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FINANČNÍ RIZIKA PLYNOUCÍ ZE ZÁKONA O DPH 

YVONA LEGIERSKÁ  

Abstrakt 

Příspěvek Finanční rizika plynoucí ze zákona o DPH se zabývá problematikou řízení rizik 

podnikatelského subjektu ve vazbě na uvedený zákon platný v České republice, a to ve vztahu 

k plnění jeho daňových povinností vůči správci daně. Princip fungování DPH je poměrně 

jednoduchý, avšak vstupem ČR do Evropské unie byla v zákoně o DPH zapracována další 

ustanovení Směrnice EU o DPH, jež se týkají tzv. intrakomunitárního plnění mezi členskými 

zeměmi. Proto byl také původní zákon z roku 1993 nahrazen s účinností od 1. 5. 2004 

zákonem č. 235/2004 Sb. S rozsáhlými daňovými úniky se postupně měnily jak evropské 

směrnice, tak návazně i tuzemský zákon. Nedodržení řady pravidel v něm uvedených může vést 

až k likvidaci firmy, což je zcela mimořádné riziko. Proto je cílem tohoto příspěvku 

charakterizovat, zhodnotit a analyzovat rizika plynoucí z nedodržení zákona o DPH z pohledu 

podnikatelského subjektu a navrhnout opatření k jejich eliminaci. Bylo tak učiněno 

prostřednictvím vypracování interního materiálu konkrétní společnosti – plátce DPH. 

Obdobná rizika je nutné identifikovat také v případě dalších daní a pojistného. 

Při vypracování příspěvku byly použity metody analýzy, syntézy a deskripce odborné 

literatury a daňové legislativy. 

Klíčová slova  

Řízení rizik, daňová soustava, pojistné, daň z přidané hodnoty, nadměrný odpočet, přenesení 

daňové povinnosti. 

Úvod 

Veškeré činnosti jedinců či nejrůznějších subjektů veřejné i soukromé sféry jsou doprovázeny 

riziky a nejistotami. Jsou jim vystaveny i podnikatelské subjekty, a to v nejrůznějších 

oblastech. Jednou z významných oblastí řízení rizik je řízení daňových povinností, včetně 

odvodů pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (dále jen daně). To se 

dotýká zejména řešení mezinárodních daňových dopadů podnikání, včetně řízení plnění 

daňových povinností, výkaznictví a řízení rizik v oblasti daní. 
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Na obranu proti nejrůznějším nebezpečím, jež mohou končit až zánikem subjektu, 

vzniká rizikový management neboli řízení rizik. Jeho úkolem je rizika rozpoznat, 

analyzovat a ohodnotit, zjistit možné škody nebo ztráty, které mohou tato rizika způsobit. 

Po vyhodnocení rizik v konkrétní oblasti jsou zpravidla navržena opatření, která by je 

nějakým způsobem eliminovala. Metod eliminace rizik či jejich finančního krytí je řada. 

Firma může buď zavést konkrétní opatření k odstranění či snížení rizik, nebo je přenese 

na jiný subjekt. Typickým příkladem přenosu rizika například v oblasti daní je využití služeb 

daňového poradce. V tomto případě může podnikatelský subjekt přesunout svá rizika nebo 

jejich část – např. dodatečné vyměření daně správcem daně - na daňového poradce, a to 

na základě uzavřené smlouvy. Daňový poradce musí být ze zákona povinně pojištěn. Již před 

zahájením výkonu daňového poradenství je povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti 

za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a být 

takto pojištěn po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství1. Pojišťovna mu 

poskytne finanční náhradu v případě vzniku škody odpovídající podmínkám v pojistné 

smlouvě. Tak uhradí případnou škodu – daňový doměrek - svému odběrateli služeb daňového 

poradenství. 

Příspěvek se zabývá problematikou řízení rizik podnikatelského subjektu, a to 

konkrétně ve vazbě na zákon o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH), a to ve vztahu k plnění 

jeho daňových povinností vůči správci daně. Cílem proto bude charakterizovat, zhodnotit 

a analyzovat rizika plynoucí z nedodržení zákona o DPH z pohledu podnikatelského subjektu 

a navrhnout opatření k jejich eliminaci. 

Příspěvek se v teoretické části věnuje definici pojmu řízení rizik s důrazem na finanční 

rizika, seznamuje s jednotlivými fázemi procesu řízení od určení úrovně rizika až po opatření 

ke snížení rizik. Vzhledem k zaměření příspěvku na rizika v zákoně o DPH jsou definovány 

základní pojmy, jež se vážou k principům fungování této daně. V další části jsou podrobně 

analyzována jednotlivá rizika v platném zákoně o DPH u jednotlivých typů podnikatelských 

subjektů – osob povinných k dani, které nejsou plátci DPH, dále plátců DPH, a také 

tzv. identifikovaných osob. V praktické části je navržen postup k eliminaci těchto rizik u malé 

                                                 

1 Ustanovení §6 odst. 10 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 
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obchodní společnosti, která je registrována jako plátce DPH, a to ve vazbě na plnění jejích 

daňových povinností. 

Při vypracování příspěvku byly použity metody analýzy, syntézy a deskripce odborné 

literatury a daňové legislativy. 

1 Terminologická a teoretická východiska 

Řízení rizik je komplexní interdisciplinární obor, kde se mj. využívají složité kvantitativní 

metody vycházející z matematických a statistických postupů, systémové analýzy 2aj. 

Proces řízení rizik zahrnuje vybudování vhodné infrastruktury a použití logického 

a systematického postupu ke zjištění souvislostí, identifikaci, analýze, vyhodnocení, zvládání, 

sledování a hlášení rizik spojených s libovolnou činností, postupem nebo funkcí takovým 

způsobem, který dovolí minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky firmy3. 

1.1 Řízení rizik 

Problematika řízení rizik (risk management) je velice široká a podle svého zaměření často 

velmi odlišná. Promítá se do řady oblastí, např. přírodní katastrofy a havárie, rizika ochrany 

životního prostředí, finanční rizika. A právě posledně jmenovaná oblast je pro tento příspěvek 

klíčová. 

