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ÚVOD 

Tento pracovní sešit je určen k procvičování problematiky předmětu Daň z přidané hodnoty.  

Jeho členění je zvoleno tak, aby navazovalo na obsah jednotlivých přednášek k tématu. Má 

sloužit k opakování probraného učiva a k přípravě na zkoušku. Testové otázky a příklady jsou 

koncipovány obdobně, jak může být sestaveno zkouškové zadání. Jednotlivé části obsahují 

 odkaz na příslušná ustanovení zákona o DPH 

 shrnutí učiva 

 testové otázky, u nichž vybíráte správné řešení z nabízených možností 

 otázky, na něž máte odpovědět 

 dílčí příklady na výpočty 

 správná řešení s odkazem na ustanovení zákona 

Pracovní sešit vychází z legislativní úpravy účinné k 1. 1. 2018. 

V textu jsou použity následující zkratky: 

ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

ZDP - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

DPH - daň z přidané hodnoty 

OPD - osoba povinná k dani 

OND - osoba nepovinná k dani 

ORD - osoba registrovaná k dani 

IO – identifikovaná osoba 

JČS - jiný členský stát EU 

3Z - třetí země 

DD - daňový doklad 

DUZP - den uskutečnění zdanitelného plnění 

ČR – Česká republika 

Náměty a připomínky k pracovnímu sešitu, upozornění na nepřesnost zadání či chybu v řešení 

mně, prosím, adresujte prostřednictvím školy. Děkuji. 

Věřím, že vám tento pracovní sešit pomůže se kvalitně připravit na zkoušky. Hodně úspěchů! 

 

                                                                                                                Petr Kout 
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Část 1 – Předmět daně, základní pojmy 

 

ZDPH §§ 2 – 4a, 7 – 20 

 

SHRNUTÍ UČIVA 

 

Předmětem daně jsou věcně vymezená plnění 

 dodání zboží, včetně pořízení zboží, dovozu zboží a převodu nemovitých věcí, a 

 poskytnutí služby, 

která v rámci ekonomické činnosti uskutečňuje osoba povinná k dani za úplatu, pokud místo 

plnění je v tuzemsku. (§ 2) 

Ekonomickou činností rozumí ZDPH soustavnou činnost stanovených osob a dále využití 

hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván 

soustavně (např. nájem). Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost 

osob, které se musí řídit pokyny zaměstnavatele a jejichž příjmy jsou zdaňovány jako příjmy 

ze závislé činnosti podle ZDP. (§ 5) 

Dodáním zboží ZDPH rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Dodáním zboží 

do JČS je dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do JČS. ZDPH dále 

vymezuje pojmy zasílání zboží (pro OND), pořízení zboží (od ORD z EU), dovoz zboží (ze 

3Z) a přemístění obchodního majetku (bez změny vlastnictví). (§§ 4, 13) 

Poskytnutím služby ZDPH rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží a dále 

pozbytí nehmotné věci (převod práv), přenechání zboží k užití jinému (poskytnutí práva 

využití věci nebo práva anebo jiné majetkově využitelné hodnoty), vznik a zánik věcného 

břemene, přijetí závazku zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo situaci.    

(§ 14). 

Úplata je částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou 

poskytnuty v souvislosti s předmětem daně (§ 4). 

Místo plnění při převodu nemovité věci je místo, kde se nemovitá věc nachází. Místem 

plnění při dodání práva stavby je místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.     

(§ 7)  

Místo plnění při dodání zboží se posuzuje podle druhu dodání zboží (s přepravou – bez 

přepravy, při pořízení zboží, při zasílání zboží, při dovozu a vývozu zboží). (§§ 7, 8, 11, 12, 

18) 

Místo plnění při poskytnutí služby je stanoveno v podobě 

 základních pravidel (pro OPD místo, kde má tato osoba sídlo nebo provozovnu, pokud je 

této provozovně služba poskytnuta, resp. pro OND místo, kde má osoba poskytující 

službu sídlo nebo místo provozovny poskytovatele služby, pokud je služba poskytnuta 

prostřednictvím provozovny), (§ 9, § 9a)  

 výjimek ze základního pravidla. (§§ 10 – 10j) 

 

 

  

 

 

 

 



6 

1. Považuje se za úplatu poskytnutí protislužby? 

a) ano 

b) ne 

 

2. Zbožím jsou věci 

a) nakupované za účelem dalšího prodeje 

b) pouze hmotné movité 

c) hmotné movité i nemovité 

 

3. Kdy jsou mince české měny považovány za zboží? 

 

 

 

4. Kdy je novým dopravním prostředkem vozidlo určené k provozu na pozemních 

komunikacích? 

 

 

 

5. Sídlem advokáta, který bydlí (má místo pobytu) ve Znojmě a který má kancelář, kde 

přijímá klienty, v Břeclavi, je 

a) Znojmo 

b) Břeclav 

c) adresa zapsaná v seznamu advokátů u České advokátní komory 

 

6. Technické zhodnocení vymezené zákonem o daních z příjmů je považováno zákonem 

o DPH za samostatný dlouhodobý majetek 

a) jen je-li vynaloženo nájemcem na najatém majetku 

b) je-li podle účetních předpisů účtováno odděleně od majetku, ke kterému patří 

c) vždy, i když je vynaloženo na vlastním majetku a tvoří součást jeho ocenění 

 

7. Dlouhodobým majetkem ve hmotné podobě je obchodní majetek v podobě 

a) dlouhodobého hmotného majetku podle účetních předpisů 

b) hmotného majetku podle zákona o daních z příjmů 

 

8. Posuďte, zda se jedná o ekonomickou činnost: 

 

Druh soustavné činnosti ANO / NE  

nájem pozemků  

nájem nebytových prostor  

nájem movitých věcí na základě živnostenského oprávnění  

nájem movitých věcí, který není živností  

činnost člena dozorčí rady a.s.  

činnost zaměstnance na základě dohody o provedení práce  

činnost profesionálního sportovce  

činnost zpěváka mimo závislou činnost („na volné noze“)  

poskytování peněžních zápůjček  

nelegální činnost bez příslušného oprávnění  
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9. Při prodeji movité věci je sjednána výhrada vlastnictví do doby, než bude zaplacena celá 

kupní cena. Jedná se o dodání zboží? 

a) ano 

b) ne 

 

10. Kdo komu dodává zboží? Odkud kam se dodává zboží? 

 

 dodává přijímá odkud kam 

pořízení zboží     

zasílání zboží     

přemístění obchodního majetku     

dovoz zboží     

vývoz zboží     

 

 

11. O jaké plnění se jedná (dodání zboží, poskytnutí služby), je-li poskytováno v rámci 

samostatné výdělečné činnosti za úplatu s místem plnění v tuzemsku? 

 

Plnění Druh plnění podle ZDPH 

nájem nemovité věci  

podnájem movité věci  

finanční leasing se sjednaným povinným odkoupením 

věci uživatelem po skončení finančního leasingu 

 

právo umístit si svoji movitou věc v nemovité věci jiné 

osoby (např. hrací automat v restauraci) 

 

souhlas autora s vydáním vlastního díla  

závazek, že podnikatel po určitou dobu pozastaví svoji 

činnost 

 

poskytnutí slevy za nekvalitně provedenou službu  

„směna“ zboží za službu (dodání počítače za konzultace 

k daním) 

 

 

 

12. Je z věcného hlediska uvedené plnění předmětem daně? 

 

Plnění 
Předmět daně 

ANO / NE 

bezúplatný převod nemovité věci v tuzemsku mezi dvěma osobami 

nepovinnými k dani (darování nemovité věci mezi příbuznými) 

 

bezúplatný převod nemovité věci v tuzemsku mezi dvěma osobami 

povinnými k dani 

 

složení kauce v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy  

prokázaná škoda na zboží nebo dlouhodobém majetku  

náhrada škody v penězích poskytnutá povinnou osobou oprávněné osobě  

manko ve skladu do výše náhrady od zaměstnance  

likvidace zásob nepotřebných náhradních dílů  

smluvní pokuty a úroky z prodlení  

poskytnutí dotace na pořízení dlouhodobého majetku  

poskytnutí dotace na mzdy zaměstnanců  
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dodání stravenek  

postoupení vlastní pohledávky  

postoupení pohledávky pořízené za úplatu  

výplata podílů na zisku  

výplata vypořádacího podílu společníkovi s.r.o. v penězích  

prodej obchodního závodu  

vklad dlouhodobého majetku do základního kapitálu obchodní korporace  

bezúplatné předání obchodních vzorků  

bezúplatné předání dárků v rámci ekonomické činnosti  

 

13. Která bezúplatná plnění jsou předmětem daně? 

 

14. Stanovte místo plnění 

 

Plnění Místo plnění 

Plátce prodává nemovitou věc v ČR kupujícímu - ORD se sídlem ve SRN.  

Plátce pořídil movitou věc od ORD se sídlem v Sofii. Přepravu zajistil 

prodávající do sídla kupujícího v ČR. 

 

Plátce se sídlem v Plzni opraví ve svém sídle movitou věc. Po ukončení 

prací věc odešle objednateli – OPD do jeho sídla v Rakousku. 

 

Plátce se sídlem v ČR dodává zboží do Číny. Dodávku fakturuje ORD se 

sídlem v Polsku. 

 

Plátce se sídlem v ČR zpracuje daňové přiznání k dani z příjmů podnikateli 

se sídlem ve Vídni, který v Praze pronajímá nemovitou věc. 

 

ORD se sídlem na Slovensku poskytla franšízu na realitní činnost plátci se 

sídlem v Praze. 

 

Plátce zajišťuje přepravu zboží z ČR do Německa. Přepravu si objednal 

podnikatel se sídlem v Rakousku. 

 

Plátce se sídlem v Chebu opravil v dílně v Chebu osobní automobil OND 

ze Slovenska. 

 

Půjčovna aut, plátce daně, poskytla v ČR nájem nákladního auta na 35 dní 

OND s místem pobytu v Polsku. 

 

ORD se sídlem v SRN pronajme na 2 měsíce bagr plátci se sídlem v ČR  
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Řešení: 

 

1. a) - § 4 

2. c) - § 4 

3. pokud jsou prodávány pro sběratelské účely, a to za ceny vyšší, než je jejich nominální 

hodnota - § 4 

4. má-li obsah válců větší než 48 cm3 nebo výkon větší než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 

6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km - § 4 

5. b) - § 4 

6. c) - § 4 

7. b) - § 4 

8. Posuďte, zda se jedná o ekonomickou činnost: 

 

Druh soustavné činnosti ANO / NE  

nájem pozemků ANO 

nájem nebytových prostor ANO 

nájem movitých věcí na základě živnostenského oprávnění ANO 

nájem movitých věcí, který není živností ANO 

činnost člena dozorčí rady a.s. NE 

činnost zaměstnance na základě dohody o provedení práce NE 

činnost profesionálního sportovce ANO 

činnost zpěváka „na volné noze“ ANO 

poskytování peněžních zápůjček ANO 

nelegální činnost bez příslušného oprávnění ANO 

 

9. a) - § 13 

 

10. Kdo komu dodává zboží? Odkud kam se dodává zboží? 

 

 Dodává přijímá odkud kam 

pořízení zboží ORD z JČS OPD z ČR JČS ČR 

zasílání zboží 
Plátce OND z JČS ČR JČS 

ORD v JČS OND z ČR JČS ČR 

přemístění obchodního majetku 
Plátce Plátce ČR JČS 

ORD v JČS ORD v JČS JČS ČR 

dovoz zboží Zahraniční osoba Plátce 3Z ČR 

vývoz zboží Plátce Zahraniční osoba ČR 3Z 
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11. O jaké plnění se jedná (dodání zboží, poskytnutí služby), je-li poskytováno v rámci 

samostatné výdělečné činnosti za úplatu s místem plnění v tuzemsku? 

