.3.2012), nastínit související problémy a poukázat na jednotlivá vybraná soudní 

rozhodnutí (především rozsudky Nejvyššího správního soudu České republiky a 

Ústavního soudu České republiky). 

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol, přičemž každá z nich se zabývá 

jednotlivými aspekty vybrané problematiky. První kapitola je úvodní a podává základní 

charakteristiku daně jako takové. Druhá kapitola se zaměřuje na ustanovení 

v občanském zákoníku, která se zabývají nemovitostmi. Zohledňuje i připravovanou 

novelu tohoto zákoníku. V třetí kapitole lze najít stručné shrnutí ohledně daně z přidané 

hodnoty, především konstrukci této daně, a jsou zde vymezeny základní pojmy 

související s příslušnými právními instituty. Čtvrtá kapitola je klíčová, neboť podává 

analýzu jednotlivých ustanovení zákona o DPH ve vztahu k nemovitostem. Tato 

kapitola rovněž rozebírá převod a nájem nemovitostí. Nejdůležitější ustanovení 

z hlediska uplatnění DPH u služeb vztahujících se k nemovitostem a při prodeji a nájmu 

podniku jsou zmíněna okrajově. Tato kapitola se zabývá rovněž novou právní úpravou 

spojenou s daní z přidané hodnoty ve stavebnictví. Konec této kapitoly je věnován 

nejkontroverznější tematice - technickému zhodnocení nemovitostí. Závěrečná část 

přináší zamyšlení nad možnou změnou úpravy nejproblematičtějších míst zákona. 

Stejně tak jsou v této práci kriticky zahrnuty rozličné názory uznávaných 

odborníků. Jejich neshody mohou být rozsouzeny až jedině judikaturou Nejvyššího 

správního soudu nebo Ústavního soudu. 

Význam problematiky zdaňování nemovitostí daní z přidané hodnoty postupně 

narůstá. Důsledky této daně jsou čím dál tím významnější nejen pro realitní makléře a 

jiné experty, ale pro každého z nás v každodenním životě. 
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Summary 

  

 This thesis is concerned with taxing real property under a value added tax 

(VAT). It´s motivated by the effort to examine the current Czech legislation (up to 

31.3.2012), to provide an outline of relevant problems and look at the particularly 

chosen judicial decisions (especially judgements of the Supreme Court of the Czech 

Republic and the Constitutional Court of the Czech Republic).  

 

The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different aspects of 

the chosen issue. Chapter One is introductory and defines the taxes in general. Chapter 

Two draws the attention to the provisions which are related to the real property in the 

Czech Civil Code. It takes the prepared amendment to this Act into account. In Chapter 

Three one can find the brief summary of the value added tax, especially the structure of 

this tax and it defines the basic terminology connected with the relevant legal institutes. 

Chapter Four is essential, because it analyses the particular provisions of the Value 

Added Tax Act which are related to the real estates. This chapter investigates the 

transfer and lease of the real estates, as well. The most important provisions considering 

the services connected with the real estates and sale and lease of the enterprise are 

mentioned. This chapter deals with the new legislation related to the value added tax in 

the building industry, as well. At the end of this chapter one can find the most 

controversial topic – technical valorisation of the real estates. The last chapter is 

conclusive and recommends the changes to be made in the most problematic provisions 

of the Value Added Tax Act.  

 

The criticizing opinions of recognizable experts are encompassed in this thesis, as well. 

Their conflicts can be settled down only by the judgements of the Supreme or 

Constitutional Court of the Czech Republic. 

 

The importance of taxing real property under a value added tax is gradually increasing. 

The consequences of this tax are more and more important not only for the real estate 

brokers and other experts, but for every one of us in our everyday life.  
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