Po analýze rizik následuje rozhodovací proces, který zpravidla vyústí v preventivní 

a regulační opatření, z nichž jsou vybrána ta, která existující rizika minimalizují. Součástí 

řízení rizik je i šíření informací o riziku (risk communication) a vnímání rizika (risk 

perception). Kritickou fází procesu řízení je výběr optimálního řešení: 

 určení úrovně rizika,  

 hodnocení ekonomických nákladů variantních řešení pro snížení rizika a jejich 

ekonomických přínosů (Cost Benefit Analysis),  

 zhodnocením dopadů a přínosů, 

 analýza možných důsledků z přijatého rozhodnutí na subjekt a jeho okolí, 

                                                 

2 VLACHÝ, J. Základy řízení finančních rizik. Vyd. 1. Brno: MSD spol. s r.o., 2003. S. 5. 
3 Australian/New Zealand Standard 4360:2004 Risk Management, Standards Australia International Ltd a 

Standards New Zealand, 2004, ISBN 0 7337 5904 1 



4 

 

 rozhodnutí o realizaci opatření na snížení rizika, resp. rozhodnutí o jeho dalším sledování 

v případě vysokého stupně nejistot spojených se stávajícím stupněm poznání, a tím 

nemožnosti snížit riziko ve fázi tvorby rozhodnutí4. 

Termín riziko zahrnuje všechny situace, v nichž působí nepříznivé okolnosti. 

Ty mohou přivodit finanční ztrátu. Finanční riziko zahrnuje vztah mezi subjektem a jměním 

či očekáváním příjmů, které mohou být ztraceny či zhoršeny. 

Finanční riziko je ovlivněno těmito faktory: 

1) subjektem, který je vystaven možnosti ztráty, např. plátce DPH, 

2) aktivy či příjmem, jejichž snížení hodnoty jsou příčinou finanční ztráty, např. neuznáním 

nároku na odpočet DPH z přijatého daňového dokladu, 

3) hrozbou, která může zavinit ztrátu, např. dodatečné vyměření DPH, vč. penále na základě 

daňové kontroly finančního úřadu. 

Z organizačního hlediska se zdá být logické přímé zařazení útvaru řízení rizik 

do finančního úseku podniku. Dává to jistý smysl z odborného hlediska a zejména u menších 

organizací to může zlepšit komunikaci a profesní růst zaměstnanců. Existují však i jiné 

možnosti, například úplné oddělení útvaru řízení rizik, a to až po úroveň vrcholového 

managementu. Tím se posílí nezávislost a kontrolní funkce řízení rizik5. 

V případě řízení rizik ve vazbě na správné uplatňování daní a pojistného 

je nejlogičtější zařazení této problematiky do ekonomického úseku podniku, kde dochází 

ke kontrole přijatých či vystavených. 

1.2 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty patří mezi tzv. nepřímé daně, u nichž je daňové břemeno přeneseno 

na spotřebitele, který je hradí při nákupu zboží a služeb. Prodejce zboží či poskytovatel 

služeb, který je plátcem daně, vybírá DPH na výstupu v ceně uskutečněného plnění a pod 

svou majetkovou odpovědností ji odvádí prostřednictvím správce daně (tj. finanční úřad) 

do veřejných rozpočtů. Tato daň je všeobecně založena na transakcích a daňová povinnost 

vzniká nezávisle na ziskovosti. Nejen nesprávné zaúčtování, ale také nedůsledná kontrola 

náležitostí přijatých daňových dokladů, na základě nichž je možné si uplatnit odpočet DPH 

                                                 

4 SMEJKAL, V. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010. S. 

111 
5VLACHÝ, J. Základy řízení finančních rizik. Vyd. 1. Brno: MSD spol. s r.o., 2003. S. 98. 
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na vstupu, či nesprávně vystavené daňové doklady, mohou mít významný dopad na náklady 

podniku a jeho peněžní toky. 

V České republice je DPH součástí daňové soustavy6 od roku 1993. Zákon 

č. 588/1992 Sb. byl po vstupu do EU k 1. 5. 2004 nahrazen zákonem č. 235/2004 Sb. (dále 

jen ZDPH). Vstup ČR do EU zásadním způsobem ovlivnil českou právní úpravu i praktickou 

aplikaci DPH, neboť ta je vysoce harmonizovanou daní dle směrnic EU7. Směrnice EU jsou 

právní normativní akty, které zavazují členské státy provést ve svých národních legislativních 

systémech určité úpravy tak, aby si právo jednotlivých států neodporovalo8. Problematika 

DPH je proto složitější než dříve, neboť vedle základního právního rámce platného pro celou 

EU má každý členský stát (dále jen ČS) svou vlastní daňovou legislativu a odlišný systém 

i sazby DPH. Při obchodování mezi členskými zeměmi hovoříme o tzv. intrakomunitárním 

plnění, při obchodování s ostatními zeměmi se jedná o dovoz a vývoz, kde celní správa 

na území EU propouští zboží do příslušného celního režimu. 

Předmětem daně je dodání zboží, převod nemovitostí a poskytování služeb. Vedle 

toho je zdaňován i dovoz zboží ze zemí mimo EU či jeho pořízení ze zemí EU. Plátce DPH je 

osobou zaregistrovanou u finančního úřadu, kterému zasílá za zdaňovací období, tj. měsíčně 

či čtvrtletně, daňové přiznání k DPH.  

Plátce daně k jím uskutečněným jednotlivým plněním připočítává DPH (v ČR činí 

od 1. 1. 2013 snížená sazba 15 % na plnění uvedená v příloze zákona a základní 21 %), které 

vypočte prostřednictvím příslušné sazby z ceny bez daně. Některá plnění jsou osvobozená 

od daně, např. vývoz zboží.  

Při nákupu si může plátce uplatnit tzv. odpočet daně nebo také daň na vstupu, pokud 

přijatý doklad vystavil plátce DPH. Pro uplatnění odpočtu daně platí řada podmínek, 

např. musí se jednat o plnění, která souvisejí s podnikáním, resp. si plátce může uplatnit jen 

alikvotní část daně na vstupu, dále musí mít přijatý daňový doklad všechny zákonem 

                                                 

6 Vedle daní je vybíráno Českou správou sociálního zabezpečení pojistné na sociální zabezpečení a zdravotními 

pojišťovnami pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Výpočet a odvod pojistného vychází ze stejných 

podkladů jako daně z příjmů.  
7 SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 

Úřední věstník Evropské unie, 2006, L 347/78. 