 

Plnění Druh plnění podle ZDPH 

nájem nemovité věci poskytnutí služby 

podnájem movité věci poskytnutí služby 

finanční leasing se sjednaným povinným odkoupením věci 

uživatelem po skončení finančního leasingu  
dodání zboží 

právo umístit si svoji movitou věc v nemovité věci jiné osoby 

(např. hrací automat v restauraci) 

poskytnutí služby 

souhlas autora s vydáním vlastního díla poskytnutí služby 

závazek, že podnikatel po určitou dobu pozastaví svoji činnost poskytnutí služby 

poskytnutí slevy za nekvalitně provedenou službu poskytnutí služby 

„směna“ zboží za službu (dodání počítače za konzultace 

k daním) 

dodání zboží a současně 

poskytnutí služby 

 

 

12. Je z věcného hlediska uvedené plnění předmětem daně? 

 

Plnění 
Předmět daně - 

ANO / NE 

bezúplatný převod nemovité věci v tuzemsku mezi dvěma osobami 

nepovinnými k dani (darování nemovité věci mezi příbuznými) 
NE 

bezúplatný převod nemovité věci v tuzemsku mezi dvěma osobami 

povinnými k dani 
NE 

složení kauce v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy NE 

škoda na zboží nebo dlouhodobém majetku NE 

náhrada škody v penězích poskytnutá povinnou osobou oprávněné osobě NE 

manko ve skladu do výše náhrady od zaměstnance NE 

likvidace zásob nepotřebných náhradních dílů NE 

smluvní pokuty a úroky z prodlení NE 

poskytnutí dotace na pořízení dlouhodobého majetku NE 

poskytnutí dotace na mzdy zaměstnanců NE 

dodání stravenek NE 

postoupení vlastní pohledávky NE 

postoupení pohledávky pořízené za úplatu ANO 

výplata podílů na zisku NE 

výplata vypořádacího podílu společníkovi s.r.o. v penězích NE 

prodej obchodního závodu NE 

vklad dlouhodobého majetku do základního kapitálu obchodní korporace ANO 

bezúplatné předání obchodních vzorků NE 

bezúplatné předání dárků v rámci ekonomické činnosti NE 

 

 

13. Plnění použitá pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce 

(trvalé použití hmotného obchodního majetku nebo dočasné využití nehmotného 

obchodního majetku plátcem pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, použití 

nebo využití pro jiné účely než související s uskutečňováním ekonomických činností 
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plátce, a poskytnutí obchodního majetku nebo služby bez úplaty), pokud byl u tohoto 

majetku nebo u přímo souvisejících přijatých plnění uplatněn odpočet daně. - §§ 13, 14  

 

14. Stanovte místo plnění 

 

Plnění Místo plnění 

Plátce prodává nemovitou věc v ČR kupujícímu - ORD se sídlem ve SRN. ČR 

Plátce pořídil movitou věc od ORD se sídlem v Sofii. Přepravu zajistil 

prodávající do sídla kupujícího v ČR. 
ČR 

Plátce se sídlem v Plzni opraví ve svém sídle movitou věc. Po ukončení 

prací věc odešle objednateli - OPD do jeho sídla v Rakousku. 
Rakousko 

Plátce se sídlem v ČR dodává zboží do Číny. Dodávku fakturuje ORD se 

sídlem v Polsku. 
ČR 

Plátce se sídlem v ČR zpracuje daňové přiznání k dani z příjmů podnikateli 

se sídlem ve Vídni, který v Praze pronajímá nemovitou věc. 
Rakousko 

ORD se sídlem na Slovensku poskytla franšízu na realitní činnost plátci se 

sídlem v Praze. 
ČR 

Plátce zajišťuje přepravu zboží z ČR do Německa. Přepravu si objednal 

podnikatel se sídlem v Rakousku. 
Rakousko 

Plátce se sídlem v Chebu opravil v dílně v Chebu osobní automobil OND 

ze Slovenska. 
ČR 

Půjčovna aut, plátce daně, poskytla v ČR nájem nákladního auta na 35 dní 

OND s místem pobytu v Polsku. 
Polsko 

ORD se sídlem v Německu pronajme na 2 měsíce bagr plátci se sídlem 

v Praze. 
ČR 
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Část 2 – Osoby 

 

ZDPH §§ 5 – 6i, 94 – 97, 106 – 107a 

 

SHRNUTÍ UČIVA 

 

Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 

ekonomické činnosti. (§ 5) 

Osoba nepovinná k dani je osoba, která není OPD. 

Plátce je osoba registrovaná podle ZDPH. 

Osoba neusazená v tuzemsku je OPD, která nemá sídlo v tuzemsku, uskuteční zdanitelné 

plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a v tuzemsku nemá 

provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní. (§ 4) 

Skupinou je skupina spojených osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je 

registrována k dani jako plátce. Skupina se považuje za samostatnou OPD. Každá osoba může 

být členem pouze jedné skupiny. (§ 5 a d.) 

Osobou registrovanou k dani je osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro 

účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy. 

Osoba osvobozená je OPD se sídlem nebo provozovnou v jiném členském státě, která je 

v tomto státě osobou s obdobným postavením jako v tuzemsku OPD se sídlem v tuzemsku, 

která není plátcem. (§ 4) 

Identifikovaná osoba - OPD, která není plátcem, pokud  

 v tuzemsku pořizuje zboží z JČS, které je předmětem daně (obvykle v částce nad 326 000 

Kč bez daně v kalendářním roce), kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci 

zjednodušeného postupu při dodání zboží formou třístranného obchodu - platí i pro 

právnickou osobu nepovinnou k dani,  

 přijímá službu od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku, 

 pořídila zboží s instalací nebo montáží od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění 

v tuzemsku, 

 se jedná o dodání zboží soustavami nebo sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku s místem 

plnění v tuzemsku, 

 poskytla službu OPD s místem plnění v JČS podle základního pravidla (§ 9 odst. 1),             

s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.  

 

U tuzemských plnění má postavení OPD, která není plátcem. Nemá povinnost uplatňovat daň 

na výstupu a nemá nárok na odpočet daně. Může se registrovat dobrovolně. (§§ 6g – 6l)  

 

Plátcem se může stát dobrovolně OPD se sídlem v tuzemsku, která bude uskutečňovat plnění 

s nárokem na odpočet daně na vstupu. Plátcem se stává OPD se sídlem v tuzemsku povinně,   

 podle výše individuálního obratu (pokud obrat za nejvýše 12 bezprostředně 

předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 mil. Kč – nevztahuje se 

na OPD, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, 

(§ 6) 

 na základě jiných skutečností (privatizace, prodej obchodního závodu, vklad obchodního 

závodu, přeměna, osoba povinná k dani, která pokračuje v živnosti po zemřelém plátci, při 

pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně aj.). (§§ 6b – 6g) 
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Obratem se rozumí úplata bez daně včetně dotace k ceně za uskutečněná plnění s místem 

plnění v tuzemsku: 

 zdanitelná, 

 osvobozená s nárokem na odpočet daně, 

 osvobozená bez nároku na odpočet daně podle § 54 až § 56a kromě doplňkové činnosti 

vykonávané příležitostně. 

Do obratu se nezahrnují úplaty z prodeje dlouhodobého majetku. 

 

Plátcem při překročení obratu se stává OPD od prvního dne druhého měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem 

dříve. Přihlášku k registraci musí OPD podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve 

kterém překročila stanovený limit. Pokud OPD překročí stanovený obrat a nesplní svou 

registrační povinnost, je zaregistrována zpětně. 

 

Požádat o zrušení registrace může plátce nejdříve po roce od data účinnosti registrace 

uvedeného v rozhodnutí o registraci, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližších 

předcházejících 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč nebo při splnění 

dalších stanovených podmínek. (§§ 106b – 106f) 

 

Správce daně musí zrušit registraci plátce a IO, pokud nastanou stanovené skutečnosti.      

(§ 106) 
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1. Může být osobou nepovinnou k dani (OND) právnická osoba? 

 

 

2. Kdo se může stát plátcem? 

 

 

3. Může se stát plátcem ORD z JČS neusazená v tuzemsku? 

 

 

4. Kdy se nesmí stát plátcem fyzická osoba, která má pouze příjmy z nájmu (§ 9 ZDP)? 

 

 

5. Kdy se stane povinně plátcem OPD se sídlem v ČR, která pouze pořizuje zdanitelná 

plnění za účelem výstavby budovy? 

 

 

6. Musí se stát plátcem obchodní korporace, na kterou při přeměně přechází majetek 

zanikající obchodní korporace – plátce? 

 

 

7. Do kdy musí podat OPD přihlášku k registraci, pokud překročí „rozhodnou výši“ obratu 

za měsíc září? 

 

 

8. Od kdy bude osoba z předcházející otázky plátcem daně? 

 

 

9. Jaké hrozí sankce za nesplnění registrační povinnosti? 

 

 

10. Kdy nejdříve lze zrušit registraci plátce daně? 

 

 

11. Pokud správce daně zjistí, že plátce neuskutečnil za právě uplynulých 12 měsíců: 

a) žádné zdanitelné plnění, musí zrušit plátci registraci 

b) žádné plnění, musí zrušit plátci registraci 

c) žádné zdanitelné plnění, může zrušit plátci registraci 

d) žádné plnění, může zrušit plátci registraci 

 

12. Pokud se stane OPD plátcem, musí se stát plátcem i její spolupracující osoba? 
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13. Patří do obratu osoby povinné k dani 

 

Úplata ANO/NE 

u s.r.o. přijatá záloha na budoucí prodej zboží  

u fyzické osoby příjem zálohy za zboží, které bude dodáno příští rok  

výnos za přepravní službu spojenou s dovozem zboží jiného plátce  

odměna za právní pomoc pro podnikatele se sídlem v Polsku  

příjem z prodeje staršího kopírovacího stroje (hmotného majetku)  

provize z příležitostného zprostředkování prodeje cenných papírů  

 

 

 

14. Musí se stát OPD, která není plátcem, identifikovanou osobou při pořízení služby od OPD 

se sídlem v JČS? 

 

 

 

15. Pokud OPD poskytuje služby pro ORD se sídlem v JČS, musí se stát identifikovanou 

osobou  

a) vždy 

b) jen při poskytování služeb s místem plnění v JČS 

c) jen při poskytování služeb s místem plnění v JČS podle základního pravidla (§ 9 

ZDPH) 

 

16. Identifikovaná osoba podává daňové přiznání k DPH 

a) vždy 

b) tehdy, když ji vznikla povinnost přiznat daň 

 

17. Má identifikovaná osoba povinnost vystavovat za plnění v tuzemsku daňový doklad? 

a) ano 

b) ne 
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Řešení: 

1. ano    (neziskový subjekt) - § 5 

2. osoba povinná k dani - § 6 

3. ano - §§ 6c, 6f 

4. Pokud uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (nájmy 

podle § 56a osvobozené od daně) - § 6 

5. Nemusí se z tohoto důvodu registrovat jako plátce. - § 6 

6. ano - § 6b 

7. do 15. října - § 94 

8. od 1. listopadu - § 6 

9. pokuta podle daňového řádu (max. 500 000 Kč) 

10. nejdříve po 12 měsících po registraci - § 106b 

11. b) - § 106 

12. ne, není OPD 

13. Patří do obratu osoby povinné k dani (§ 4a) 

  

Úplata ANO/NE 

u s.r.o. přijatá záloha na budoucí prodej zboží NE 

u fyzické osoby příjem zálohy za zboží, které 

bude dodáno příští rok 
NE 

výnos za přepravní službu spojenou s dovozem 

zboží jiného plátce 
ANO 

odměna za právní pomoc pro podnikatele se 

sídlem v Polsku 
NE 

příjem z prodeje staršího kopírovacího stroje 

(hmotného majetku) 

NE, jedná-li se o dlouhodobý 

majetek, jinak ano 

provize z příležitostného zprostředkování 

prodeje cenných papírů 
NE 

 

14. Ano, pokud je místo plnění služby v ČR. § 6h 

15. c) - § 6i 

16. b) - § 101 

17. b) - § 28 
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Část 3 – Povinnost přiznat daň 

 

ZDPH §§ 21 – 25 

 

SHRNUTÍ UČIVA 

 

Povinnost přiznat daň má plátce uskutečňující tuzemské zdanitelné plnění ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane 

dříve. (§ 21) 

Povinnost přiznat daň z úplaty nevzniká, pokud zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty není 

známo dostatečně určitě, tj. nejsou známy údaje o zboží, které má být dodáno, nebo o službě, 

která má být poskytnuta, sazba daně v případě zdanitelného plnění nebo místo plnění. 

