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Vážení a milí čtenáři,

držíte v rukou třetí
vydání časopisu DPH
aktuálně pro rok
2013. A co Vám toto
vydání přináší? Na -
leznete v něm opět

články k Novele zákona o DPH
2013. První článek se jmenuje Saz -
by daně od Ing. Dany Langerové,
druhý Finanční činnosti, který na-
psal Ing. Jiří Vychopeň.

Konec vydání zodpovídá Vaše
dotazy.

Sazby daně od 1. 1. 2013
a postup v přechodném období

Ing. Dana Langerová

Sazby daně od 1. 1. 2013

Ačkoli již zákonem č. 370/2011 Sb. by-
la s účinností od 1. 1. 2013 stanovena
jedna sazba daně z přidané hodnoty,
a to ve výši 17,5 %, byla její platnost
zákonem č. 500/2012 Sb. odsunuta
s účinností až od 1. 1. 2016 a pro rok
2013 jsou platné stejně, jako byly plat-
né doposud dvě sazby daně z přida-
né hodnoty, tedy sazba daně základ-
ní a sazba daně snížená. K určité
změně však s účinností od 1. 1. 2013
dle zákona č. 500/2012 Sb., kterým byl
novelizován zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty (dále jen
ZDPH), u sazeb daně z přidané hod-
noty dochází, a to ke změně výše
obou sazeb. Do konce roku 2012 byla
uplatňována snížená sazba daně ve
výši 14 %, od 1. 1. 2013 je uplatňována
snížená sazba daně ve výši 15 %. V pří-
padě základní sazby daně je pak na-
místo sazby ve výši 20 % platné do
konce roku 2012 od 1. 1. 2013 uplat-
ňována sazba daně ve výši 21 %.
S účinností od 1. 1. 2013 tak jsou uplat-
ňovány u zdanitelných plnění nebo
přijatých úplat dvě sazby daně, a to
základní sazba daně ve výši 21 %
a snížená sazba daně ve výši 15 %. 

Uplatňování sazeb daně

Uplatňování sazeb daně je nadále
upraveno v ustanovení § 47 ZDPH,
dle kterého se u zboží, služeb a převo-
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du nemovitostí uplatňuje základní
sazba daně, pokud zákon nestanoví
jinak. Seznam zboží a služeb podléha-
jících snížené sazbě daně je nadále
rovněž uveden v přílohách k ZDPH,
k určitým změnám však s účinností od
1. 1. 2013 došlo. Seznam služeb pod-
léhajících snížené sazbě daně žád-
ných změn oproti roku 2012 nedo-
znal, snížená sazba daně se nadále
uplatňuje u služeb uvedených v přílo-
ze č. 2 k ZDPH (např. opravy invalid-
ních vozíků, sběr, přeprava a likvida-
ce komunálního odpadu, pozemní
hromadná pravidelná doprava ces-
tujících, ubytovací služby, pohřební
služby aj.). Změna v případě Sezna -
mu zboží podléhajícího snížené sazbě
daně nastala již v jeho umístění.
Doposud byl Seznam zboží podléha-
jícího snížené sazbě daně vždy přílo-
hou č. 1 k ZDPH, od 1. 1. 2013 je však
již přílohou č. 3 k ZDPH. K dílčím změ-
nám došlo i v položkách v tomto se-
znamu uvedených, kdy s účinností od
1. 1. 2013 již do tohoto seznamu ne-
jsou zařazeny dětské pleny a v pří -
padě zdravotnických prostředků, po-
můcek a přístrojů došlo k jejich
novému textovému vymezení (viz ní-
že). Většina zboží vymezeného v přílo-
ze č. 1 k ZDPH platné do 31. 12. 2012
je uvedena i v nové příloze č. 3
k ZDPH platnému od 1. 1. 2013 (potra -
viny a nealkoholické nápoje, rostliny,
farmaceutické výrobky, knihy, novi-
ny, časopisy, zdravotnické prostřed-
ky, zboží pro osobní používání ne-
mocnými, palivové dřevo aj.).
Snížená sazba daně se tedy od 1. 1.

2013 uplatňuje u zboží uvedeného
v příloze č. 3 k ZDPH a dále u tepla
a chladu. 

ZDPH obsahuje také některá speciál-
ní ustanovení, která řeší uplatňování
sazeb daně u konkrétních plnění za
daných podmínek, např. ustanovení
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§ 48 ZDPH řeší sazby daně u bytové
výstavby a ustanovení § 48a ZDPH ře-
ší sazby daně u staveb pro sociální
bydlení. 

Nezměněno zůstává ustanovení § 47
odst. 2 ZDPH, dle kterého se u zdani-
telného plnění uplatní sazba daně
platná ke dni vzniku povinnosti při-
znat daň. U přijaté úplaty za zdanitel-
né plnění se uplatní sazba daně plat-
ná pro toto zdanitelné plnění ke dni
vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté
úplaty.