SMĚRNICE RADY 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o 

snížené sazby daně z přidané hodnoty. Úřední věstník Evropské unie, 2009, L 116/18.  
8 ŠIROKÝ, J. Daně v evropské unii. 5. vydání. Praha: Linde, 2012. s. 48. 
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stanovené náležitosti. Nárok si může uplatnit nejpozději do tří let od data uskutečnění 

zdanitelného plnění. Přitom ZDPH přesně uvádí, jak se toto datum stanovuje v případě 

jednotlivých předmětů daně. Pokud jsou některé v zákoně vyjmenované výstupy osvobozené 

od daně, nemá plátce zpravidla nárok na odpočet daně. 

Za zdaňovací období na jedné straně subjekt načítá daň na výstupu a na druhé straně 

daň na vstupu. K tomu musí vést evidenci přijatých a vystavených dokladů, jejíž podoba je 

stanovena zákonem. Daňová povinnost je rozdílem mezi úhrnem daně na výstupu a úhrnem 

daně na vstupu. Je-li rozdíl kladný, potom se nazývá vlastní daňovou povinností, která musí 

být odvedena na účet finančního úřadu do 25. dne po skončení zdaňovacího období. 

Ve stejném termínu musí být podáno i daňové přiznání. Když je rozdíl záporný, nazýváme ho 

nadměrným odpočtem, který představuje přeplatek na DPH9 a finanční úřad jej nejpozději 

do 30 dnů od podání přiznání vrátí. To jen za předpokladu, že finanční úřad neuskuteční 

tzv. vytýkací řízení, jímž nadměrný odpočet prověří.  

Hmotně právní předpis o DPH (včetně dalších daní a pojistného) je doplněn procesně 

právní normou daňového řízení, tj. zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ). 

2 Analýza rizik v zákoně o DPH 

Problematiku DPH z pohledu analýzy rizik lze rozdělit u tzv. osob povinných k dani10 na dvě 

základní skupiny dle toho, zda je či není subjekt plátcem DPH registrovaným u správce daně. 

Od 1. 1. 2013 může být nově osoba, která není plátcem, identifikovanou osobou11 a odvádět 

                                                 

9 VANČUROVÁ, A. - LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2012. 11. aktualizované vydání. Praha, Vox, 2011. S. 

267 - 268 
10 Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. 

Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud 

uskutečňuje ekonomické činnosti. 

Ekonomickou činností se rozumí: 

• soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské 

výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti 

vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, 

inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců, 

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

soustavně. 
11 Identifikovanou osobou je osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná 

k dani (tj. neuskutečňuje zdanitelná plnění), pokud: 

• v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, ode dne prvního pořízení 

zboží; 

• přijímají službu s místem plnění v tuzemsku od osoby povinné k dani neusazené 

v tuzemsku; 
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DPH pouze ze svých přeshraničních plnění, pokud nejsou od daně osvobozena. V případě 

tuzemských plnění DPH neuplatňuje vůbec. Ve všech případech mohou nastat situace, které 

při nesprávném přístupu či neznalosti rizik mnohdy vedou k dodatečnému, a to i zpětnému 

vyměření daně správcem daně. Může se tak jednat o citelnou finanční ztrátu. V případě 

identifikace těchto rizik je možné na takové situace včas reagovat, předcházet jim, a možné 

ztrátě tak zabránit. 

Při analýze rizik je nutné vycházet z platného znění ZDPH ve vazbě na konkrétní 

činnost subjektu. Pro účely této práce se vychází z účinnosti zákona k 1. 1. 2013, přičemž 

bude analyzována situace u osoby povinné k dani se sídlem či provozovnou v tuzemsku. 

2.1 Rizika u osob povinných k dani, které nejsou plátci DPH 

Osoba povinná k dani, která má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, se může stát plátcem 

daně: 

a) dobrovolně,  

b) překročením obratu pro povinnou registraci, 

c) pokud uzavře smlouvu o sdružení či jinou obdobnou smlouvu s plátcem DPH, 

d) pokud nabude majetek na základě rozhodnutí o privatizaci,  

e) na základě smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem podniku,  

f) při přeměně obchodní společnosti nebo družstva,  

g) pokud jako osoba oprávněná pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, 

h) při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku prostřednictvím své provozovny 

umístěné mimo tuzemsko, 

i) při zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, prostřednictvím své 

provozovny umístěné mimo tuzemsko. 

Z výše uvedených případů registrace subjektu jako plátce DPH vyplývá nejčastěji 

riziko opomenutí včasné registrace dle písm. b). Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku 

se stává plátcem, pokud její obrat přesáhne za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících 

                                                                                                                                                         

• přijímají dodávku zboží s instalací nebo montáží s místem plnění v tuzemsku od osoby povinné k dani 

neusazené v tuzemsku; 

• přijímají dodávku zboží soustavami nebo sítěmi s místem plnění v tuzemsku od osoby povinné k dani 

neusazené v tuzemsku; 

• poskytují služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH, 

s výjimkou služby, která je v jiném členském státě osvobozena od daně. 
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po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 mil. Kč12. Plátcem se stává od prvního dne 

druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Přihlášku 

k registraci je povinna předložit místně příslušnému správci daně do 15 dnů po skončení 

kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit13. 

Pokud osoba, která není plátcem daně, vystaví za svá plnění uskutečněná pro plátce 

daně daňový doklad s DPH, vznikne jí povinnost tuto daň přiznat a podat daňové přiznání 

do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém doklad vystavila. Ve stejné lhůtě je 

splatná i daňová povinnost14. 

Rizika:  

Pokud osoba povinná k dani překročí stanovený obrat dle § 6 ZDPH a nesplní svou registrační povinnost dle § 

94 ZDPH, bude zaregistrována správcem daně zpětně vč. případného doměrku za již uskutečněná zdanitelná 

plnění. Nemožnost navýšit původně fakturované ceny o výši DPH, příp. si dodatečně uplatnit odpočet DPH 

může vést až k likvidaci firmy.  