Povinnost přiznat daň má plátce pouze k DUZP: 

1. u tuzemského režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a) 

2. u zvláštního režimu cestovní služby (§ 89) 

DUZP u jednorázových plnění je: 

 při dodání zboží  

 den předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo den doručení vyrozumění 

o vkladu do katastru nemovitostí, a to tím dnem, který nastane dříve 

 den vzniku práva užívat nemovitou věc nájemcem u finančního pronájmu  

 při dodání zboží den dodání podle smlouvy 

 den přenechání movité věci k užívání u finančního pronájmu  

 při poskytnutí služby  

 den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu, s výjimkou splátkového 

nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který 

nastane dříve 

 31. 12., je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší 

než 12 měsíců 

 31. 12., je-li poskytováno zdanitelné plnění po dobu delší než 12 měsíců a během 

tohoto období nedojde k poskytnutí úplaty s povinností přiznat daň, u poskytnutí 

služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1, u dodání zboží s instalací nebo 

montáží a u dodání zboží soustavami nebo sítěmi 

 31. 12., je-li poskytováno plnění s místem plnění mimo tuzemsko po dobu delší než 12 

měsíců a během tohoto období nedojde k přijetí úplaty s povinností přiznat plnění, 

u poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1, na které se 

vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení, u dodání zboží s instalací nebo montáží 

a u dodání zboží soustavami nebo sítěmi 

DUZP u specifických plnění je například 

 den převzetí díla nebo jeho dílčí části podle smlouvy o dílo 

 den odečtu spotřeby energií z měřicího zařízení 

 den zjištění skutečné spotřeby tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, u odpadních vod 

a u telekomunikačních služeb 

 den použití majetku, u kterého byl uplatněn odpočet, mimo ekonomickou činnost 

DUZP u dílčích plnění je den uvedený ve smlouvě a u nájmů nemovitých věcí osvobozených 

od daně bez nároku na odpočet daně nejpozději 31. 12.  



18 

Při pořízení zboží z JČS s místem plnění v tuzemsku vzniká plátci nebo identifikované osobě 

povinnost přiznat daň k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo 

zboží pořízeno. Pokud byl ale daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce, který 

následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká plátci nebo identifikované osobě 

povinnost přiznat daň k datu vystavení daňového dokladu. (§ 25) 

Při dodání zboží do JČS daň na výstupu je plátce povinen přiznat, není-li dodání 

osvobozeno k DUZP nebo ke dni přijetí úplaty, podle toho, co nastane dříve. Při dodání, které 

je osvobozeno od daně, je povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni vystavení 

daňového dokladu nebo k 15. dni měsíce následujícímu po odeslání zboží. (§ 22) 

Při poskytování služby do tuzemska, kdy daň přiznává příjemce služby, má plátce nebo 

identifikovaná osoba povinnost přiznat daň k DUZP nebo při poskytnutí úplaty k poslednímu 

dni měsíce jejího přijetí - podle toho, co nastalo dříve. 
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1. Plátce – fyzická osoba, která vede daňovou evidenci, přijala 20. 9. zálohu na službu. 

Službu poskytla 10. 10. a 15. 10. obdržela doplatek ceny. Je čtvrtletním plátcem DPH. Za 

jaké období má povinnost přiznat daň? 

a) za 3. čtvrtletí z celkové úplaty za službu 

b) za 4. čtvrtletí z celkové úplaty za službu 

c) za 3. čtvrtletí z přijaté zálohy, za 4. čtvrtletí z doplatku ceny 

 

2. Měsíční plátce se sídlem v Brně přijímá od ORD se sídlem v Trenčíně konzultace 

k podmínkám podnikání v Číně. Místo plnění je v ČR. Plátci byla z bankovního účtu 

odepsána určitá částka jako záloha na tuto službu dne 31. 10. Dne 4. 11. byla připsána na 

účet poskytovatele. Služba bude dokončena 31. 12. Plátce povinnost přiznat daň při 

poskytnutí zálohy 

a) nemá 

b) má za měsíc říjen 

c) má za měsíc listopad 

 

3. Plátce poskytuje v ČR stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti. Záloha na 

práce byla přijata poskytovatelem plnění 20. 6., DUZP je 31. 7. Příjemce přiznává daň 

a) k datu přijetí zálohy poskytovatelem plnění a následně ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění 

b) pouze ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

 

4. Plátce pořizuje zboží z JČS. Přeprava zboží byla ukončena 30. 3. Daňový doklad vystavil 

dodavatel – ORD se sídlem v Polsku až 14. 5., pořizovatel jej obdržel 16. 5. Povinnost 

přiznat daň má pořizovatel 

a) k 30. 3., tj. k datu pořízení zboží 

b) k 15. 4. 

c) k 14. 5. 

d) k 16. 5. 

5. Při dodání zboží plátcem do JČS osobě registrované k dani v JČS má povinnost přiznat 

daň  

a) poskytovatel plnění – plátce  

b) příjemce plnění - ORD z JČS 

 

6. Určete DUZP (datem nebo slovně): 

Zdanitelné plnění DUZP 

účast na školení od 28. 3. do 2. 4., daňový doklad 

vystaven předem 11. 3. 

 

účast na školení od 28. 3. do 2. 4., daňový doklad 

vystaven 1. 4. 

 

školení od 28. 3. do 2. 4., daňový doklad vystaven 11. 4.  

převzetí díla 2. 7., faktura vystavena 30. 6.  

prodej počítače v tuzemsku  

zaslání objednané knihy poštou  

dovoz zboží – zboží vyloženo z letadla 31. 5., propuštěno 

do režimu volného oběhu dne 2. 6. 

 

vedení účetnictví klientovi  
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jednorázový úklid stavby před předáním kupujícímu  

právo umístění antény na budově plátce  

nájem nebytových prostor plátci daně  

finanční leasing stroje v tuzemsku (sjednána povinnost 

odkoupení stroje)  

 

 

 

7. Oprava základu daně podle ZDPH § 42 je samostatným zdanitelným plněním. Kdy se 

považuje za uskutečněné v případě zvýšení daně na výstupu? 

a) dnem, ke kterému dochází k opravě daně  

b) nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém dochází k opravě základu 

daně 

c) zpětně dnem, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění 

 

8. Právní služba trvá od října předcházejícího kalendářního roku. V únoru běžného roku 

přijal poskytovatel plnění zálohu. Služba bude ukončena až příští rok 15. 1. Daňový 

doklad byl vystaven pouze k přijaté záloze. Ke kterému dni vzniká povinnosti přiznat 

daň? 

a) k datu přijetí zálohy a pak k 15. 1. následujícího roku 

b) až k 15. 1. následujícího roku, tj. k datu poskytnutí služby 

c) k datu přijetí zálohy, k 31. 12. běžného roku a pak k 15. 1. následujícího roku 
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Řešení: 

 

1. c) - § 21 

2. c) - § 21 

3. b) - § 92a 

4. b) - § 25 

5. b) 

6. Určete DUZP (datum nebo slovně): 

 

Zdanitelné plnění DUZP 

školení od 28. 3. do 2. 4., daňový doklad vystaven 

předem 11. 3. 
11. 3. 

školení od 28. 3. do 2. 4., daňový doklad vystaven 1. 4. 1. 4. 

školení od 28. 3. do 2. 4., daňový doklad vystaven 11. 4. 2. 4. 

předání a převzetí díla 2. 7., faktura vystavena 30. 6. 2. 7. 

prodej počítače v tuzemsku den dodání zboží 

zaslání objednané knihy poštou den dodání (např. předání 

přepravci) 

dovoz zboží – zboží vyloženo z letadla 31. 5., propuštěno 

do režimu volného oběhu dne 2. 6. 
2. 6. 

vedení účetnictví klientovi podle smlouvy 

jednorázový úklid stavby před předáním kupujícímu den ukončení úklidu 

právo umístění antény na budově plátce podle smlouvy 

nájem nebytových prostor plátci daně podle smlouvy (dílčí plnění) 

finanční leasing stroje v tuzemsku (sjednána povinnost 

odkoupení stroje)  

den vzniku práva užívat zboží 

nájemcem  

 

 

7. b) - § 42 

8. c) - § 21 
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Část 4 – Základ daně 

 

ZDPH §§ 36 – 46 

 

SHRNUTÍ UČIVA 

 

Základem daně za uskutečněné zdanitelné plnění je vše, co jako úplatu obdržel nebo má 

obdržet plátce za toto plnění od osoby, pro kterou je plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, 

bez daně za toto zdanitelné plnění. (§ 36)  

Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka 

přijaté úplaty snížená o daň. (§ 36) 

Základem daně při vyúčtování úplaty (úplat) před DUZP je rozdíl základu daně za 

uskutečněné zdanitelné plnění a součtem základů daně z úplat poskytnutých před DUZP.      

(§ 37a) 

Základ daně zahrnuje také mj. jiné daně, poplatky a obdobná plnění, dotace k ceně, vedlejší 

výdaje účtované příjemci plnění (náklady na balení, přepravu, pojištění a provize), materiál 

přímo související s poskytovanou službou. (§ 36) 

Základ daně při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou, změnou 

dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby, zahrnuje i konstrukce, materiál, 

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

zabudují nebo zamontují. (§ 36) 

Základem daně u bezúplatného plnění použitého mimo ekonomickou činnost, pokud byl 

uplatněn nárok na odpočet daně, je cena zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů 

vynaložených na dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při poskytnutí služby 

je to výše celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. (§ 36 odst. 6)  

Při plnění za „neobvyklou“ výši úplaty mezi osobami spojenými se použije pro stanovení 

základu daně cena určená podle zákona o oceňování majetku. (§ 36a) 

Základ daně za uskutečněná plnění, u nichž je sjednána celková cena, která zahrnuje plnění 

s různými sazbami daně, popřípadě plnění osvobozená od daně, se stanoví v poměrné výši 

odpovídající poměru cen určených podle zákona o oceňování majetku jednotlivých plnění      

k celkovému součtu těchto zjištěných cen. Tato celková cena nebo hodnota se považuje za 

částku obsahující daň a plátce ji rozdělí na základ daně a daň. (§ 36 odst. 7) 

Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky 

vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší 

uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok 

na odpočet daně. (§ 36 odst. 11) 
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1. Základem daně při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je: 

a) cena v úrovni bez daně 

b) cena v úrovni včetně daně 

c) částka úplaty snížená o daň 

 

2. Při vyúčtování úplat poskytnutých před DUZP k datu uskutečnění zdanitelného plnění je 

základem daně 

a) základ daně za celé plnění 

b) rozdíl mezi základem daně za celé plnění a součtem základů daně z úplat, u nichž 

vznikla povinnost přiznat daň 

c) nezáporný rozdíl mezi základem daně za celé plnění a součtem základů daně z úplat, 

u nichž vznikla povinnost přiznat daň  

 

3. Určete základ daně: 

 

Zdanitelné plnění Základ daně 

dodávka kopírovacího stroje za celkovou částku 169 400 Kč  

přijatá záloha na poradenské služby ve výši 115 000 Kč  

vyúčtování služeb (2 zálohy po 10 000 Kč bez DPH, celkem za 

plnění 35 000 Kč bez DPH) 

 

vyúčtování služeb (2 zálohy po 20 000 Kč bez DPH, celkem za 

plnění 35 000 Kč bez DPH) 

 

vyúčtování opravy obkladů stěn chodby bytového domu (práce 

50 000 Kč, zabudovaný materiál 100 000 Kč, dodané náhradní 

díly 20 000 Kč) 

 

ubytovací služby včetně parkování vozidla 5 500 Kč  

dovoz zboží (celní hodnota + clo = 100 000 Kč, samostatně 

fakturovaná přeprava zboží osvobozená od DPH za 35 000 Kč) 

 

 

4. Určete základ (základy) daně pro případ prodeje bytu pro sociální bydlení, 

spoluvlastnického podílu na samostatně stojící garáži a spoluvlastnického podílu na 

pozemku hřiště za celkovou cenu 4 mil. Kč (cena podle znaleckého posudku za byt činí 

2,5 mil. Kč, za garáž stání 300 tis. Kč a za pozemek 200 tis. Kč). Veškerý majetek byl 

uveden do užívání v loňském roce. 

