
DAŇOVÝ BALÍČEK 
V PROSTŘEDÍ OBCÍ V PRAXI

24.9.2019  PRAHA  DMO 

___________________________________________
Ing. Bc. Lenka Zábojová – daňová poradkyně č. 4684, jednatelka společnosti UKZ.CZ s.r.o.

www.ukz.cz

http://www.ukz.cz/


JAK POČÍTAT OBRAT A CO DO NĚHO ZAHRNOVAT?
KDYŽ UŽ JSEM PLÁTCE, TAK CO DÁVÁM DO DAŇOVÉHO 

PŘIZNÁNÍ A CO DO KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ?
CO MAJETEK A DPH ? 



•  OBRAT  § 4a ZDPH

• Souhrn úplat (včetně dotací k ceně) bez daně, které osobě povinné k dani náleží 
za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku a to za:

- zdanitelná plnění,

- plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně,

- plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle §54 a 56a, jestliže 
nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně,

• Novelizovaný odst. 2 

Do obratu se nově zahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého 
majetku, který je nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné 
k dani. 



•  CO TEDY ZAHRNUJEME DO VÝPOČTU OBRATU?

• Zdanitelná plnění,

• Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně,

• Plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle §54 a 56a, jestliže 
nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Jde o tyto plnění:

- finanční činnosti,

- pojišťovací činnosti,

- prodej, nájem a podnájem nemovitých věcí, pokud nejsou doplňkovou činností 
uskutečňovanou příležitostně.



•  CO NAOPAK  NEZAHRNUJEME DO VÝPOČTU OBRATU?

• Zdravotní služby,

• Poštovní služby,

• Sociální služby,

• Služby úzce související se sportem poskytované neziskovými právnickými 
osobami, 

• Poskytování kulturních činností a zboží s tím úzce související krajem, obcí, či jinou 
právnickou neziskovou osobou,

• Pojišťovací a finanční služby, nájem a prodej nemovitých věcí, pokud jsou 
uskutečňovány příležitostně,

• Prodej dlouhodobého majetku, pokud se nejedná o obvyklou ekonomickou 
činnost. 



 PLNĚNÍ, KTERÁ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ § 2 ZDPH

• Dodání zboží,

• Poskytnutí služeb,

• Pořízení zboží z jiného členského státu EU,

• Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu 
osobou nepovinnou k dani, 

• Dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.  



 CO JE SPOLEČNÉ A PODSTATNÉ PRO PLNĚNÍ, KTERÁ JSOU PŘEDMĚTEM 
DANĚ 

• Úplatné plnění (až na výjimky),

• Tuzemské místo plnění,

• Plnění je realizováno osobou povinnou k dani, která jedná jako taková (výjimka u 
pořízení nového dopravního prostředku z JČS),

• Plnění je uskutečňováno v rámci ekonomické činnosti. 



 PLNĚNÍ, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM DANĚ - OBECNĚ

• Smluvní pokuty,

• Úroky z prodlení,

• Náhrady škody,

• Kauce a jistoty,

• Dárek (reklamní předmět) poskytnutý v rámci ekonomické činnosti do hodnoty 
500 Kč bez DPH.



 PLNĚNÍ, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM DANĚ – SPECIFIKA ÚSC

• Daňové příjmy,

• Místní a správní poplatky,

• Zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku,

• Poplatky za hrobová místa, atd. 

- S odkazem na právní předpis, obecně závaznou vyhlášku, atd.



 DRUHY PLNĚNÍ, KTERÁ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ 

• Zdanitelná plnění

- první snížená sazba daně 15%,

- druhá snížená sazba daně 10%,

- základní sazba daně 21%,

• Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně,

• Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 



 ODPOČET DANĚ  § 72, ODST. 6 – JAK POSTUPOVAT?

• Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění jak pro účely, které zakládají nárok 
na odpočet daně, tak pro jiné účely, má nárok na odpočet daně jen v částečné 
výši,

• Postup uplatnění nároku na odpočet daně v částečné výši je uveden v §§ 75 a 76,

• Částečný nárok na odpočet daně podle § 75 zákon definuje jako odpočet daně v 
poměrné výši, 

• Částečný nárok na odpočet daně podle § 76 zákon definuje jako odpočet daně v 
krácené výši. 



 NÁROK NA ODPOČET DANĚ  § 73, ODST. 4 – JAK POSTUPOVAT?

• Plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného 
plnění v částečné výši nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního 
roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve, 

• Toto neplatí, pokud by nárok na odpočet daně v krácené výši byl v kalendářním 
roce, ve kterém mohl být poprvé uplatněn,  95% a vyšší.



 ODPOČET DANĚ V POMĚRNÉ VÝŠI § 75 – KDY A JAK SE POUŽIJE?

• Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění jak pro účely svých uskutečněných 
plnění, tak pro jiné účely, nemá nárok na odpočet daně v plné výši, 

• Plátce má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši (poměrný nárok na 
odpočet daně), která odpovídá rozsahu použití pro účely jeho uskutečněných 
plnění.



 ODPOČET DANĚ V POMĚRNÉ VÝŠI § 75 – KDY A JAK SE POUŽIJE?

• U dlouhodobého majetku je povinnost použít vždy, 

• U plnění, které jsou výkonem veřejné správy a mají vliv na nárok na odpočet 
daně v poměrné výši je povinnost použít vždy,

• U přijatého plnění, které plátce použije pro osobní spotřebu, nebo pro osobní 
spotřebu svých zaměstnanců si plátce může zvolit:

- uplatnit nárok na odpočet daně v poměrné výši, nebo 

- uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši a osobní spotřeba je pak 
samostatným plněním (dodáním zboží, nebo poskytnutí služby).



 ODPOČET DANĚ V POMĚRNÉ VÝŠI § 75 – JAK VSTUPUJE DO DAŇOVÉHO 
PŘIZNÁNÍ U DLOUHODOBÉHO MAJETKU?

• Povinnost při zařazení majetku vypočítat jednotlivý poměrný koeficient 
kvalifikovaným odhadem při zařazení majetku do užívání, 

• Při zařazení majetku do užívání se přijatá zdanitelná plnění zkrátí vypočítaným 
poměrným koeficientem,

• V posledním zdaňovacím období se uplatněný poměrný koeficient spočítá znovu,

• Pokud se nově vypočítaný poměrný koeficient odchyluje od původně 
vypočítaného a více jak 10 procentních bodů, výše odpočtu se upraví 
(dobrovolně, nebo povinně).

- Samostatný poměrný koeficient k jednotlivým plněním



 ODPOČET DANĚ V POMĚRNÉ VÝŠI § 75 – JAK VSTUPUJE DO DAŇOVÉHO 
PŘIZNÁNÍ V OSTATNÍCH PŘÍPADECH?

• Poměrný koeficient se vypočítá při uplatněném nároku kvalifikovaným odhadem, 

• Nebo samostatné dodání zboží - § 13 odst. 4 písm. a,§ 13 odst. 5,

• Nebo samostatné poskytnutí služby § § 14 odst. 3 písm. a, § 14, odst. 4,

• Pokud zvolíme uplatnění nároku kvalifikovaným odhadem je nutné ke konci roku 
provést opravu odpočtu,

• Pokud se nově vypočítaný poměrný koeficient odchyluje od původně 
vypočítaného a více jak 10 procentních bodů, výše odpočtu se opraví 
(dobrovolně, nebo povinně).

- Samostatný poměrný koeficient k jednotlivým plněním



 ODPOČET DANĚ V POMĚRNÉ VÝŠI § 75 – JAK VSTUPUJE DO KONTROLNÍHO 
HLÁŠENÍ?