Osoba, která není plátcem DPH, nesmí vystavit za uskutečněné plnění doklad se sazbou DPH či její výší. Pokud 

tak učiní, je povinna podat daňové přiznání a daň zaplatit správci daně. V případě, že tak neučiní, může správce 

daně dodatečně vyměřit DPH vč. uložení sankcí, jednak za pozdní odvod daně (tzv. penále), jednak za nepodání 

daňového přiznání. Doměření daně může vážně ohrozit chod firmy. 

2.2 Rizika u plátců DPH 

Po získání osvědčení o registraci a přidělení daňového identifikačního čísla15 (dále jen DIČ) 

správcem daně se stává datem na něm uvedeným osoba povinná k dani plátcem DPH. Správce 

daně vede registr plátců DPH, který je přístupný v elektronické podobě16, a to za účelem 

možného ověření, zda obchodní partner je či není plátcem daně. Toto DIČ je povinen plátce 

uvádět na všech jím vystavených daňových dokladech. Také na přijatých daňových dokladech 

musí být tato identifikace dodavatelem – plátcem daně – uvedena. 

Pro všechny daňové subjekty byla od 1. 1. 2013 zavedena povinnost uvádět 

v přihlášce k registraci k DPH čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou 

činnost17. Stávající plátci DPH měli povinnost nahlásit správci daně čísla těchto účtů do 31. 3. 

2013. Ta jsou zveřejněna správcem daně v elektronické podobě v informačních systémech 

                                                 

12 Ustanovení § 6 ZDPH. 
13 Ustanovení § 94 ZDPH. 
14 Ustanovení § 101 odst. 8 ZDPH. 
15 DIČ je charakterizováno dvěma písmeny, která znamenají kód země (v případě ČR jsou to písmena CZ), a za 

nimi následuje číslo plátce daně. U fyzických osob to je rodné číslo, u právnických osob jejich identifikační 

číslo (IČO). 
16 http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2 
17 Ustanovení § 96 a § 98 ZDPH. 

http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2
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o plátcích DPH a musí být z důvodů zamezení daňovým únikům používána k platbám DPH 

(viz kap. 2.2.1 a 2.2.2).  

2.2.1 Uskutečňování zdanitelného plnění a vystavování daňových dokladů 

Plátce daně za jím uskutečněná zdanitelná plnění je povinen nejpozději do 15 dnů 

od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad18. V případě mezinárodního 

obchodu to je do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, kdy k takové transakci došlo19. 

Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu20. 

Podle toho, o jaké zdanitelné plnění se jedná – dodání zboží, převod nemovitostí nebo 

poskytnutí služby, zákon stanoví konkrétní datum uskutečnění zdanitelného plnění21. 

Nejčastěji je tímto datem den dodání zboží, den předání nemovitosti nabyvateli do užívání 

a den poskytnutí služby. Toto datum je povinnou náležitostí každého daňového dokladu, 

neboť od něj se odvíjí evidence a odvod DPH na výstupu. 

Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje22: 

a) označení osoby (tj. obchodní jméno a sídlo) vč. DIČ osoby, která uskutečňuje plnění, 

b) označení osoby vč. DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 

c) evidenční číslo daňového dokladu, 

d) rozsah a předmět plnění, 

e) den vystavení daňového dokladu, 

f) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla 

povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší 

ode dne vystavení daňového dokladu, 

g) jednotková cena bez daně a sleva, není-li obsažena v jednotkové ceně, 

h) základ daně, sazba daně, výše daně v české měně. 

Základ daně je cena bez daně. Její součástí je také spotřební daň, cla, dávky, poplatky, 

dotace k ceně, vedlejší výdaje (balné, přeprava, provize, pojištění) aj.23. Zákon vyjmenovává 

i další případy stanovení základu daně ve zvláštních případech24. 

                                                 

18 Ustanovení § 28 odst. 3 ZDPH. 
19 Ustanovení § 28 odst. 4 ZDPH. 
20 Ustanovení § 26 odst. 3 ZDPH. 
21 Ustanovení § 21 až § 25 ZDPH. 
22 Ustanovení § 29 odst. 1 ZDPH. 
23 Ustanovení § 36 ZDPH. 
24 Ustanovení § 36 a až § 41 ZDPH. 
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Sazba daně je základní a snížená25 – v roce 2013 to je 21% a 15 %. Zpravidla 

je uplatňována základní sazba. U zboží uvedeného v příloze č. 3 ZDPH, tepla a chladu se 

uplatňuje snížená sazba. U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje snížená sazba.  

Některá plnění jsou osvobozena od daně. Jedná se např. o dodání zboží do jiného ČS 

osobám registrovaným k dani26 a vývoz do třetích zemí. Vývoz musí být doložen Jednotným 

správním dokladem (dále jen JSD) potvrzeným celním úřadem. Dodání zboží či služeb 

do jiného ČS musí být zahrnuto v Souhrnném hlášení (viz kap. 2.2.5). V ZDPH27 jsou 

vyjmenována další plnění, např. základní poštovní služby, finanční, penzijní a pojišťovací 

činnosti, jež jsou od daně osvobozena a není u nich nárok na odpočet daně (viz kap. 2.2.2) 

V případě poskytování služeb do jiného ČS či třetí země se pravidla zdaňování 

či osvobození řídí stanovením místa plnění. Ta jsou specifická pro jednotlivé druhy služeb28. 

Pokud je podle těchto pravidel místo plnění v tuzemsku, je poskytnutá služba zdaněna 

příslušnou sazbou, pokud je v zahraničí, je v tuzemsku osvobozena od DPH. Přitom vůbec 

nezáleží na tom, kde ve skutečnosti byla služba poskytnuta. 

V případě dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 ZDPH, převodu 

povolenek na emise skleníkových plynů, poskytnutí stavebních prací plátci daně neuvádí 

vystavitel daňového dokladu výši daně. V tomto případě se jedná o tzv. režim přenesení 

daňové povinnosti29 (tzv. tuzemský reverse charge), kdy povinnost přiznat daň na výstupu má 

odběratel vyjmenovaného zboží a služeb – plátce daně, pro kterého bylo uvedené zdanitelné 

plnění v tuzemsku uskutečněno30. 