 

 

 

 

5. Co je základem daně v případě bezúplatného poskytnutí služby, při jejímž pořízení plátce 

uplatnil plný nárok na odpočet daně, pro osobní potřebu zaměstnanců plátce? 
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6. Je u následujících plnění základem daně cena určená? Předpokládejte, že při pořízení 

majetku (služby) byl uplatněn nárok na odpočet daně v plné výši. 

 

zdanitelné plnění ANO/NE 

prodej počítače z majetku s.r.o. společníkovi této společnosti (50 % podíl)  

bezúplatné předání mobilního telefonu z majetku s.r.o. společníkovi této 

společnosti (50 % podíl) 

 

prodej notebooku zaměstnanci za 1 000 Kč  

bezúplatné předání notebooku zaměstnanci  

soukromé použití firemního přívěsu zaměstnancem (pronájem za 500 Kč)  

soukromé použití firemního přívěsu zaměstnancem (bezúplatně na 2 dny)   

 

7. Jaká je obecná lhůta pro opravu základu daně na základě smluvních podmínek? 

 

8. Oprava základu daně na základě smluvních podmínek se řeší v daňovém přiznání 

a) řádném, tj. za období, ve kterém ke změně základu daně došlo 

b) dodatečném za období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění 

 

9. Plátce chce provést opravu výše daně u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení. 

Pohledávka vznikla v roce 2015. Soud rozhodl o reorganizaci dlužníka. Může plátce 

opravu provést? 

a) ano 

b) ne 

 

10. Plátce chce provést opravu výše daně u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení. 

Soud rozhodl o prohlášení konkurzu. Pohledávka vznikla v roce 2015. Dlužník před pěti 

měsíci zrušil registraci k DPH. Může plátce opravu provést? 

a) ano 

b) ne 
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Řešení: 

 

1. c) - § 36 

2. b) - § 37a 

3. Určete základ daně: 

 

Zdanitelné plnění Základ daně 

dodávka kopírovacího stroje za celkovou částku 169 400 

Kč 

140 000 Kč nebo 139 992 Kč 

podle způsobu výpočtu daně 

přijatá záloha na poradenské služby ve výši 115 000 Kč 95 041 Kč nebo 95 036 Kč podle 

způsobu výpočtu daně 

vyúčtování služeb (2 zálohy po 10 000 Kč bez DPH, 

celkem za plnění 35 000 Kč bez DPH) 
15 000 Kč 

vyúčtování služeb (2 zálohy po 20 000 Kč bez DPH, 

celkem za plnění 35 000 Kč bez DPH) 
- 5 000 Kč 

vyúčtování opravy obkladů stěn chodby bytového domu 

(práce 50 000 Kč, zabudovaný materiál 100 000 Kč, 

dodané náhradní díly 20 000 Kč) 

odděleně stavební práce, vč. 

materiálu 150 000 Kč, a 

náhradní díly 20 000 Kč 

ubytovací služby včetně parkování vozidla 5 500 Kč  5 500 Kč 

(parkování je doplňková služba 

k hlavnímu plnění – ubytování) 

dovoz zboží (celní hodnota + clo = 100 000 Kč, 

samostatně fakturovaná přeprava zboží osvobozená od 

DPH za 35 000 Kč) 

135 000 Kč 

 

4. Určete základ (základy) daně pro případ prodeje bytu pro sociální bydlení, 

spoluvlastnického podílu na samostatně stojící garáži a spoluvlastnického podílu na 

pozemku hřiště za celkovou cenu 4 mil. Kč (cena podle znaleckého posudku za byt činí 

2,5 mil. Kč, za garáž stání 300 tis. Kč a za pozemek 200 tis. Kč). Majetek byl uveden do 

užívání v roce 2014. 

 

 cena zjištěná 

 Kč 

podíl 

 % 

cena včetně 

 DPH Kč 

DPH 

 Kč 

základ daně 

Kč 

byt 2 500 000 83,33 3 333 333 434 667 2 898 666 

garáž 300 000 10,00 400 000 69 440 330 560 

pozemek 200 000 6,67 266 667 0 266 667 

celkem 3 000 000 100,00 4 000 000 504 107 3 495 893 

 

 

5. výše celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění - § 36 
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6. Je u následujících plnění základem daně cena určená? Předpokládejte, že při pořízení 

majetku (služby) byl uplatněn nárok na odpočet daně v plné výši. 

 

zdanitelné plnění ANO/NE 

prodej počítače z majetku s.r.o. společníkovi této společnosti (50 % podíl) ANO 

bezúplatné předání mobilního telefonu z majetku s.r.o. společníkovi této 

společnosti (50 % podíl) 
ANO 

prodej notebooku zaměstnanci za 1 000 Kč NE 

bezúplatné předání notebooku zaměstnanci  ANO 

soukromé použití firemního přívěsu zaměstnancem (pronájem za 500 Kč) NE 

soukromé použití firemního přívěsu zaměstnancem (bezúplatně na 2 dny)  ANO 

 

7. Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího 

období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění. § 42 

 

8. a) - § 42 

 

9. b) - § 44 

 

10. b) - § 44 
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Část 5 – Sazby daně 

 

ZDPH §§ 47 – 48a, přílohy zákona 

 

SHRNUTÍ UČIVA 

Základní sazba daně je 21 %. První snížená sazba daně je 15 %. Druhá snížená sazba je   

10 %. (§ 47) 

Koeficient pro výpočet daně z celkové částky úplaty se stanovení jako podíl  

SAZBA / (100 + SAZBA)  

a zaokrouhluje se na čtyři desetinná místa. (§ 37) 

Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny matematicky (částka 0,50 Kč a vyšší se 

zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu 

dolů). (§ 37) 

První snížená sazba daně se uplatní (§ 47) 

 u zboží uvedeném v § 47 a příloze č. 3 (např. teplo, voda, potraviny), 

 u služeb uvedených v příloze č. 2 (např. ubytovací služby, vybrané kulturní činnosti), 

 u výstavby a převodu staveb pro sociální bydlení, (§ 49) 

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

bydlení a stavby pro sociální bydlení nebo v souvislosti s opravou těchto staveb. (§ 48) 

Druhá snížená sazba daně se uplatní u zboží uvedeném v příloze č. 3a, například: 

 u počáteční a pokračovací kojenecké výživy a u potravin pro malé děti, 

 u radiofarmak, očkovacích látek, léků určených pro zdravotní a veterinární služby,  

 u tištěných knih a hudebnin, novin a časopisů, 

 u vybraných mlýnských výrobků a „bezlepkových“ mlýnských výrobků. 

Důležité jsou definice staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení, zejména bytového 

domu pro sociální bydlení, rodinného domu pro sociální bydlení a obytného prostoru pro 

sociální bydlení. (§§ 48, 49) 

Při vyúčtování úplat poskytnutých před DUZP se uplatní sazba daně platná k DUZP, je-li 

základ daně kladný. Sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z úplaty přijaté před 

DUZP, se uplatní v případě záporného základu daně. (§ 37a) 

V případě smluvní opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni 

povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo k datu přijetí úplaty. Opravu 

nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost 

přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Oprava se provádí v řádném daňovém přiznání.  

V případě opravy chybné sazby daně nebo osvobození, která měla za důsledek přiznání 

vyšší částky daně, než měla být, lze provést opravu v dodatečném daňovém přiznání za 

zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění nebo byla přijata úplata. 

V opačném případě je povinnost opravu provést. U opravy výše daně se uplatní sazba daně 

platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění. Opravu výše daně nelze provést po 

uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň 

u původního plnění.  
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1. Jaká sazba daně se uplatní u úklidu společných prostor bytového domu? 

a) základní 

b) snížená 

c) žádná, jedná se o osvobozené plnění 

 

2. Jaká sazba daně se uplatní u dodání dětské sedačky do automobilu?  

a) základní 

b) snížená 

c) žádná, jedná se o osvobozené plnění 

 

3. Při vyúčtování úplat přijatých před DUZP, z nichž byla přiznána daň, plátce použije 

a) vždy sazbu daně účinnou k DUZP 

b) vždy sazbu daně účinnou k datu povinnosti přiznat daň z úplaty 

c) sazbu daně účinnou k DUZP při kladném základu daně, a sazbu daně, která byla 

uplatněna při přiznání daně z úplaty přijaté před DUZP při záporném základu daně 

 

4. Při opravě základu daně a daně podle § 42 se použije sazba daně 

a) účinná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění 

b) účinná ke dni opravy základu daně 

 

5. Spočítejte daň a základ daně pomocí koeficientu z úplaty ve výši 140 000 Kč za 

zdanitelné plnění, podléhající základní sazbě daně 

 

 

6. Spočítejte daň a základ daně pomocí koeficientu z úplaty ve výši 140 000 Kč za 

zdanitelné plnění, podléhající první snížené sazbě daně 

 

 

7. Určete sazbu daně: 

 

Zdanitelné plnění Sazba daně 

nájem nákladního automobilu  

prodej lázeňského pobytu cestovní kanceláří  

zánik věcného břemene na nemovité věci v ČR  

pravidelná hromadná přeprava osob z Plzně do Znojma  

nepravidelná hromadná přeprava osob z Plzně do Znojma  

dodání „balíčku“ zboží s různými sazbami daně za celkovou cenu  

úplata za postoupení nájemní smlouvy na postupníka  

finanční leasing osobního automobilu (s povinností odkoupit předmět nájmu)  

dodání časopisu s reklamou v rozsahu 10 % tisku  

dodání knih s reklamou v rozsahu 10 % tisku  
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8. Jaká sazba daně se uplatní u následujících zdanitelných plnění? 

Zdanitelné plnění Sazba daně 

výstavba bytového domu  

výstavba bytového domu pro sociální bydlení  

prodej jednotky - obytného prostoru pro sociální bydlení  

prodej samostatně stojící garáže spolu s rodinným domem pro sociální bydlení  

výměna oken v nebytovém prostoru v bytovém domě pro sociální bydlení  

oprava fasády bytového domu, ve kterém jsou jak obytné prostory pro sociální 

bydlení, tak jiné obytné prostory 

 

přístavba výtahu v administrativní budově  

pravidelná roční revize výtahu v bytovém domě pro sociální bydlení  

oprava dveří v obytném prostoru v administrativní budově  

prodej pozemku se zřízenou inženýrskou sítí pro výstavbu   

dodání hromosvodu bez instalace  

oprava zámkové dlažby na parkovišti  

  

9. Definujte pro potřeby ZDPH bytový dům pro sociální bydlení. 

 

 

 

 

10. V případě, že plátce uplatnil u zdanitelného plnění omylem základní sazbu daně místo 

snížené sazby daně a zvýšil tím daň na výstupu a svoji daňovou povinnost 

a) může provést opravu daně 

b) musí provést opravu daně 

 

11. Oprava chybné sazby daně se provádí 

a) v řádném přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla chyba opravena 

b) v řádném přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla chyba zjištěna 

c) v dodatečném přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění 

 

12. Opravu výše daně lze provést 

a) do jednoho roku od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat 

daň u původního plnění  

b) do tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u 

původního plnění 

c) bez omezení 
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Řešení: 

