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10 Da� z p�idané hodnoty 

Da
 z p�idané hodnoty je historicky jednou z nejmlad�ích daní. Poprvé byla zavedena ve 

Francii v roce 1954. V �eské republice je systém dan� z p�idané hodnoty uplat
ován od roku 

1993. Da
 z p�idané hodnoty je základem nejen nep�ímého zdan�ní, ale zárove
 i základem 

celé da
ové soustavy.  

Da
 z p�idané hodnoty je daní nep�ímou, spot�ební univerzální. U nás je tato da
 dopln�na 

selektivními spot�ebními dan�mi, které jsou uplatn�ny na vybrané výrobky spot�ebního 

charakteru. Nep�ímost dan� z p�idané hodnoty spo�ívá v tom, �e nositelé da
ového b�emene, 

kte�í v obchodních vztazích vystupují v pozici kupujícího, objednatele apod., neplní svoji 

povinnost p�ímo v	�i státnímu rozpo�tu, ale prost�ednictvím registrovaných plátc	 dan�, kte�í 

jsou povinni da
 vybrat a odvést. Univerzálnost této dan� se projevuje tím, �e se da
 vztahuje 

na v�echny podnikatelské aktivity (s výjimkou osvobozených �inností) a na v�echny 

podnikatelské subjekty (registrované jako plátci), a tím se pro v�echny formy podnikatelské 

�innosti vytvá�ejí z hlediska da
ového stejné podmínky. 

Hlavním znakem dan� z p�idané hodnoty je její mnohofázovost, tzn. �e se vyskytuje ve v�ech 

fázích obratu, po�ínaje získáváním surovin, p�es výrobu, �etnost distribu�ních míst, kon�e 

poslední fází, kterou je kone�ná konzumace. Da
 z p�idané hodnoty se nachází ve fázi tvorby, 

obratu, dovozu, prost� v�ude tam, kde se tvo�í p�idaná hodnota. Tato hodnota vznikající v 

jednotlivých fázích obratu p�edstavuje p�edm�t zdan�ní. Poslední celkovou skumulovanou 

da
 zaplatí poslední odb�ratel zbo�í �i slu�by, a tak je poslední kupující nebo poslední 

objednatel hlavním da
ovým poplatníkem. V právní konstrukci dan� z p�idané hodnoty se 

odrá�í ur�itá podobnost se systémem dan� z obratu, nebo� i zde zaji��ují plátci dan� její 

vybírání od kone�ného spot�ebitele. Rozdíl se v�ak projevuje v tom, �e u dan� z p�idané 

hodnoty dochází k výb�ru dan� po �ástech v jednotlivých fázích výroby a odbytu p�i prodeji, 

nákupu �i poskytnutí slu�by. Plátce dan� má nárok odpo�ítat si od své da
ové povinnosti tu 

�ástku dan�, kterou zaplatil jako úhradu na vstupu svým dodavatel	m. Z toho také vychází 

ozna�ení dan� z p�idané hodnoty jako dan� ��isté�, nebo� zat��uje jedin� a výlu�n� tu �ást 

hodnoty výrobku �i slu�by, kterou výrobce �i obchodník p�idal k cen� výrobku �i slu�by 

nakoupené z p�edcházejícího výrobního nebo distribu�ního stupn�. Da
 pak nese kone�ný 

spot�ebitel v prodejní cen� nakoupeného zbo�í a slu�by a nemá nárok na odpo�et dan� z 

p�idané hodnoty na vstupu.  
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Plátce dan� si m	�e odpo�ítat da
 zaplacenou na vstupu p�i nákupu zbo�í a tato �ástka je 

vlastn� pro jeho dodavatele da
ovou povinností. P�i dani z p�idané hodnoty se realizuje 

odpo�et, to znamená, �e do státního rozpo�tu se odvede jen saldo dan� zaplacené na vstupu a 

dan� uplatn�né na výstupu. Je-li da
 na výstupu vy��í ne� da
 na vstupu, vzniká da
ová 

povinnost. Pokud v�ak odpo�et dan� na vstupu p�evý�í da
 na výstupu, vznikne plátci 

nadm�rný odpo�et (tj. p�eplatek na dani).  