V případě plnění do 10 tis. Kč včetně DPH (s některými zákonem stanovenými 

výjimkami) lze vystavit i zjednodušený daňový doklad, který nemusí obsahovat zejména 

označení kupujícího a postačí uvést cenu včetně daně a příslušnou sazbu31. 

                                                 

25 Ustanovení § 47 ZDPH. 
26 Osobou registrovanou k dani v jiném ČS je osoba, které bylo přiděleno DIČ pro účely DPH v jiném z ČS EU 

(§ 4 odst. 1 písm. g ZDPH). 
27 Ustanovení § 51 až 62 ZDPH. 
28 Ustanovení § 9 až 10k ZDPH. 
29 Jedná se o režim s pravidly zdanění odlišnými od obecného fungování systému DPH. 
30 Ustanovení § 92a až § 92e ZDPH. 
31 Ustanovení § 30 a § 30a ZDPH. 
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Zákon vyjmenovává také náležitosti zvláštních daňových dokladů, jako 

např. splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad, doklad o použití 

související se soukromou spotřebou, daňový doklad při dovozu a vývozu32. 

Velmi důležité je, aby plátce zajistil věrohodnost původu, neporušenost a čitelnost 

daňových dokladů33, jinak by nemohl být příjemcem dokladu nárokován odpočet daně 

(viz kap. 2.2.2). 

Na všech vystavených daňových dokladech je nutné uvádět k jeho úhradě číslo 

bankovního účtu, které bylo nahlášeno správci daně do 31. 3. 2013 stávajícími plátci daně 

nebo v rámci přihlášky k registraci k DPH. Tato povinnost má vazbu na tzv. institut ručení 

za nezaplacenou daň (viz kap. 2.2.2). 

Rizika:  

Za správnost vystavení správného druhu daňového dokladu zodpovídá vystavitel. V případě nesprávností jej 

může kontaktovat příjemce plnění s žádostí o nápravu, neboť by mu nemusel správce daně uznat nárok 

na odpočet daně. Riziko s sebou nese zvýšení administrativních nákladů a případnou sankci ze strany správce 

daně za nesprávně vystavený daňový doklad. Např. v případě uvedení nesprávného data uskutečnění 

zdanitelného plnění může dojít k pozdějšímu odvodu DPH na výstupu. Správce daně v případě kontroly je 

povinen v případě zjištění této nesprávnosti vystavit platební výměr na úrok, týkající se časového zpoždění34. 

Sankce může být udělena i za pozdní vystavení daňového dokladu, tj. po 15 dnech od data uskutečnění 

zdanitelného plnění, či nesprávnou sazbu DPH, resp. osvobození od daně. 

2.2.2 Nárok na odpočet daně a kontrola přijatých daňových dokladů 

Plátce prokazuje nárok na odpočet daně35 příslušným daňovým dokladem se všemi zákonem 

předepsanými náležitostmi. Z časového hlediska je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet 

daně nejdříve ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň, tj. zpravidla 

dle data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na přijatém daňovém dokladu. Nárok 

na odpočet daně lze uplatnit nejpozději do tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém 

mohl být nárok na odpočet daně uplatněn nejdříve. Ve výjimečných případech lze uplatnit 

nárok na odpočet i po uplynutí tříleté lhůty. 

Použití jiných účtů k platbě než ohlášených vystavitelem daňového dokladu správci 

daně a jím zveřejněných (viz kap. 2.2.1), je důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného 

                                                 

32 Ustanovení § 31 až § 33a ZDPH. 
33 Ustanovení § 34 ZDPH. 
34 Ustanovení § 104 ZDPH. 
35 Ustanovení § 72 a 73 ZDPH. 
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plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění36.  Příjemce zdanitelného plnění může 

také využít zvláštní způsob zajištění daně37, tj. uhradit tuto daň správci daně za vystavitele 

daňového dokladu a vystaviteli uhradit jen cenu bez daně. Obdobný přístup je i v případě tzv. 

nespolehlivého plátce. Tento institut identifikuje plátce, kteří závažným způsobem porušují 

povinnosti při správě DPH, a u kterých nemůže správce daně z moci úřední zrušit registraci 

plátce, protože tito plátci splňují obvykle základní podmínku pro plátce, tj. překročení 

stanoveného obratu pro povinnou registraci DPH. Správce daně vede v registru plátců DPH 

informaci o tom, že se plátce stal nespolehlivým plátcem. Plátce, který je příjemcem 

zdanitelného plnění, v případě, že poskytovatel plnění je nespolehlivým plátcem, ručí za daň 

nezaplacenou poskytovatelem plnění38. Plátce daně může i v tomto případě využít zvláštní 

způsob zajištění daně39.  

Rizika:  

Pokud přijatý doklad neobsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti, plátce prokazuje v případě daňové 

kontroly nárok na odpočet daně jiným způsobem. V případě neprokázání skutečnosti, že vystavitel je plátcem 

daně, který odvedl DPH na výstupu, neuzná správce daně nárok na odpočet daně. 

Pokud je nárok na odpočet daně uplatněn zejména v dřívějším zdaňovacím období, než v období, kdy se 

uskutečnilo zdanitelné plnění, v případě zjištění správcem daně je vyměřen úrok.  

Ručení za daň znamená, že v případě výzvy správcem daně musí být příjemcem daňového dokladu za jeho 

vystavitele odvedena daň na výstupu, a to ve výši, v jaké si nárokoval odpočet daně. Ve svém důsledku to 

znamená, že přijde o nárok na odpočet daně. Je proto nutné obchodovat pouze s důvěryhodnými subjekty. 

2.2.3 Evidence DPH 

Plátce daně je povinen vést v evidenci pro účely DPH veškeré údaje vztahující se k daňovým 

povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného 

hlášení40. 