1. b) – příloha č. 2 

2. b) – příloha č. 3 

3. c) - § 37a 

4. a) - § 42 

5. 140 000 x 0,1736 = 24 304 Kč daň, 140 000 – 24 304 = 115 696 Kč základ daně 

6. 140 000 x 0,1304 = 18 256 Kč daň, 140 000 – 18 256 = 121 744 Kč základ daně 

7. Určete sazbu daně: 

Zdanitelné plnění Sazba daně 

nájem nákladního automobilu 21 % 

prodej lázeňského pobytu cestovní kanceláří 21 % 

zánik věcného břemene na nemovité věci v ČR 21 % 

pravidelná hromadná přeprava osob z Plzně do Znojma 15 % 

nepravidelná hromadná přeprava osob z Plzně do Znojma 21 % 

dodání „balíčku“ zboží s různými sazbami daně za celkovou cenu 21 % 

úplata za postoupení nájemní smlouvy na postupníka 21 % 

finanční leasing osobního automobilu (s povinností odkoupit předmět nájmu) 21 % 

dodání časopisu s reklamou v rozsahu 10 % tisku 10 % 

dodání knih s reklamou v rozsahu 10 % tisku 10 % 

 

8. Jaká sazba daně se uplatní u následujících zdanitelných plnění? 

Zdanitelné plnění Sazba daně 

výstavba bytového domu 21 % 

výstavba bytového domu pro sociální bydlení 15 % 

prodej jednotky - obytného prostoru pro sociální bydlení 15 % 

prodej samostatně stojící garáže spolu s rodinným domem pro sociální bydlení 15 % 

výměna oken v nebytovém prostoru v bytovém domě pro sociální bydlení 15 % 

oprava fasády bytového domu, ve kterém jsou jak obytné prostory pro sociální 

bydlení, tak jiné obytné prostory 
15 % 

přístavba výtahu v administrativní budově 21 % 

pravidelná roční revize výtahu v bytovém domě pro sociální bydlení 21 % 

oprava dveří v obytném prostoru v administrativní budově 15 % 

prodej pozemku se zřízenou inženýrskou sítí pro výstavbu 21 % 

dodání hromosvodu bez instalace 21 % 

oprava zámkové dlažby na parkovišti 21 % 

  

9. Stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž 

není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2 - § 48 

10. a) - § 43 

11. c) - § 43 

12. b) - § 43 
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Část 6 – Osvobozená plnění 

ZDPH §§ 51 – 71g 

SHRNUTÍ UČIVA 

Osvobozená plnění se rozdělují na plnění 

 bez nároku na odpočet daně (§ 51) a 

 s nárokem na odpočet daně (§ 63). 

ZDPH uvádí výčet jednotlivých osvobozených plnění. U některých plnění je osvobození 

vázáno na oprávněnost osoby poskytující plnění (licence apod.) a na vymezení obsahu 

poskytovaných plnění ve vazbě na zvláštní zákony. 

Plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně se zahrnují do obratu pro účely registrace OPD 

k dani, resp. pro stanovení správného zdaňovacího období. Plnění osvobozená bez nároku na 

odpočet daně se do obratu zahrnují jen v případech, že se jedná o činnost doplňkovou 

uskutečňovanou příležitostně. Obdobně se postupuje při výpočtu vypořádacího koeficientu. 

 

Posuďte, zda se jedná o osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně (OBN), osvobozené 

plnění s nárokem na odpočet daně (OSN), zdanitelné plnění (ZP) nebo plnění, které není 

předmětem daně (NPD). Předpokládejte, že místo plnění je v ČR. 

Plnění 
Charakteristika 

plnění 

vyúčtování poštovného poskytovatelem poštovních služeb v rámci licence  

přeúčtování poštovného osobou, která není držitelem licence  

zprostředkování pojištění prodejcem automobilů  

postoupení vlastní pohledávky   

rekvalifikační kurz účetnictví podle akreditace ministerstva  

kurz k problematice občanského práva pořádaný advokátní kanceláří  

provoz zdravotnické dopravní služby  

provoz lékárny na náměstí  

postoupení nakoupené pohledávky   

zprostředkování úvěru prodejcem zboží  

činnost samostatného likvidátora pojistných událostí  

prodej osobního automobilu uvedeného do provozu v roce 2008, u něhož 

nebyl nárok na odpočet daně 

 

prodej osobního automobilu uvedeného do provozu v roce 2012, u něhož 

byl uplatněn nárok na odpočet daně 

 

prodej osobního automobilu uvedeného do provozu v roce 2012, u něhož 

nebyl uplatněn nárok na odpočet daně 

 

přeprava osob z Liberce do Poznaně (část přepravy po území ČR)  

svoz zboží na místo nakládky (jako součást vývozu do Albánie)  

poskytnutí úvěru  

bezúplatné předání obchodních vzorků  

nájem tanečního sálu na 24 hodin, včetně nábytku a energií   

nájem tanečního sálu na 24 hodin, včetně nábytku, energií a pořadatelské  
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služby 

nájem učebny od pondělí od 8.00 do úterý do 20.00 hodin  

nájem nezařízeného bytu neplátci daně   

nájem nebytových prostor plátci daně k jeho podnikání  

nájem míst pro parkování vozidel  

nájem skladu podnikateli – identifikované osobě  

nájem pozemku na 5 let plátci k podnikání  

poskytnutí plochy pro umístění nápojového automatu  

prodej nezastavěného pozemku, který není určen k zastavění  

prodej stavby rodinného domu v době tří let po kolaudaci  

prodej stavby rodinného domu 12 let po kolaudaci  

prodej stavby bytového domu v době 20 let po kolaudaci bezprostředně 

po podstatné změně stavby 

 

prodej pozemku, který má být podle stavebního povolení zastavěn 

rodinným domem 
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Řešení:  

Plnění 
Charakteristika 

plnění 

vyúčtování poštovného poskytovatelem poštovních služeb v rámci licence OBN 

přeúčtování poštovného osobou, která není držitelem licence ZP 

zprostředkování pojištění prodejcem automobilů OBN 

postoupení vlastní pohledávky  NPD 

rekvalifikační kurz účetnictví podle akreditace ministerstva OBN 

kurz k problematice občanského práva pořádaný advokátní kanceláří ZP 

provoz zdravotnické dopravní služby ZP 

provoz lékárny na náměstí ZP 

postoupení nakoupené pohledávky  OBN 

zprostředkování úvěru prodejcem zboží OBN 

činnost samostatného likvidátora pojistných událostí ZP 

prodej osobního automobilu uvedeného do provozu v roce 2008, u něhož 

nebyl nárok na odpočet daně 
OBN 

prodej osobního automobilu uvedeného do provozu v roce 2012, u něhož 

byl uplatněn nárok na odpočet daně 
ZP 

prodej osobního automobilu uvedeného do provozu v roce 2012, u něhož 

nebyl uplatněn nárok na odpočet daně 
ZP 

přeprava osob z Liberce do Poznaně (část přepravy po území ČR) OSN 

svoz zboží na místo nakládky (jako součást vývozu do Albánie) OSN 

poskytnutí úvěru OBN 

bezúplatné předání obchodních vzorků NPD 

nájem tanečního sálu na 24 hodin, včetně nábytku a energií  ZP 

nájem tanečního sálu na 24 hodin, včetně nábytku, energií a pořadatelské 

služby 
ZP 

nájem učebny od pondělí od 8.00 do úterý do 20.00 hodin ZP 

nájem nezařízeného bytu neplátci daně  OBN 

nájem nebytových prostor plátci daně k jeho podnikání OBN nebo ZP 

nájem míst pro parkování vozidel ZP 

nájem skladu podnikateli – identifikované osobě OBN 

nájem pozemku na 5 let plátci k podnikání OBN nebo ZP 

poskytnutí plochy pro umístění nápojového automatu ZP 

prodej nezastavěného pozemku, který není určen k zastavění OBN 

prodej stavby rodinného domu v době tří let po kolaudaci ZP 

prodej stavby rodinného domu 12 let po kolaudaci OBN nebo ZP 

prodej stavby bytového domu v době 20 let po kolaudaci bezprostředně  

po podstatné změně stavby 
ZP 

prodej pozemku, který má být podle stavebního povolení zastavěn 

rodinným domem 
ZP 

ZP … zdanitelné plnění 

OBN … osvobozené plnění bez nároku na odpočet 

OSN … osvobozené plnění s nárokem na odpočet 

NPD … není předmětem daně 
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Část 7 – Nárok na odpočet daně 

ZDPH §§ 26 – 35a, 72 – 79c 

SHRNUTÍ UČIVA 

Nárok na odpočet daně na vstupu může uplatnit pouze plátce, nikoliv identifikovaná osoba. 

Pro uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu musí plátce splnit stanovené podmínky: 

 přijal zdanitelné plnění (od plátce nebo od ORD neusazené v tuzemsku), 

 toto plnění použije k uskutečňování stanovených plnění v rámci své ekonomické 

činnosti, 

 u přijatého zdanitelného plnění vznikla povinnost přiznat daň, 

 plátce má u tuzemských plnění k dispozici daňový doklad (nemusí být zaúčtován), 

 u přijatého plnění byla uplatněna daň podle ZDPH. (§§ 72, 73) 

Nárok na odpočet vzniká nejdříve za zdaňovací období, ve kterém jsou splněny zákonné 

podmínky. Nelze jej uplatnit po uplynutí 3 let od prvního dne měsíce následujícího po 

zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl. (§ 73) 

Nárok na odpočet daně nelze uplatnit u nákladů na reprezentaci s výjimkou dárků. (§ 72) 

Oprava odpočtu daně se provádí 

 při snížení odpočtu ve zdaňovacím období, kdy se plátce o nutnosti opravy dozvěděl bez 

ohledu na to, zda obdržel opravný DD, 

 při zvýšení odpočtu nejdříve ve zdaňovacím období, kdy obdržel opravný DD. 

Pro opravu odpočtu platí maximální lhůta 3 roky od konce zdaňovacího období, kterého se 

týká. (§ 74) 

Pokud se OPD stane plátcem, může při tzv. změně režimu uplatnit nárok na odpočet daně 

v přiznání za první zdaňovací období za podmínek: 

 zdanitelné plnění je k datu, kdy se stala OPD plátcem, součástí obchodního majetku 

plátce, 

 zdanitelné plnění bylo pořízeno v období posledních 12 po sobě jdoucích měsíců přede 

dnem, kdy se OPD stala plátcem, 

 plátce má k dispozici doklad vystavený poskytovatelem – plátcem. (§ 79) 

Při zrušení registrace je plátce povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, 

který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil nárok na 

odpočet daně nebo jeho část. (§§ 79a – 79c) 

Nárok na odpočet daně v částečné výši má podobu odpočtu 

 v poměrné výši (poměrný koeficient) – pokud uskutečňovaná plnění budou použita jak 

v rámci ekonomické činnosti, tak mimo ni,  

 v krácené výši (vypořádací koeficient) – pokud uskutečňovaná plnění budou použita 

v rámci ekonomické činnosti a v jejím rámci také pro plnění osvobozená bez nároku na 

odpočet daně. 

U odpočtu v poměrné výši jsou možné dva postupy: 

1. uplatnit odpočet v plné výši a použití pro účely nesouvisející s ekonomickou činností 

zdaňovat na výstupu – nelze použít u dlouhodobého majetku, 

2. uplatnit odpočet v poměrné výši – poměrným koeficientem. 
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Nelze-li v okamžiku odpočtu daně stanovit skutečnou výši poměrného koeficientu, stanoví ji 

plátce kvalifikovaným odhadem a po skončení kalendářního roku, ve kterém došlo k přijetí 

zdanitelného plnění, se (ne)provede korekce podle skutečných hodnot. (§ 75) 

U odpočtu v krácené výši se nárok na odpočet spočítá vynásobením daně na vstupu 

vypořádacím koeficientem – v průběhu kalendářního roku ve výši koeficientu předcházejícího 

kalendářního roku, po skončení běžného roku se provede korekce podle skutečných hodnot. 