Uplatňování sazeb daně
u zdravotnických prostředků

Jak je již výše uvedeno, při uplatňo-
vání snížené sazby daně doznala
s účinností od 1. 1. 2013 největších
změn aplikace snížené sazby daně
u zdravotnických prostředků. Nadá -
le bude snížená sazba daně uplat-
ňována jen u zdravotnických pro-
středků obvykle určených pro
výlučnou osobní potřebu zdravotně
postižených k léčení zdravotního po-
stižení nebo ke zmírnění jeho důsled-
ků, které jsou přesně vymezeny v pří-
loze č. 3 k ZDPH ve vazbě na číselný
kód Harmonizovaného systému uve-
dený v celním sazebníku a dále ve
vazbě na zákon č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním postižení, a zá-
kon č. 123/ /2000 Sb., o zdravotnic-
kých prostředcích. Textové vymezení
zdravotnických prostředků, u kte-
rých je snížená sazba daně apliko-
vána, je poměrně dosti široké, bude
mu tedy jistě věnován samostatný
příspěvek v některém z čísel DPH ak-
tuálně. 

Výpočet daně

Dle ustanovení § 37 odst. 1 ZDPH se
daň vypočte jako součin základu
daně a sazby daně. Daň může plát-
ce vypočítat dle ustanovení § 37

odst. 2 ZDPH také z úplaty za zdanitel-
né plnění, která je včetně daně, a ko-
eficientu 0,1736 v případě základní
sazby daně a koeficientu 0,1304 v pří-
padě snížené sazby daně. 

Základ daně a výše daně 
při uskutečnění zdanitelného
plnění, pokud vznikla
povinnost přiznat daň z úplaty
přijaté před uskutečněním
tohoto plnění

Nové ustanovení § 37a ZDPH nahra-
zuje dosavadní ustanovení § 37
odst. 3 ZDPH, které rovněž řešilo sta-
novení základu a výše daně v přípa-
dě přijetí úplaty před uskutečněním
zdanitelného plnění, neřešilo však
jednoznačně aplikaci sazeb daně,
pokud se k datu vzniku povinnosti při-
znat daň z jednotlivých úplat či plně-
ní měnily. 

Odstavec 1 tohoto nového ustano-
vení obsahuje základní pravidlo, dle
kterého základem daně v tomto pří-
padě je rozdíl mezi základem daně
podle § 36 odst. 1 (úplata, kterou má
plátce obdržet za plnění, mimo daň)
a souhrnem základů daně podle § 36
odst. 2 (částky úplat přijatých před
uskutečněním plnění mimo daň). 

Odstavec 2 stanoví pravidla pro
uplatnění sazby daně k základu da-
ně vypočtenému podle odstavce 1. 
Je-li vypočtený základ daně kladný,
uplatní se při uskutečnění zdanitelné-
ho plnění sazba daně platná ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění. Je-li
vypočtený základ daně záporný,
uplatní se při uskutečnění zdanitel -
ného plnění sazba daně, která byla
uplatněna při přiznání daně z úplaty
přijaté přede dnem uskutečnění zda-
nitelného plnění. Toto pravidlo se
však aplikuje pouze za situace, kdy
u všech úplat byla uplatněna stejná
sazba daně.

Pokud byly při přijetí úplat přede
dnem uskutečnění zdanitelného pl-
nění uplatněny různé sazby daně
a vypočtený základ daně podle od-
stavce 1 je záporný, uplatní se dle
odstavce 3 při uskutečnění zdanitel-
ného plnění tytéž sazby daně, a to
pro tu část z přijaté úplaty, kterou
vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl
mezi souhrnem základů daně podle
§ 36 odst. 2 a základem daně podle
§ 36 odst. 1. Zjednodušeně lze říci, že
se postupně sečtou jednotlivé zálohy
počínaje první z nich a u které zálohy
dojde k překročení celkové hodnoty
uskutečněného plnění, tak od ní jsou
u přeplatků uplatňovány ty sazby da-
ně, které byly uplatňovány u jednotli-
vých záloh tvořících přeplatek. 

Příklad 1

První úplata na zdanitelné plnění
5. 10. 2012: 1 000 + 200 (20% sazba
daně).
Druhá úplata na zdanitelné plnění
5. 11. 2012: 1 000 + 200 (20% sazba
daně).
Třetí úplata na zdanitelné plnění
5. 12. 2012: 1 000 + 200 (20% sazba
daně).
Čtvrtá úplata na zdanitelné plnění
5. 1. 2013: 1 000 + 210 (21% sazba
daně).
Pátá úplata na zdanitelné plnění
5. 2. 2013: 1 000 + 210 (21% sazba
daně).
K datu uskut. zd. plnění 15. 2. 2013
stanoven celkový základ daně za
plnění: 2 600 Kč.