• Odpočet daně v poměrné výši je plátce povinen vykázat v kontrolním hlášení v 
Oddíle B.2 ve sloupci 11, 

• V kontrolním hlášení se ve sloupci 11 označí písmenem A,

• V kontrolním hlášení není nutné uvádět výši v %,

• Pokud ve sloupci 11 kontrolního hlášení plátce neuvede správci daně, že byl 
uplatněn nárok na odpočet daně v poměrné výši, nelze toto přijaté plnění 
odkontrolovat na uskutečněné plnění uvedené v kontrolním hlášení dodavatele 
(plátce, který přijal plnění vykazuje jinou částku).



 ODPOČET DANĚ V KRÁCENÉ VÝŠI § 76 – KDY A JAK SE POUŽIJE?

• Pokud plátce přijaté zdanitelné plnění použije u ekonomických činností jak pro 
plnění s nárokem na odpočet daně, tak pro plnění osvobozená bez nároku na 
odpočet daně, 

• V průběhu kalendářního roku se krátí přijatá plnění tzv. zálohovým 
koeficientem, 

• Tento zálohový koeficient podléhá vypořádání.

- Jediný zálohový koeficient ke všem plněním



 ODPOČET DANĚ V KRÁCENÉ VÝŠI § 76 – JAK VSTUPUJE DO DAŇOVÉHO 
PŘIZNÁNÍ?

• V průběhu roku se krátí zálohovým koeficientem a nárok na odpočet daně 
zobrazujeme ve sloupci „krácený nárok“, 

• Na konci roku musí provést plátce povinně vypořádání tohoto zálohového 
koeficientu, 

• Liší-li se uplatněný nárok z vypořádacího koeficientu od uplatněného nároku v 
průběhu zdaňovacího období, plátce má buďto povinnost vrátit uplatněný nárok, 
nebo má možnost uplatnit výši neuplatněného nároku.



 ODPOČET DANĚ V KRÁCENÉ VÝŠI § 76 – JAK VSTUPUJE DO KONTROLNÍHO 
HLÁŠENÍ?

• Odpočet daně v krácený výši se nijak v kontrolním hlášení nezobrazuje, 

• Do kontrolního hlášení vstupuje celá výše nároku na odpočet daně (ke krácení 
dochází až na samotném řádku 52 v daňového přiznání).



 DLOUHODOBÝ MAJETEK Z POHLEDU DPH

• Obchodní majetek § § 4, odst. 4, písm. c) 

• Dlouhodobý majetek § 4, odst. 4, písm. d)

• Dlouhodobý majetek pořízený vlastní činností § 4, odst. 4, písm. e)



 DLOUHODOBÝ MAJETEK § 4, odst. 4, písm. d)

• Hmotný majetek podle zákona upravujícího daně z příjmů (hmotný majetek 
přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo 
k užívanému hmotnému majetku bude převedeno na jeho uživatele, se pro 
účely DPH považuje za dlouhodobý majetek uživatele),

• Odpisovaný nehmotný majetek  (§ 26 až § 32 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů),

• Pozemky, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem (dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví) (pozemek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je 
ujednáno, že vlastnické právo k užívanému pozemku bude převedeno na jeho 
uživatele, se pro účely DPH považuje za dlouhodobý majetek uživatele), 

• A rovněž i technické zhodnocení (§ 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), 
které se pro tyto účely rovněž považuje za samostatný  majetek.



 DLOUHODOBÝ MAJETEK POŘÍZENÝ VLASTNÍ ČINNOSTÍ § 4, odst. 4, písm. e)

• Jedná se o dlouhodobý majetek podle § 4, odst. 4, písm. d), který plátce v rámci 
svých ekonomických činností vyrobil, postavil, nebo jinak vytvořil,

• Technické zhodnocený se považuje za samostatný dlouhodobý majetek 
vytvořený vlastní činností, což znamená, že toho technického zhodnocení 
posuzujeme samostatně od vlastního původního majetku bez technického 
zhodnocení,

• toto ustanovení se do zákona dostalo novelou zákona o DPH č. 47/2011 Sb. ke 
dni 1. 4. 2011.
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