Zákon stanoví, co se do koeficientu zahrnuje a co ne. (§ 76) 

Korekční mechanismy má ZDPH zabudované i pro změnu nároku na odpočet daně v podobě 

 vyrovnání odpočtu daně – u majetku, který není dlouhodobým majetkem (zásoby, 

drobný hmotný majetek), obecná lhůta 3 roky s výjimkou staveb a jednotek, (§ 77) 

 úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku. (§ 78) 

Lhůta pro úpravu odpočtu daně je 5 let. U pozemků, staveb, obytných a nebytových prostor 

platí 10 let, počínaje kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen. Týká se to 

hmotného majetku, je-li předmětem finančního leasingu. Technické zhodnocení se považuje 

za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností. (§§ 78 – 78e) 
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1. Posuďte, zda má plátce nárok na odpočet daně u následujících přijatých plnění. Plátce 

uskutečňuje, není-li uvedeno u jednotlivých plnění jinak, zdanitelná plnění s místem 

plnění v tuzemsku: 

Přijaté plnění 
Nárok na odpočet daně 

ANO/NE 

nákup zboží  

elektrikářské práce na strojním zařízení  

stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti  

pořízení zboží od ORD se sídlem v EU  

nákup zboží za účelem vývozu  

pořízení právních služeb za účelem vyúčtování náhrady 

škody klientovi 

 

oběd s obchodním partnerem  

účetní služby  

omylem zdaněné zprostředkování pojištění  

nákup materiálu pro konzultační službu pro ORD z JČS  

nákup reklamních předmětů (kalkulaček) označených 

firmou poskytovatele k bezúplatnému předání odběratelům 

v jednotkové ceně do 500 Kč 

 

nákup reklamních předmětů (aktovek) označených firmou 

poskytovatele k bezúplatnému předání odběratelům 

v jednotkové ceně 600 Kč 

 

nákup lahví koňaku označených firmou poskytovatele 

k bezúplatnému předání odběratelům v ceně do 500 Kč 

 

pořízení dárkových poukázek ve jmenovité hodnotě 500 Kč  

nákup služeb daňového poradce k problematice zdaňování 

nájmů bytů občanům k bydlení 

 

 

2. Plátce chce uplatnit nárok na odpočet daně při pořízení zboží. Nemá však k dispozici 

daňový doklad. Může nárok na odpočet daně uplatnit? 

a) ne 

b) ano, pokud mu vznikla daňová povinnost 

3. Plátce chce uplatnit nárok na odpočet daně při pořízení služby. Na dokladu je chybně 

uvedena snížená sazba daně místo správné základní sazby daně. Může nárok na odpočet 

daně uplatnit? 

a) ne 

b) ano, ve výši snížené sazby daně 

c) ano, ve výši základní sazby daně 

4. Plátce chce uplatnit nárok na odpočet daně při pořízení služby. Na dokladu je chybně 

uvedena základní sazba daně místo správné snížené sazby daně. Může nárok na odpočet 

daně uplatnit? 

a) ne 

b) ano, ve výši snížené sazby daně 

c) ano, ve výši základní sazby daně 
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5. Měsíční plátce chce uplatnit nárok na odpočet daně při dodání zboží v tuzemsku. DUZP je 

31. 3., Daňový doklad plátce obdržel 2. 4. Za jaké období může nárok na odpočet daně 

uplatnit? 

a) nejdříve za březen 

b) nejdříve za duben 

6. Plátce s plným nárokem na odpočet daně chce uplatnit nárok na odpočet daně za prosinec 

2018 z nalezeného daňového dokladu, na němž je DUZP 31. 10. 2015. Může nárok na 

odpočet daně uplatnit? 

a) ne 

b) ano 

7. Plátce s částečným nárokem na odpočet daně chce uplatnit za 2. čtvrtletí nárok na odpočet 

daně z daňového dokladu, na němž je DUZP 31. 10. předcházejícího roku. Jeho 

vypořádací koeficient je 68 %. Může nárok na odpočet daně uplatnit? 

a) ne 

b) ano 

c) ano, ale formou dodatečného přiznání za 4. čtvrtletí předcházejícího roku 

8. Pokud plátce má k dispozici doklad, ale ten nemá náležitosti daňového dokladu. Nárok na 

odpočet daně 

a) nemá 

b) má, pokud nárok prokáže jiným způsobem 

c) má 

9. Plátce po ukončení reklamace obdržel opravný daňový doklad se slevou z částky 

původního plnění. Původní plnění se uskutečnilo 5. 1., sleva po reklamaci byla dohodnuta 

28. 6., opravný daňový doklad plátce obdržel 2. 7.. Za které měsíční zdaňovací období 

provede plátce snížení odpočtu daně? 

a) za leden 

b) za červen 

c) za červenec 

10. OPD se stala plátcem k 1. 7. 2018. K tomuto datu eviduje následující obchodní majetek a 

doklady vystavené plátci při pořízení: 

Plnění DUZP 
úplata 

Kč 

sazba 

daně 

výpočet 

daně 

odpočet 

Kč 

zásoby materiálu   6. 3. 2018 181 500 21 %   

měřící přístroj 12. 1. 2018 121 000 21 %   

nákladní auto 11. 11. 2017 90 000 21 %    

Software 16. 5. 2018   75 625 21 %    

stavební práce na nedokončené 

stavbě pro sociální bydlení 
30. 4. 2018 108 900 21 % 

   

nájem buldozeru 30. 4. 2018 19 360 21 %   

Spočítejte nárok na odpočet daně při změně režimu, pokud plátce nárok na odpočet daně 

má. Pro výpočet daně použijte koeficient. 
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11. Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění zčásti k ekonomické činnosti a zčásti mimo 

ni, má nárok na odpočet daně 

a) v poměrné výši 

b) v krácené výši 

c) v plné výši 

12. Plátce pořizuje dlouhodobý majetek. Má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši. 

Jak může postupovat, pokud chce odpočet uplatnit? 

a) uplatní odpočet v poměrné výši, jinou možnost nemá. 

b) uplatní odpočet v plné výši a použití majetku mimo ekonomickou činnost zdaní na 

výstupu. 

c) může si vybrat – buď uplatní odpočet v poměrné výši, nebo uplatní odpočet v plné 

výši a použití majetku mimo ekonomickou činnost zdaní na výstupu. 

 

13. Při přepočtu poměrného koeficientu k 31. 12. plátce zjistil odchylku od kvalifikovaného 

odhadu ve výši 10 %. Plátce přepočet provést 

a) může  

b) musí  

c) nesmí 

 

14. Spočítejte nárok na odpočet daně při pořízení osobního automobilu, který bude podle 

kvalifikovaného odhadu používán z 82,4 % pro ekonomickou činnost a ze 17,6 % pro 

soukromé jízdy zaměstnance. Daň v pořizovací ceně automobilu činí 52 500 Kč. 

 

 

15. Při výpočtu vypořádacího koeficientu vychází hodnota 94,05 %. Plátce má nárok na 

odpočet daně: 

a) ve výši 94 % 

b) ve výši 95 % 

c) v plné výši (100 %) 

 

 

16. Do vypořádacího koeficientu se úplata z prodeje staršího automobilu 

a) nezahrne 

b) zahrne  

c) nezahrne tehdy, pokud byl automobil dlouhodobým majetkem používaným pro 

ekonomickou činnost, jinak zahrne 

 

17. Zahrnou se do vypořádacího koeficientu základy daně následujících plnění? 

 

Plnění ANO/NE 

prodej osobního automobilu z obchodního majetku plátce uvedeného do provozu 

v roce 2008  

 

prodej osobního automobilu z obchodního majetku plátce uvedeného do provozu 

v roce 2012 

 

směnárenská činnost jako hlavní činnost  

přeprava spojená s vývozem zboží  

rekvalifikační kurz Jak se dostat do politiky?  

příjem z prodeje jediného bytu v obchodním majetku účetní společnosti  

nájemné za krátkodobý nájem části stavby  
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18. Spočítejte vypořádací koeficient, pokud za kalendářní rok znáte základy daně 

a) za zdanitelná plnění se základní sazbou daně – 2 000 000 Kč, z toho za prodej dvou 

strojů z obchodního majetku 500 000 Kč 

b) zdanitelná plnění se sníženou sazbou daně (obě sazby) – 1 500 000 Kč 

c) osvobozené nájmy podle ZDPH § 56a – 600 000 Kč 

d) příležitostný prodej pozemku – zahrady za 400 000 Kč 

 

19. V jaké lhůtě se provádí vyrovnání odpočtu daně u zásob materiálu? 

 
 

 

20. Spočítejte vyrovnání odpočtu daně u pořízeného přístroje. Při pořízení byl uplatněn plný 

odpočet ve výši 8 000 Kč podle daňového dokladu. Přístroj je ale od začátku používán pro 

zdanitelná plnění i pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, a to napůl. Musí 

nebo může plátce vyrovnání provést? 

 

 

 

21. Kterým rokem končí lhůta pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení vlastní 

stavby? Stavba byla pořízena v roce 2004, technické zhodnocení dokončeno v roce 2015. 

 

 

 

22. Plátce pořídil dlouhodobý movitý majetek v roce 2015. Daň z pořizovací ceny je ve výši 

80 000 Kč. Uplatnil plný nárok na odpočet daně. Spočítejte úpravu odpočtu daně, když 

v roce 2018 používá majetek ze 60 % pro zdanitelná plnění a 40 % pro osvobozená plnění 

bez nároku na odpočet daně. 

 

 

 

23. Plátce pořídil dlouhodobý nemovitý majetek – stavbu v roce 2015. Daň z pořizovací ceny 

je 800 000 Kč. Uplatnil nárok na odpočet daně v krácené výši 80 %. Spočítejte úpravu 

odpočtu daně, když v roce 2018 používá majetek plně pro zdanitelná plnění. 

 

 

 

24. Definujte, co je to daňový doklad. 

 

 

 

25. Je plátce povinen vystavit OPD daňový doklad bez vyzvání? 

a) ano 

b) ne 

 

26. Jakou znáte formu daňových dokladů? 

 

 

27. Může být daňový doklad v cizím jazyce? 

a) ano 

b) ne 
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28. Může být základ daně na daňovém dokladu jen v cizí měně? 

a) ano 

b) ne 

 

29. V režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku uvádí plátce na daňový doklad také 

text 

a) „daň odvede zákazník“ 

b) „přenesení daňové povinnosti“ 

c) číslo paragrafu ZDPH, podle kterého daň přiznává příjemce plnění 

30. Daňové doklady uchovává plátce 

a) 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém se plnění uskutečnilo 

b) 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo 

c) 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo 

 

31. Může být zjednodušený daňový doklad vystaven při požadavku bezhotovostní úhrady? 

a) ano 

b) ne 

 

32. Může být souhrnný daňový doklad vystaven na jedno zdanitelné plnění, u něhož v jednom 

kalendářním měsíci proběhla platba zálohy a nastalo DUZP? 

a) ano 

b) ne 
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Řešení: 

1. Posuďte, zda má plátce nárok na odpočet daně u následujících přijatých plnění. Plátce 

uskutečňuje, není-li uvedeno u jednotlivých plnění jinak, zdanitelná plnění s místem 

plnění v tuzemsku: 

Přijaté plnění 
Nárok na odpočet daně 

ANO/NE 

nákup zboží ANO 

elektrikářské práce na strojním zařízení ANO 

stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti ANO 

pořízení zboží od ORD se sídlem v EU ANO 

nákup zboží za účelem vývozu ANO 

pořízení právních služeb za účelem vyúčtování náhrady 

škody klientovi 
NE 

oběd s obchodním partnerem NE 

účetní služby ANO 

omylem zdaněné zprostředkování pojištění NE 

nákup materiálu pro konzultační službu pro ORD z JČS ANO 

nákup reklamních předmětů (kalkulaček) označených 

firmou poskytovatele k bezúplatnému předání odběratelům 

v jednotkové ceně do 500 Kč 

ANO 

nákup reklamních předmětů (aktovek) označených firmou 

poskytovatele k bezúplatnému předání odběratelům 

v jednotkové ceně 600 Kč 

NE 

nákup lahví koňaku označených firmou poskytovatele 

k bezúplatnému předání odběratelům v ceně do 500 Kč 
ANO 

pořízení dárkových poukázek ve jmenovité hodnotě 500 Kč NE 

nákup služeb daňového poradce k problematice zdaňování 

nájmů bytů občanům k bydlení 
NE 

 

2. b) - § 73 

3. b) - § 73 

4. b) - § 73 

5. b) - § 73 

6. a) - § 73 

7. c) - § 73 

8. b) - § 73 

9. b) - § 74 

 

 



42 

10. 