Výpočet základu daně dle usta-
novení § 37a odst. 1: 
2 600 – 5 000 = - 2 400 Kč.

Výpočet daně podle ustanovení
§ 37a odst. 3: 

Základ daně - 400 + daň - 80 (20%
sazba daně – přeplatek z třetí
úplaty z 5. 12. 2012).

Připravte se na daňové přiznání 
k dani z příjmů FO a PO rychle a jednoduše 

v teple domova s našimi on-line kurzy.

S individuálními kurzy 
Daň z příjmů v praxi právnických osob 2012

a Daň z příjmů v podnikání fyzických osob 2012
získáte za pár týdnů v klidu své kanceláře a bez velkých 

časových nároků znalosti praktických postupů u daně z příjmů 
právnických osob a praktického pomocníka pro sestavení 

daňového přiznání za rok 2012.

Více na http://www.du.cz/oncdpp12/ a http://www.du.cz/oncdpf12/
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Základ daně – 1 000 + daň - 210
(21% sazba daně – přeplatek ze
čtvrté úplaty z 5. 1. 2013).

Základ daně – 1 000 + daň - 210
(21% sazba daně – přeplatek z pá-
té úplaty ze dne 5. 2. 2013).

Postup při uplatňování sazeb
daně od 1. 1. 2013 dle
přechodných ustanovení

Aplikaci sazeb daně v návaznosti na
změnu snížené i základní sazby daně
s účinností od 1. 1. 2013 řeší bod 2.
(snížená sazba daně) a bod 3. (zá-
kladní sazba daně) přechodných
ustanovení zákona č. 500/2012 Sb.

Bod 2. přechodných ustanovení
zákona č. 500/2012 Sb.

V přechodných ustanoveních je na-
staven postup pro vyúčtování spo-
třeby vody, tepla, chladu a služeb
spojených s odváděním a čištěním,
případně zneškodňováním odpad-
ních vod, kdy zúčtovací období bu-
de zahrnovat jak spotřebu za obdo-
bí roku 2012, kdy byla platná sazba
daně ve výši 14 %, tak za období ro-
ku 2013, kdy je platná sazba daně
ve výši 15 %, a k uskutečnění zdani-
telného plnění dojde od 1. 1. 2013.
Plátce je v daném případě opráv-
něn (ne povinen) stanovit spotřebu
samostatně za období do 31. 12.
2012 a samostatně za období od
1. 1. 2013 na základě odečtu z měří-
cích zařízení k 31. 12. 2012 nebo na
základě propočtu, je-li odečet z mě-
řících zařízení proveden až od 1. 1.
2013. V těchto případech pak plát-
ce uplatní u spotřeby za období do
31. 12. 2012 sazbu daně ve výši 14 %
a u spotřeby za období od 1. 1. 2013
sazbu daně ve výši 15 %. V případě
vyúčtování plnění výhradně za ob-
dobí před 1. 1. 2013 plátce uplatní
sazbu daně ve výši 14 %, i když ke
zjištění skutečné spotřeby dojde až
od 1. 1. 2013. 

Příklad 2

Plátce provede odečet spotřeby
vody z měřicího zařízení dne 28. 2.
2013 a z celkové zjištěné spotřeby
vody (základ daně 110 000 Kč)
propočtem stanoví spotřebu za
období roku 2012 (základ daně
100 000) a spotřebu za období ro-
ku 2013 (základ daně 10 000 Kč). 

U spotřeby vody za období roku
2012 uplatní sazbu daně ve výši
14 % a u spotřeby vody za období
roku 2013 uplatní sazbu daně ve
výši 15 %. 

Na daňovém dokladu bude uve-
deno: 
Základ daně: 100 000 Kč sazba
daně: 14 % výše daně: 14 000 Kč.

Základ daně: 10 000 Kč sazba da-
ně: 15 % výše daně: 1 500 Kč.

V bodě 2. přechodných ustano-
vení je dále řešena i situace, kdy
plátce přijal v roce 2012 úplatu, ze
které mu vznikla povinnost přiznat
daň. Také v tomto případě plátce
uplatní u spotřeby za období do
31. 12. 2012 sazbu daně ve výši
14 % a u spotřeby za období od
1. 1. 2013 sazbu daně ve výši 15 %,
přičemž se uplatní tyto sazby ze
základu daně stanoveného pro
každé období podle § 37a ZDPH.

Příklad 3

Plátce provede odečet spotřeby
vody z měřicího zařízení dne 28. 2.
2013 a z celkové zjištěné spotřeby
vody (základ daně 110 000 Kč)
propočtem stanoví spotřebu za
období roku 2012 (základ daně
100 000) a spotřebu za období ro-
ku 2013 (základ daně 10 000 Kč). 