Da
 z p�idané hodnoty je de facto pln� harmonizovaná, s výjimkou da
ových sazeb. 

Z evropských právních p�edpis	 má nejv�t�í význam sm�rnice �. 77/388/EEC (tzv. �está 

sm�rnice), která stanovila pravidla pro ur�ení základu dan�, teritoriální dosah, okruh 

dot�ených subjekt	 a upravila obecným zp	sobem da
ové sazby. Tato sm�rnice byla 

mnohokrát dopl
ována a novelizována. Nap�íklad sm�rnice 92/77/EEC stanovila minimální 

sazby dan� a zakotvila základní model se dv�ma druhy sazeb (základní 15 % a sní�ená 5 %). 

Obsah v�ech dosavadních sm�rnic týkajících se dan� z p�idané hodnoty byl shrnut v tzv. 

sedmé sm�rnici (sm�rnice �. 2006/112/EC o spole�ném systému DPH).  

�eská právní regulace dan� z p�idané hodnoty pln� vychází z evropského práva, co� se 

projevuje v textu zákona 
. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�j�ích 

p�edpis	.  

10.1 Subjekt dan�  

Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatn� uskute�
uje 

ekonomické �innosti. Ekonomickou �inností se rozumí soustavná �innost výrobc	, 

obchodník	 a osob poskytujících slu�by, v�etn� d	lní �innosti a zem�d�lské výroby a 

soustavné �innosti vykonávané podle zvlá�tních právních p�edpis	, zejména nezávislé 

�innosti v�decké, literární, um�lecké, vychovatelské nebo u�itel	, jako� i nezávislé �innosti 

léka�	, právník	, in�enýr	, architekt	, dentist	 a ú�etních znalc	. Za ekonomickou �innost se 

také pova�uje vyu�ití hmotného a nehmotného majetku za ú�elem získání p�íjm	, pokud je 

tento majetek vyu�íván soustavn�. Samostatn� uskute�
ovanou ekonomickou �inností není 

�innost zam�stnanc	 nebo jiných osob, kte�í mají uzav�enou smlouvu se zam�stnavatelem, na 

základ� ní� vznikne mezi zam�stnavatelem a zam�stnancem pracovn�právní vztah, p�ípadn�

�innosti osob, které jsou zda
ovány jako p�íjmy ze závislé �innosti nebo jako p�íjmy za 

autorské p�ísp�vky, z nich� je uplat
ována zvlá�tní sazba dan�. Skute�nost, �e ur�itá osoba 
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pat�í mezi osoby povinné k dani, zakládá právo nebo povinnost stát se plátcem dan� z p�idané 

hodnoty. 

Plátci dan� se mohou stát pouze osoby povinné k dani, a to ze zákona nebo dobrovoln�. 

Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, její� obrat za nejvý�e dvanáct 

bezprost�edn� p�edcházejících po sob� jdoucích kalendá�ních m�síc	 p�esáhne 1 000 000 K�, 

s výjimkou osoby, která uskute�
uje pouze pln�ní osvobozená od dan� bez nároku na odpo�et 

dan�. Osoba povinná k dani je plátcem od prvního dne druhého m�síce následujícího po 

m�síci, ve kterém p�ekro�ila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem d�íve. 

Poru�í-li plátce záva�ným zp	sobem své povinnosti vztahující se ke správ� dan�, správce 

dan� rozhodne, �e tento plátce je nespolehlivým plátcem. 

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

je registrována k dani jako plátce. Skupina se pova�uje za samostatnou osobu povinnou k 

dani.  

Osobou identifikovanou k dani je osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická 

osoba nepovinná k dani, pokud v tuzemsku po�izují zbo�í z jiného �lenského státu, které je 

p�edm�tem dan�. 