Daňová evidence by měla mít základní členění na přijatá a uskutečněná zdanitelná 

plnění, v nichž jsou zaznamenány za zdaňovací období jednotlivé přijaté a vystavené 

doklady, a to dle jednotlivých dodavatelů, vč. DIČ či příjemců, v členění dle jednotlivých 

sazeb s uvedením ceny bez daně a výše daně či osvobození od daně s nárokem nebo 

bez nároku na odpočet daně. V případě plnění, u nichž se uplatňuje tuzemský reverse chargé 

(viz kap. 2.2.1), je nutné je také vést samostatně. To platí i v případě dovozu zboží a služeb či 

                                                 

36 Ustanovení§109 odst. 2 písm. c ZDPH. 
37 Ustanovení §109a ZDPH. 
38 Ustanovení §109 odst. 3 ZDPH. 
39 Ustanovení §109a ZDPH. 
40 Ustanovení § 100 ZDPH. 
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pořízení zboží a služeb z jiných ČS, které nejsou zatíženy tuzemským ani zahraničním DPH. 

V tomto případě se uplatňuje tzv. zahraniční reverse charge41. 

Riziko:  

Nedokonalá a neúplná evidence jednotlivých daňových dokladů může vést k výpočtu nesprávné výše daňové 

povinnosti s možným následným doměřením daně ze strany správce daně vč. vyměření penále. 

2.2.4 Daňové přiznání a platba daně 

Daňové přiznání se podává nejpozději do 25. dne po skončení zdaňovacího období, 

a to na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí. Podává se i negativní daňové přiznání. 

Ve stejné lhůtě je splatná vlastní daňová povinnost42. 

Od 1. 1. 2014 budou plátci DPH povinni podávat svá podání (přihláška k registraci, 

daňová přiznání, hlášení a přílohy k daňovému přiznání) elektronicky 43. Tuto povinnost 

nebudou mít jen fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč. 

Rizika: 

V případě opožděného podání daňového přiznání, které je delší než 5 pracovních dnů po termínu podání, uloží 

správce daně pokutu44. V případě opožděného placení vlastní daňové povinnosti je vyměřen úrok z prodlení 

za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne splatnosti 

včetně45. 

V případě nepodání daňového přiznání, a to i negativního, ani po výzvě správce daně, může být daň vyměřena 

podle pomůcek. To může znamenat velmi citelnou částku negativně ovlivňující finanční situaci ve firmě. 

Na elektronické podávání přiznání od 1. 1. 2014 je nutné se včas připravit. 

2.2.5 Systém VIES a Souhrnné hlášení 

Od okamžiku vstupu do EU byla ČR začleněna do Jednotného vnitřního trhu spojeného 

s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil, který byl mezi ČS EU vytvořen 

1. 1. 1993. Odbouráním vnitřních hranic a hraničních kontrol byly zavedeny nové postupy, 

umožňující kontrolu uplatňování nároku na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného 

ČS. Za  tímto účelem byl v rámci EU vytvořen komunitární systém výměny informací 

v oblasti DPH, který prostřednictvím elektronického systému VIES (VAT Information 

Exchange System) umožňuje správcům daně ČS EU získat informace pro kontrolu, zda 

                                                 

41 Plátce v tomto případě eviduje daň na výstupu, přičemž si současně uplatní odpočet daně 

na vstupu. Z hlediska výše daňové povinnosti je reverse charge neutrální. 
42 Ustanovení § 101 ZDPH. 
43 Ustanovení §101a ZDPH s účinností od 1. 1. 2014. 
44 Ustanovení § 250 DŘ. 
45 Ustanovení § 252 DŘ. 
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dodavatel byl oprávněn osvobodit zdanitelné plnění, a naopak v zemi určení umožnil prověřit, 

zda pořizovatel nabyté zboží řádně přiznal a zdanil. Systém VIES slouží k zajištění výměny 

informací o uskutečněných intrakomunitárních plněních a identifikačních údajů o osobách 

registrovaných k DPH v jednotlivých ČS46. 

Plátce DPH obchodující s ČS EU je povinen zavést do systému VIES informace 

o uskutečněných intrakomunitárních transakcích. Pro prokázání oprávněnosti uplatněného 

osvobození od DPH při dodání zboží nebo poskytnutí služby do jiného ČS osobě registrované 

k dani v jiném ČS, pokud je z těchto služeb povinen přiznat a zaplatit daň jejich příjemce, 

jsou plátci DPH povinni podat správci daně vedle daňového přiznání tzv. souhrnné hlášení47. 

Plátce, který uskutečňuje  

a) dodání zboží do jiného ČS osobě registrované k dani v jiném ČS, má povinnost podávat 

souhrnné hlášení vždy za každý kalendářní měsíc, a to ve lhůtě do 25 dnů po skončení 

kalendářního měsíce, 

b) pouze poskytnutí intrakomunitárních služeb, jež jsou od daně osvobozeny, má povinnost 

podávat souhrnné hlášení společně s daňovým přiznáním. Plátce pak souhrnné hlášení 

podává do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce nebo kalendářního čtvrtletí, 

c) z intrakomunitárních transakcí pouze poskytnutí služeb a podává souhrnná hlášení 

čtvrtletně, a následně uskuteční v průběhu kalendářního čtvrtletí rovněž i dodání zboží 

do jiného ČS osobě registrované k dani v jiném ČS, je povinen začít podávat souhrnná 

hlášení samostatně za každý kalendářní měsíc.  

V jednotlivých řádcích souhrnného hlášení plátce, identifikovaná osoba, deklaruje 

pro každého pořizovatele: 

a) kód země, v níž je pořizovatel registrován, 

b) DIČ pořizovatele, 

c) celkovou hodnotu zboží a předmětných služeb dodaných určenému pořizovateli za daný 

kalendářní měsíc/čtvrtletí. 

Pokud plátce neuskuteční v daném kalendářním měsíci/čtvrtletí dodání zboží do jiného 

ČS EU, nebo poskytnutí služeb, pokud je z těchto služeb povinen přiznat a zaplatit daň jejich 

příjemce, souhrnné hlášení nepodává. 

Riziko:Nepodáním souhrnného hlášení a deklarováním osvobozeného plnění může být transakce původně 

osvobozená od daně při daňové kontrole dodatečně zdaněna. To může mít vliv na finanční situaci ve firmě. 