 

Plnění DUZP 
úplata 

Kč 

sazba 

daně 

výpočet daně odpočet 

Kč 

zásoby materiálu   6. 3. 2018 181 500 21 % 
181 500 x 

0,1736 
31 508 

měřící přístroj 12. 1. 2018 121 000 21 % 
121 000 x 

0,1736 
21 006  

nákladní auto 11. 11. 2017 90 000 21 % 
90 000 x 

0,1736 x 4/5 
12 499  

software 16. 5. 2018   75 625 21 % 
75 625  x 

0,1736 
13 129  

stavební práce na 

nedokončené stavbě 

pro sociální bydlení 

30. 4. 2018  108 900 15 % 
108 900 x 

0,1304 
14 201  

nájem buldozeru 30. 4. 2018 19 360 21 %  0 

 

11. a) - §§ 72, 75 

12. a) - § 75 

13. c) - § 75 

14. 52 500 x 0,83 = 43 575 Kč - § 75 

15. c) - § 76 

16. c) - § 76 

17. Zahrnou do se do vypořádacího koeficientu základy daně následujících plnění? 

 

Plnění ANO/NE 

prodej osobního automobilu z obchodního majetku plátce uvedeného do provozu 

v roce 2008  
NE 

prodej osobního automobilu z obchodního majetku plátce uvedeného do provozu 

v roce 2012 
NE 

směnárenská činnost jako hlavní činnost ANO 

přeprava spojená s vývozem zboží ANO 

rekvalifikační kurz Jak se dostat do politiky? ANO 

příjem z prodeje jediného bytu v obchodním majetku účetní společnosti NE 

nájemné za krátkodobý nájem části stavby NE 

18. (2 000 000 – 500 000 + 1 500 000) / (2 000 000 – 500 000 + 1 500 000 + 600 000) = 84 %  

      § 76 

18. ve lhůtě 3 let počínaje prvním dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve 

kterém nárok na odpočet daně vznikl - § 77 
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19. 8 000 x (50 – 100) / 100 = - 4 000 Kč; plátce vyrovnání odpočtu daně musí provést - § 77 

20. 2022; lhůta je 10 let - § 78 

21. 80 000 x (60 – 100) / 100 / 5 = - 6 400 Kč - § 78a 

22. 800 000 x (100 – 80) / 100 / 10 = 16 000 Kč - § 78a 

23. Daňový doklad je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v ZDPH. § 26 

24. a) - § 28 

25. listinnou a elektronickou - § 26 

26. a) - § 35 

27. a) - § 29 

28. a) - § 29 

29. c) - § 35 

30. a) - § 30 

31. b) - § 31b 
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Část 8 – Přenesení daňové povinnosti v tuzemsku 

 

ZDPH §§ 92a – 92g 

 

SHRNUTÍ UČIVA 

 

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku (§ 92a) se uplatňuje při kumulativním splnění 

podmínek: 

 jedná se o zdanitelné plnění, 

 jedná se o plnění mezi plátci, a to i když příjemce plnění použije plnění jen zčásti ke své 

ekonomické činnosti, 

 místo plnění je v tuzemsku, 

 pouze v případech stanovených zákonem. 

Řeší se pouze u uskutečněných plnění, k DUZP, nikoliv u úplat poskytnutých před DUZP. 

Povinnost přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění má příjemce plnění. 

Plátce uskutečňující zdanitelné plnění vystaví daňový doklad a uvede na něm, že daň odvede 

zákazník. 

Zákon rozlišuje 

1. režim trvalého přenesení daňové povinnosti při 

a) dodání zlata (§ 92b), 

b) dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 ZDPH (§ 92c), 

c) dodání vybrané nemovité věci (§ 92d), 

d) poskytnutí stavebních nebo montážních prací zatříděných podle klasifikace produkce 

CZ-CPA do číselných kódů 41 až 43 (§ 92e), 

a) dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky nebo dodání zboží 

po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem (§ 

92ea), 

2. dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání vybraného zboží nebo 

poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 ZDPH a v nařízení vlády, například: 

a) obiloviny a technické plodiny, 

b) dodání zařízení s integrovanými obvody, 

c) dodání mobilních telefonů, 

d) dodání stanovených kovů, 

pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje 

částku 100 000 Kč nebo pokud se plátci písemně dohodnou na nižším, i nulovém, limitu). 

3. Mechanismus rychlé reakce (na max. 9 měsíců pro případy boje proti náhlým 

a rozsáhlým daňovým podvodům) 

 

Při pochybnostech, jestli se má nebo nemá uplatnit režim přenesení daňové povinnosti, je 

možné požádat Generální finanční ředitelství o závazné posouzení. 
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1. Režim přenesení daňové povinnosti podle ZDPH § 92a se použije 

a) pouze u stanovených plnění s místem plnění v tuzemsku 

b) u stanovených plnění s místem plnění v tuzemsku a u plnění z tuzemska do JČS 

c) u stanovených plnění vždy 

 

2. Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku se týká 

a) pouze zdanitelných plnění 

b) zdanitelných a osvobozených plnění 

 

3. Režim přenesení daňové povinnosti u zdanitelných plnění v tuzemsku se týká 

a) všech plnění 

b) pouze plnění od plátce 

c) pouze plnění pro plátce 

d) pouze plnění plátcem pro jiného plátce pro jejich ekonomickou činnost 

 

4. Povinnost přiznat daň při přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění nastává 

a) ke dni přijetí úplaty poskytovatelem plnění 

b) k DUZP 

c) ke dni přijetí úplaty poskytovatelem plnění a následně k DUZP 

 

5. Daňový doklad při přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění 

a) musí obsahovat také sazbu a výši daně 

b) musí obsahovat sazbu daně, ale ne výši daně 

c) nemusí obsahovat ani sazbu daně ani výši daně 

 

6. Při poskytnutí stavebních a montážních prací v tuzemsku plátci, který plnění použije 

pouze zčásti ke své ekonomické činnosti 

a) se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije 

b) se režim přenesení daňové povinnosti použije 

 

7. Při poskytnutí stavebních a montážních prací v tuzemsku plátci je DUZP 30. 5. Daňový 

doklad byl vystaven 3. 6. a příjemce plnění jej obdržel 5. 6. Příjemce plnění s měsíčním 

zdaňovacím obdobím přizná daň 

a) za květen 

b) za červen 

 

 

 

Řešení: 

1. a) - § 92a 

2. a) - § 92a 

3. d) - § 92a 

4. b) - § 92a 

5. c) - § 29 

6. b) - § 92a 

7. a) - § 92a 
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Část 9 – Zvláštní režimy 

 

ZDPH §§ 88 – 92 

 

SHRNUTÍ UČIVA 

 

Zvláštní režimy vycházejí ze Směrnice EU k uplatňování DPH. Řeší situace, které jsou 

považovány za specifické a vyžadují speciální úpravu. Jedná se o: 

 zvláštní režim pro cestovní službu, (§ 89) 

 zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými 

předměty a starožitnostmi, (§ 90) 

 zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

v nezměněném stavu, (§ 91) 

 zvláštní režim pro investiční zlato. (§ 92) 

 Patří sem i režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku. (§ 92a) a zvláštní režim 

jednoho správního místa (Mini One Stop Shop) (§ 110a a násl.) 

Nejčastěji používané zvláštní režimy jsou zvláštní režim pro cestovní službu a zvláštní režim 

pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty 

a starožitnostmi.  

Základním principech těchto dvou režimů je zdaňování přirážky, která se počítá jako rozdíl 

mezi prodejní cenou a pořizovací cenou, resp. jako rozdíl mezi součtem prodejních cen 

a součtem pořizovacích cen za zdaňovací období. Z přirážky se spočítá daň a základ daně. Pro 

oba režimy jsou stanoveny podmínky, za jakých je lze uplatnit. 

 

Zvláštní režim jednoho správního místa je nepovinný a uplatňuje se u vybraných služeb  

poskytovaných osobě nepovinné k dani s místem plnění na území Evropské unie. 

 

Vybranou službou je 

1. telekomunikační služba,  

2. služba rozhlasového a televizního vysílání,  

3. elektronicky poskytovaná služba. 

 

Místem plnění je tzv. místo příjemce služby (například místo pobytu). 

 

Plátce se registruje pouze v jednom státě EU, kde daň vypořádává. Podává samostatné 

přiznání, daň se uvádí v EUR a přerozděluje se podle států místa plnění. 
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1. Zvláštní režim jednoho správního místa se týká také elektronicky poskytovaných služeb 

pro 

a) OPD se sídlem na území EU 

b) OND s místem pobytu na území EU 

c) OND s místem pobytu mimo tuzemsko 

 

2. Může být cestovní službou pouze jedna služba? Pokud ano, jaká? 

 

 

 

3. Kde je místo plnění při poskytnutí cestovní služby?   

 

 

 

4. Zvláštní režim obchodník při dodání použitého zboží, pokud je toto zboží obchodníkovi 

dodáno v rámci obchodování na území Evropského společenství, 

a) musí použít 

b) může použít 

 

5. Pokud OND dodává obchodníkovi použitý počítač, obchodník  

a) může použít zvláštní režim 

b) nesmí použít zvláštní režim 

 

6. Pokud plátce dodává ze svého obchodního majetku obchodníkovi použitý nábytek,           

u kterého si neuplatnil nárok na odpočet daně, obchodník  

a) může použít zvláštní režim 

b) nesmí použít zvláštní režim 

 

7. Pokud je ve zvláštním režimu dodání použitého zboží přirážka záporná  

a) obchodník obdrží daň z přirážky zpět od správce daně 

b) základ daně je nula 

c) obchodník odvede daň z 1 000 Kč 

 

8. Spočítejte pro zvláštní režim dodání použitého zboží přirážku, základ daně z přirážky 

a daň, pokud pořizovací cena nakoupeného ojetého automobilu je 120 000 Kč a prodejní 

cena 140 000 Kč.  
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Řešení: 

 

1. b) - § 10i 

2. Ano. Ubytování nebo doprava. § 89 

3. Při poskytnutí cestovní služby je místem plnění místo, kde má poskytovatel poskytující 

službu sídlo. Pokud je služba poskytnuta prostřednictvím provozovny, je místem plnění 

místo, kde je tato provozovna umístěna. - § 89 

4. b) - § 90 

5. a) - § 90 

6. b) - § 90 

7. b) - § 90 

8. Přirážka             = 140 000 – 120 000 = 20 000 Kč. 

Daň z přirážky  = například 20 000 x 0,1736 = 3 472 Kč 

Základ daně      =  20 000 – 3 472 = 16 528 Kč  

      § 90 
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Část 10 – Vracení daně 

 

ZDPH §§ 80 – 87 

 

SHRNUTÍ UČIVA 

 

Vracení daně vychází z toho, že plátce nebo ORD nejsou registrovány ve státě, kde přijímají 

zdanitelná plnění a hradí úplatu včetně daně. Vycházejí ze Směrnice EU k uplatňování DPH.  