Vedle vý�e uvedených subjekt	 zákon definuje dále osoby povinné p�iznat a zaplatit da� a 

také osobou registrovanou k dani jako osobu, které bylo p�id�leno da
ové identifika�ní 

�íslo pro ú�ely dan� z p�idané hodnoty v rámci obchodování mezi �lenskými státy.  

V právní regulaci dan� z p�idané hodnoty se objevuje také institut zákonného ru
ení. Je 

mo�né rozli�ovat: 

• ru�ení oprávn�ného p�íjemce � oprávn�ný p�íjemce, kterému vznikla povinnost 

spot�ební da
 p�iznat a zaplatit v souvislosti s p�ijetím vybraných výrobk	 z jiného 

�lenského státu, ru�í za nezaplacenou da
 z dodání tohoto zbo�í t�etí osob� osobou, 

která toto zbo�í po�ídila z jiného �lenského státu, leda�e proká�e, �e p�ijal ve�kerá 

opat�ení, která od n�j mohou být rozumn� po�adována, aby ov��il, �e da
 bude 

osobou, která toto zbo�í po�ídila, �ádn� zaplacena, 

• ru�ení p�íjemce zdanitelného pln�ní � p�íjemce zdanitelného pln�ní ru�í za 

nezaplacenou da
 z tohoto pln�ní, pokud v okam�iku jeho uskute�n�ní v�d�l nebo 

v�d�t m�l a mohl, �e da
 uvedená na da
ovém dokladu nebude úmysln� zaplacena, 

poskytovatel zdanitelného pln�ní se úmysln� dostal nebo dostane do postavení, kdy 

nem	�e da
 zaplatit, nebo dojde ke zkrácení dan� nebo vylákání da
ové výhody; dále 



Michal Radvan

79 

p�íjemce zdanitelného pln�ní ru�í také za nezaplacenou da
 z tohoto pln�ní, pokud je 

úplata za toto pln�ní bez ekonomického opodstatn�ní zcela zjevn� odchylná od 

obvyklé ceny, poskytnuta zcela nebo z�ásti bezhotovostním p�evodem na ú�et vedený 

poskytovatelem platebních slu�eb mimo tuzemsko, nebo poskytnuta zcela nebo z�ásti 

bezhotovostním p�evodem na jiný ú�et ne� ú�et poskytovatele zdanitelného pln�ní, 

který je správcem dan� zve�ejn�n zp	sobem umo�
ujícím dálkový p�ístup; p�íjemce 

zdanitelného pln�ní ru�í té� za nezaplacenou da
 z tohoto pln�ní, pokud je v okam�iku 

jeho uskute�n�ní o poskytovateli zdanitelného pln�ní zve�ejn�na zp	sobem 

umo�
ujícím dálkový p�ístup skute�nost, �e je nespolehlivým plátcem; kone�n�

p�íjemce zdanitelného pln�ní, které spo�ívá v dodání pohonných hmot distributorem 

pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty, ru�í za nezaplacenou da


z tohoto pln�ní, pokud v okam�iku jeho uskute�n�ní není o poskytovateli zdanitelného 

pln�ní zve�ejn�na zp	sobem umo�
ujícím dálkový p�ístup skute�nost, �e je 

registrován jako distributor pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné 

hmoty. 

10.2 P�edm�t dan�

P�edm�tem dan� je: 

• dodání zbo�í za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskute�
ování 

ekonomické �innosti s místem pln�ní v tuzemsku, 

• poskytnutí slu�by za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskute�
ování 

ekonomické �innosti s místem pln�ní v tuzemsku, 

• po�ízení 

o zbo�í z jiného �lenského státu za úplatu uskute�n�né v tuzemsku osobou 

povinnou k dani v rámci uskute�
ování ekonomické �innosti nebo právnickou 

osobou nepovinnou k dani, 

o nového dopravního prost�edku z jiného �lenského státu za úplatu osobou 

nepovinnou k dani, 

• dovoz zbo�í s místem pln�ní v tuzemsku. 