                                                 

46 Osoba registrovaná k dani je dle § 4 odst. 1 písm. u) ZDPH osoba, které bylo přiděleno DIČ pro účely DPH 

v jiném ČS EU. 
47 Ustanovení § 102 ZDPH. 
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2.3 Rizika u identifikovaných osob 

Identifikovaná osoba48 je povinná se zaregistrovat u správce daně z kteréhokoliv 

z následujících důvodů: 

a) pořídí zboží z jiného ČS EU, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním 

roce 326 000 Kč, 

b) přijme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, která nemá 

sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění 

neúčastní. Identifikovanou osobou se tato osoba stane ode dne přijetí služby, 

c) přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. 

Jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo 

sítěmi. Identifikovanou osobou se tato osoba stane ode dne přijetí plnění, 

d) poskytne službu s místem plnění v jiném ČS EU. Identifikovanou osobou se tato osoba 

stane ode dne poskytnutí služby. 

Přihlášku k registraci identifikované osoby musí tato osoba podat do 15 dnů ode dne, 

kdy se stala identifikovanou osobou. Správce daně přidělí této osobě DIČ. Pokud vznikne 

daňová povinnost, je identifikovaná osoba povinna podat do 25. dne následujícího měsíce 

přiznání k DPH. Budou v něm uvedeny jen „přeshraniční“ plnění. U tuzemských plnění totiž 

zůstává neplátcem DPH, tj. ze svých plnění neodvádí DPH na výstupu a současně nemá nárok 

na odpočet DPH na vstupu. Jestliže daňová povinnost nevznikla, přiznání se nepodává. Pokud 

je poskytnuta pouze služba do ČS EU, je její povinností podat pouze měsíční souhrnné 

hlášení.  

Riziko: 

Pokud osoba, která není plátcem, začne uskutečňovat transakce mimo tuzemsko v jiných ČS EU a nesplní svou 

registrační povinnost dle § 97 ZDPH, bude zaregistrována správcem daně zpětně vč. případného doměrku za již 

uskutečněná zdanitelná plnění. To může vést až k likvidaci firmy.  

3 Opatření k zamezení rizik 

Obchodní společnost TERMOLAB spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstřík 

11. prosince 1995. Jejím předmětem podnikání je úřední měření v oboru metrologie49. Kromě 

toho se zabývá výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 – 3 

                                                 

48 Ustanovení § 6g-i ZDPH. 
49 Metrologie je obor, který se zabývá mírami pro stanovení velikosti různých technických a fyzikálních veličin a 

jejich měřením. 
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živnostenského zákona50. Plátcem DPH byla společnost zaregistrována k 23. dubnu 1996 

a od té doby má čtvrtletní zdaňovací období. 

Spotřební materiál se převážně nakupuje v tuzemsku od plátců DPH se základní 

sazbou, příležitostně pak v Německu od osoby registrované k dani, tj. bez DPH. Snížená 

sazba DPH se vyskytuje pouze u jízdenek ze služebních cest a z přijatých plnění 

osvobozených od DPH, to je pouze poštovné. Služby měření jsou poskytovány tuzemských 

odběratelům se základní sazbou DPH. Společnost má v současné době jednoho jednatele 

(majitele a současně ředitele) a deset zaměstnanců, z toho jednoho účetního. Jeden 

ze zaměstnanců (zaměstnanec XY) vede pokladnu společnosti. 

Vzhledem k výše uvedeným údajům o plátci DPH a na základě analýzy rizik v zákoně 

o DPH se budou tohoto plátce týkat pouze rizika uvedená v kapitole 2.2.1 až 2.2.4, tj. musí 

být zajištěna kontrola přijatých a vystavených daňových dokladů včetně jejich evidence, 

včasného sestavení daňového přiznání a úhrady vlastní daňové povinnosti na příslušný účet 

finančního úřadu. Při pořízení zboží z Německa bude uplatňován zahraniční reverse charge. 

Ředitelem společnosti byla z důvodu zamezení chyb v oblasti DPH vymezena 

zodpovědnost jednotlivých osob působících ve firmě prostřednictvím Příkazu ředitele (příloha 

A). Vůči finančnímu úřadu zůstává však jedinou zodpovědnou osobou statutární zástupce 

společnosti. 

Na základě příkazu ředitele byla zpracována evidence pro účely DPH společnosti 

TERMOLAB za 2. čtvrtletí 2013 (příloha B) a daňové přiznání s vlastní daňovou povinností 

44.232 Kč (příloha C). Účetní je zároveň daňovým poradcem, který je ze zákona pojištěn 

proti škodě, kterou může způsobit daňový únik. 

Závěr 

Z celé řady nejrůznějších rizik, které se mohou ve firmách vyskytovat, patří k velmi 

závažným finanční rizika, neboť mají přímý dopad na jejich hospodaření. V rámci těchto rizik 

je nutné vyzvednou zejména rizika daňová, kdy i v případě neúmyslného porušení zákona 

může dojít k významným doměrkům daní a pojistného. 

                                                 

50 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
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Z jednotlivých daní daňové soustavy v České republice včetně pojistného patří 

na jedné straně DPH k nejvýnosnějším daním, na straně druhé k nejrizikovějším z pohledu 

opomenutí splnění některých zákonných ustanovení. Z těchto důvodů jsou v příspěvku 

analyzována rizika z nesprávného uplatňování DPH. 

DPH patří mezi nepřímé daně, které jsou součástí ceny za uskutečněná zdanitelná 

plnění plátci DPH. Ti jsou registrováni finančním úřadem a odevzdávají svá daňová přiznání 

za dobu kratší než kalendářní rok, tj. zdaňovací období je buď měsíční či čtvrtletní. Tato daň 

je nejvíce harmonizovanou daní s předpisy EU, neboť z pohledu členských států bylo nutné 

nastavit pravidla v rámci jednotného vnitřního trhu EU. Tyto směrnice o DPH jsou následně 

implementovány do národních zákonů. Zejména jednotné a spravedlivé dělení výnosů DPH 

do veřejných rozpočtů jednotlivých členských zemí při tzv. intrakomunitárních dodávkách 

zboží a přeshraničním poskytování služeb znamená podstatné zesložitění principu fungování 

DPH.  