 

Vracení daně se týká situací: 

 vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit, (§ 80) 

 vracení daně v rámci zahraniční pomoci, (§ 81) 

 vracení daně plátcům v JČS, (§ 82) 

 vracení daně v tuzemsku ORD z JČS, (§ 82a) 

 vracení daně zahraničním OPD, (§ 83) 

 vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží, (§ 84) 

 vracení daně osobám se zdravotním postižením, (§ 85) 

 vracení daně ozbrojeným silám cizích států, (§ 86) 

 prodej zboží za ceny bez daně. (§ 87) 

ZDPH stanoví pro jednotlivé situace podmínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

1. Plátce se sídlem v ČR může požádat o vrácení daně zaplacené v JČS 

a) do 25. 1. následujícího kalendářního roku 

b) do 30. 6. následujícího kalendářního roku 

c) do 30. 9. následujícího kalendářního roku 

d) do konce následujícího kalendářního roku 

 

2. Poskytovatel cestovní služby nárok na vrácení daně v JČS u zboží a služeb cestovního 

ruchu nakoupených od ORD se sídlem v JČS, které poskytuje zákazníkovi jako součást 

cestovní služby 

a) nemá 

b) má 

 

3. Žádost o vrácení daně v tuzemsku ORD z JČS musí být podána 

a) v češtině 

b) v angličtině 

c) v libovolném z úředních jazyků EU 

 

4. Vrátit daň zahraniční OPD u nákupu pohonných hmot v tuzemsku 

a) lze 

b) nelze 

  

5. Daň se vrací osobě se zdravotním postižením za osobní automobil v maximální výši 

a) 50 000 Kč 

b) 100 000 Kč 

c) 150 000 Kč 

 

 

 

 

Řešení: 

 

1. c) - § 82 

2. a) - § 89 

3. a) - § 82a 

4. b) - § 83 

5. b) - § 85 
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Část 11 – Správa daně 

 

ZDPH §§ 93 – 109a 

 

SHRNUTÍ UČIVA 

Místní příslušnost správce daně k DPH se řídí daňovým řádem – rozhodné je skutečné sídlo 

OPD. Sídlem OPD je adresa místa jejího vedení (místo, kde jsou přijímána zásadní 

rozhodnutí týkající se řízení OPD, popřípadě místo, kde se schází její vedení). Nemá-li 

fyzická osoba místo svého vedení, je sídlem místo jejího pobytu. 

Místně příslušný skupině je správce daně, který je místně příslušný jejímu zastupujícímu 

členovi. Pro OPD, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je místně příslušným 

správcem daně Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. (§ 93a) 

Správcem daně v režimu Mini One Stop Shop je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj            

(§ 110a).  

Obecná lhůta pro registraci plátce je 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém 

překročila stanovený obrat nebo do 15 dnů od jiné rozhodné skutečnosti v ostatních případech 

(přeměna, úmrtí zůstavitele apod.). (§ 94) 

Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce 

daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem. Tím bude minimálně 12 měsíců. 

Správce daně informaci, že plátce je nespolehlivý, zveřejňuje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup na webových stránkách finanční správy. (§ 106a) 

Poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke 

správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou. Dojde-li ke 

zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou 

okamžikem, kdy přestane být plátcem. Pokud se nespolehlivá osoba stane plátcem, je 

nespolehlivým plátcem.  (§ 106aa a § 106ab) 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. To platí vždy u identifikované osoby, 

nespolehlivého plátce a u skupiny. Povinně čtvrtletní zdaňovací období není. Plátce se může 

rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, 

pokud  

 jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 mil. Kč, 

 není nespolehlivým plátcem, 

 změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného 

kalendářního roku. (§§ 99, 99a) 

Nově registrovaný plátce je měsíčním plátcem až do konce následujícího kalendářního roku. 

Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce 

měsíce října roku, v němž byl plátce registrován, rozhodnout o zkrácení o 12 měsíců. (§ 99a)  

Evidence pro účely DPH obsahuje údaje o 

 uskutečněných zdanitelných plněních, 

 uskutečněných osvobozených plněních, 

 uskutečněných plněních, která nejsou předmětem daně, 

 obchodním majetku ve smyslu ZDPH. 
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Daňové přiznání 

 Identifikovaná osoba podává daňové přiznání jen v případě, že jí vznikla daňová 

povinnost.  

 Plátce podává přiznání i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost.  

 Lhůta pro podání přiznání je do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.  

 V režimu Mini One Stop Shop se přiznání podává vždy elektronicky do 20 dnů po 

skončení zdaňovacího období – kalendářního čtvrtletí. Údaje uvádí v EUR. 

Dodatečné daňové přiznání se podává 

 při opravě chybné sazby daně nebo osvobození, (§ 43)  

 pokud plátce s částečným nárokem na odpočet dodatečně uplatňuje nárok na odpočet za 

předcházející kalendářní roky, (§ 73) 

 při opravě chyby, pokud má být daň vyšší než bylo přiznáno – povinně, 

 při opravě chyby, pokud má být daň nižší než bylo přiznáno – dobrovolně. 

Podává se do konce měsíce následujícího po měsíci zjištění chyby. V přiznání se uvádějí jen 

rozdíly oproti původnímu přiznání. 

Dodatečné přiznání se nepodává, pokud plátce uplatnil nárok na odpočet daně dříve, než měl 

podle ZDPH, nebo pokud přiznal daň později, než měl podle ZDPH, a na tuto skutečnost 

přišel po lhůtě pro podání přiznání. To neplatí pro režim Mini One Stop Shop. (§ 104) 

Souhrnné hlášení 

V souhrnném hlášení se uvádí 

 dodání zboží do JČS pro ORD z JČS, 

 přemístění obchodního majetku do JČS, 

 dodání zboží prostřední osobou v rámci třístranného obchodu, 

 poskytnutí služby (bez osvobozených plnění) s místem plnění v JČS podle základního 

pravidla pro ORD v JČS, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.   

Souhrnné hlášení podává plátce nebo identifikovaná osoba. Údaje o hodnotě plnění se uvádějí 

v české měně. Podává se do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Pokud plátce poskytuje 

pouze služby, podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním. Chyby v souhrnném 

hlášení se opravují do 15 dnů od data zjištění formou následného souhrnného hlášení. (§ 102) 

Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně  

 daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,  

 hlášení,  

 přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení,  

 přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů. 

Podle daňového řádu je povinen elektronicky podat přiznání i plátce nebo identifikovaná 

osoba, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo které podléhají povinnému auditu. 

Kontrolní hlášení 

Podává ho plátce a skupina kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení nepodává identifikovaná 

osoba a osoby osvobozené. Vztahuje se na  

1. uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a na přijetí úplaty před DUZP 

těchto plnění, 

2. přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, u kterých uplatňuje plátce nárok na 

odpočet daně a na úplaty před DUZP; jedná se o plnění 

 od jiného plátce v tuzemsku, 

 pořízení zboží od osoby registrované k dani se sídlem v jiném členském státě, 
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 pořízení služeb od osoby povinné k dani se sídlem mimo tuzemsko (státy EU i třetí 

země), 

3. pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU, 

4. zvláštní režim pro investiční zlato. 

Podává se elektronicky v předepsaném formátu a struktuře. Plátce kontrolní hlášení podává 

pouze tehdy, když má pro něj náplň, tj. uskutečnil příslušné plnění nebo uplatňuje odpočet 

daně u přijatého plnění. Podává se do 25 dnů po skončení  

 kalendářního měsíce u právnických osob (i při čtvrtletním zdaňovacím období), 

 zdaňovacího období u fyzických osob. 

Kontrolní hlášení existuje jako řádné, opravné a následné. 

Plátce - příjemce tuzemského zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění za 

podmínek stanovených § 109 ZDPH. Uhradí-li příjemce zdanitelného plnění daň za 

poskytovatele zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel, použije se tato úhrada 

pouze na úhradu daně poskytovatele zdanitelného plnění z tohoto zdanitelného plnění. Úhrada 

za poskytovatele zdanitelného plnění se hradí správci daně poskytovatele plnění. (§ 109a) 
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1. Místní příslušnost pro registraci identifikované fyzické osoby se řídí 

a) jejím sídlem 

b) jejím místem pobytu 

 

2. Místní příslušnost správce daně u skupiny se řídí 

a) sídlem člena skupině, který se stal plátcem jako první 

b) sídlem skupiny 

c) sídlem zastupujícího člena skupiny 

 

3. Lhůta pro registraci identifikované osoby je 

a) 15 dnů ode dne, kdy se stala identifikovanou osobou 

b) 30 dnů ode dne, kdy se stala identifikovanou osobou 

c) neprodleně ode dne, kdy se stala identifikovanou osobou 

 

4. Za jakých podmínek správce daně rozhodne, že se plátce stal nespolehlivým? 

 

 

 

5. Zdaňovacím obdobím identifikované osoby je 

a) vždy kalendářní měsíc 

b) vždy kalendářní čtvrtletí 

c) kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí podle výše obratu 

 

6. Plátce povinně čtvrtletní zdaňovací období 

a) má, pokud jeho obrat za předcházející kalendářní rok nedosáhl 2 mil. Kč 

b) má, pokud jeho obrat za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 2 mil. Kč 

c) nemá nikdy 

 

7. Plátce nemůže mít čtvrtletní zdaňovací období 

a) pokud jeho obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl 10 mil. Kč 

b) pokud jeho obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl alespoň 10 mil. Kč 

 

8. Nově registrovaný plátce má zdaňovací období 

a) povinně kalendářní měsíc 

b) povinně kalendářní čtvrtletí 

c) kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí podle výše obratu 

 

9. Definujte pojem „vlastní daň“ 

 

10. Plátce jako příjemce zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku ručí za 

nezaplacenou daň z tohoto plnění při platbě na účet vedený mimo tuzemsko 

a) vždy 

b) jen pokud neoznámil poskytovatel plnění tento účet správci daně ke zveřejnění 

způsobem umožňujícím dálkový přístup 
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11. Plátce jako příjemce tuzemského zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto 

plnění při platbě poskytovateli plnění, který je evidován jako nespolehlivý plátce 

a) k DUZP 

b) k datu zadání příkazu k úhradě 

c) k datu odepsání úplaty z účtu příjemce plnění 

 

12. Při zvláštním způsobu zajištění daně podle ZDPH § 109a se daň platí na účet 

a) správce daně poskytovatele plnění 

b) správce daně příjemce plnění 

 

13. Plátce řádné daňové přiznání  

a) podává vždy, i když ve zdaňovacím období neuskutečnil žádné plnění ani nepřijal 

žádné plnění 

b) podává jen tehdy, když ve zdaňovacím období uskutečnil alespoň jedno plnění nebo 

přijal alespoň jedno zdanitelné plnění 

 

14. Identifikovaná osoba řádné daňové přiznání  

a) podává vždy, i když ve zdaňovacím období neuskutečnila žádné plnění ani nepřijala 

žádné plnění 

b) podává jen tehdy, když jí vznikla povinnost přiznat daň 

 

15. Při opravě základu daně a daně na smluvním základě se dodatečné daňové přiznání 

a) podává 

b) nepodává 

 

16. Oprava chybné sazby daně se provádí v dodatečném daňovém přiznání? 

a) ano 

b) ne, v řádném přiznání 

 

17. Které služby se uvádějí v souhrnném hlášení? 

 

 

18. Pokud plátce v říjnu zjistí, že přiznal daň za uskutečněné zdanitelné plnění za měsíc duben 

místo za měsíc březen a snížil tím svoji povinnost za měsíc březen, dodatečné daňové 

přiznání 

a) podává 

b) nepodává 

 

19. Plátce podává kontrolní hlášení 

a) vždy 

b) pouze tehdy, má-li pro něj náplň 

 

20. Čtvrtletní plátce – právnická osoba podává kontrolní hlášení (má-li pro něj náplň) 

a) za kalendářní čtvrtletí, tj. za zdaňovací období 

b) vždy za kalendářní měsíc 
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Řešení: 

 

1. b) – daňový řád 

2. c) - § 93a 

3. a) - § 97 

4. Správce daně rozhodne, že je plátce nespolehlivý, pokud plátce poruší závažným 

způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně. - § 106a 

5. a) - § 99 

6. c) - § 99a 

7. a) - § 99a 

8. a) - § 99a 

9. Vlastní daň je částka ve výši rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací 

období v případě, že daň na výstupu je vyšší nebo rovna odpočtu daně. § 4 

10. a) - § 109 

11. a) – § 109  

12. a) - § 109a 

13. a) - § 101 

14. b) - § 101 

15. b) - § 42 

16. a) - 43 

17. V souhrnném hlášení plátce uvádí služby s místem plnění v JČS stanoveném podle § 9 

ZDPH. - § 102 

18. b) - § 104 

19. b) – § 101c  

20. b) - § 101e 
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