Rizika při uplatňování DPH jsou proto značná nejen pro registrované plátce DPH, 

ale i osoby, které nejsou plátci, či tzv. identifikované osoby, které uskutečňují jen přeshraniční 

dodávky zboží či poskytování služeb. V tomto smyslu byla provedena podrobná analýza rizik 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k 1. 1. 2013, 

a to pro všechny vyjmenované osoby. Praktická část pak byla zaměřena na rizika u plátce 

DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Tu představovala malá společnost s ručením 

omezeným s deseti zaměstnanci. Na základě analýzy rizik z předchozí kapitoly byl zpracován 

interní příkaz se specifikací opatření k zamezení rizik, jež by mohla vést k daňovým 

doměrkům. Zodpovědnost jednotlivých osob – zaměstnanců firmy i jednatele - je z tohoto 

pohledu velmi důležitá. 

Lze proto konstatovat, že cíl práce byl splněn. V případě, že by na jedné straně nebyla 

nastavena jasná opatření za účelem eliminace rizik při uplatňování DPH, resp. veškerá 

zodpovědnost za vystavování daňových dokladů a kontrolu všech přijatých dokladů by byla 

přenesena v rámci praktického příkladu uvedeného v kapitole 3 pouze na jednu osobu, 

konkrétně účetního, mohlo by dojít k takovým pochybením, která by mohla ohrozit existenci 

firmy v případě zjištění nedostatků v rámci daňové kontroly. 
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Obdobnou analýzu rizik by si z těchto důvodů měl nastavit každý podnikatelský 

subjekt i v případě ostatních daní a pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní 

pojištění. Rizika jsou i v těchto případech značná. 

Příspěvek je výstupem Specifického VŠ výzkumu č. 7427. 
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Příloha A 

Příkaz ředitele 5/2013 ze dne 3. 1. 2013 

Zodpovědnost v oblasti DPH 

A. Vystavené daňové doklady 

1) Daňové doklady vyplňují podle jednotné šablony všichni zaměstnanci poskytující služby měření, a to 

bezprostředně po poskytnutí služby. Za tím účelem mají zaměstnanci přístup do této části účetního 

systému společnosti. Účetní systém automaticky přiděluje číslo daňového dokladu. 

2) Účetní zkontroluje náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH). Mezi datem uskutečnění zdanitelného 

plnění a datem vystavení nesmí být interval delší než 15 dnů. 

3) Účetní daňový doklad vytiskne a předloží řediteli k podpisu. Poté odešle daňový doklad příjemci, kopii 

založí do účetnictví společnosti. 

B. Přijaté daňové doklady 

1) Všechny přijaté faktury kontroluje před jejich úhradou převodem z účtu účetní. Doklady třídí na daňové 

doklady od plátců DPH, faktury od neplátců a doklady od zahraničních dodavatelů. Daňové doklady 

musí mít náležitosti dle § 29 odst. 1 ZDPH. U tuzemských plátců je na přijatém daňovém dokladu pro 

účely odpočtu DPH rozhodující platné daňové identifikační číslo (DIČ) plátce a jeho bonita, tj. 

spolehlivost (§ 109 a násl. ust. ZDPH). Účetní provede v tomto smyslu kontrolu v registru plátců DPH 

na webové adrese: http://adisreg.mfcr.cz/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2. O této 

kontrole provede účetní záznam na průvodním listu k daňovému dokladu. V případě, že se bude jednat o 

nespolehlivého plátce, rozhodne ředitel, zda bude dodavateli uhrazena cena včetně daně nebo jen cena 

bez daně a DPH bude uhrazeno finančnímu úřadu. 

2) Každý den předkládá účetní přijaté doklady s účetním záznamem a příkazem k úhradě řediteli. 

3) Zaměstnanci nakupují spotřební materiál za hotové maximálně do 10 tisíc Kč. Jejich proplacení 

z pokladny společnosti včetně jízdenek ze služebních cest zajišťuje zaměstnanec XY (hmotně 

zodpovědný za vedení pokladny) každé pondělí od 8 do 12 hodin. Zaměstnanec XY vede evidenci o stavu 

pokladny, tj. o přijatých částkách od ředitele společnosti na základě příjmového pokladního dokladu a 

vydaných částkách na základě výdajového pokladního dokladu, k němuž připojí prvotní doklad. 

Pokladní doklady musí být podepsány zaměstnancem XY a výdejcem (tj. ředitelem) či příjemcem 

hotovosti. Převzaté a proplacené doklady včetně připojeného pokladního dokladu předkládá 

zaměstnanec XY každý týden účetnímu.  

4) Účetní třídí tyto doklady na doklady od plátců, tzv. zjednodušené daňové doklady, a neplátců. 

Zjednodušené daňové doklady kontroluje dle § 30a ZDPH. Z registru plátců ověřuje, zda má dodavatel 

platné DIČ. V případě, že doklad neobsahuje vyčíslenou výši DPH, vypočítá ji z ceny včetně daně a 

uvedené sazby. 

C. Daňová evidence, daňové přiznání a úhrada vlastní daňové povinnosti 

1) Účetní je zodpovědný za průběžné vedení evidence pro účely DPH dle § 100 ZDPH. Každý měsíc 

předkládá evidenci řediteli společnosti k nahlédnutí. 

2) V případě dokladu přijatého od zahraničního dodavatele, kdy částka je osvobozena od DPH, zajistí 

účetní v evidenci jeho dodanění tuzemskou daní na výstupu a současné uplatnění odpočtu daně na 

vstupu. 

3) Po skončení čtvrtletí účetní vypracuje daňové přiznání k DPH a předloží jej nejpozději do 15. 

kalendářního dne řediteli společnosti k podpisu. V případě vlastní daňové povinnosti přiloží současně 

příkaz k úhradě. 

4) Účetní zajistí, aby daňové přiznání i platba vlastní daňové povinnosti byly doručeny a uhrazeny na účet 

finančního úřadu nejpozději 25. kalendářní den po skončení čtvrtletí. 

http://adisreg.mfcr.cz/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2
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Pokud nebudou výše uvedená pravidla dodržena, vystavuje se příslušný zaměstnanec riziku náhrady 

škody v případě doměření DPH na základě daňové kontroly. 
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Příloha B 
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Příloha C 

Druhá strana daňového přiznání k DPH za 2. čtvrtletí 2013 
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