V roce 2012 byla přijata na toto
zdanitelné plnění úplata, ze které
vznikla v roce 2012 povinnost při-
znat daň: základ daně 50 000 Kč +

daň 7 000 Kč (celkem úplata ve
výši 57 000 Kč).

U spotřeby vody za období roku
2012 uplatní plátce sazbu daně ve
výši 14 % a u spotřeby vody za ob-
dobí roku 2013 uplatní sazbu daně
ve výši 15 %, a to ze základu daně
stanoveného pro každé období
dle § 37a ZDPH. 

Na daňovém dokladu tak bude
uvedeno:
Základ daně: 100 000 – 50 000 =
50 000 Kč sazba daně: 14 % výše
daně: 7 000 Kč

Základ daně: 10 000 Kč sazba da-
ně: 15 % výše daně: 1 500 Kč

Příklad 4

Plátce provede odečet spotřeby
vody z měřicího zařízení dne 28. 2.
2013 a z celkové zjištěné spotřeby
vody (základ daně 110 000 Kč)
propočtem stanoví spotřebu za
období roku 2012 (základ daně
100 000) a spotřebu za období ro-
ku 2013 (základ daně 10 000 Kč). 

V roce 2012 bylo přijato na toto
zdanitelné plnění 9 úplat (záloh),
ze kterých vznikla v roce 2012 po-
vinnost přiznat daň: základ daně
90 000 Kč + daň 12 600 Kč (celkem
úplata ve výši 102 600 Kč).

V roce 2013 byly na toto zdanitel-
né plnění přijaty 2 úplaty (zálohy),
ze kterých vznikla v roce 2013 po-
vinnost přiznat daň: základ daně
2 000 Kč + daň 300 Kč (celkem
úplata ve výši 2 300 Kč).

U spotřeby vody za období roku
2012 uplatní plátce sazbu daně ve
výši 14 % a u spotřeby vody za ob-
dobí roku 2013 uplatní sazbu daně
ve výši 15 %, a to ze základu daně
stanoveného pro každé období
dle § 37a ZDPH. 

Seriál Novela zákona o DPH 2013 již odstartoval!
V tomto seriálu naleznete články na tato témata:

• Přehled změn • 
• Nový institut nespolehlivého plátce – „černá listina”, oficiální zveřejněné účty• 

• Nově stanovená zdaňovací období a elektronická daňová přiznání• 
• Nová pravidla vystavování daňových dokladů • 

• Změny sazeb daně a změny v uplatňování snížené sazby daně + přechodná ustanovení • 
• Změny v registraci k DPH • 

• Změny v osvobození převodu staveb, bytů a změny ve vyrovnání odpočtu u nemovitostí • 
• Ručení oprávněného příjemce • 

• Změna režimu (neplátce – plátce a naopak) • 
• Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví • 

Oprava výše daně u pohledávek • 
• Změny v evidenci DPH a souhrnném hlášení a mnoho dalších...



Ing. Jiří Vychopeň

Podle ustanovení § 51 odst. 1 písm. c)
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z při-
dané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZDPH”) a za pod-
mínek stanovených v § 54 tohoto zá-
kona jsou osvobozeny od daně bez
nároku na odpočet daně tyto fi-
nanční činnosti: 

a) převod cenných papírů, obchod-
ních podílů na společnostech
a členství v družstvech

Převody cenných papírů prováděné
obchodníky s cennými papíry podle

zákona o cenných papírech se ne-
považují za finanční činnost podle
ZDPH.

Do konce roku 2009 nebyl převod ob-
chodních podílů na společnostech
a členství v družstvech předmětem
daně z přidané hodnoty.

b) přijímání vkladů od veřejnosti

Tuto finanční činnost mohou prová-
dět pouze banky.

c) poskytování úvěrů a peněžních
půjček

Za finanční činnost osvobozenou od
daně podle tohoto ustanovení se po-
važuje nejen poskytování úvěrů
a půjček bankami včetně s tím souvi-
sejících činností (např. posuzování
a vyhodnocování žádostí o poskyt-
nutí úvěru nebo půjčky, spravování
úvěrů a půjček apod.), ale i poskyto-
vání peněžních půjček jinými subjekty
za úplatu (tj. poskytování půjček se
sjednáním úroků). Ve směrnici Rady
2006/112/ES se při vymezení finanč-
ních služeb, které mají být podle
článku 135 v členských státech osvo-
bozeny od daně, hovoří o "poskytnutí
a sjednání úvěru", čímž se rozumí
i poskytnutí peněžní půjčky. 
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Na daňovém dokladu tak bude
uvedeno:
Základ daně: 100 000 – 90 000 =
10 000 Kč sazba daně: 14 % výše
daně: 1 400 Kč

Základ daně: 10 000 – 2 000 =
8 000 Kč sazba daně: 15 % výše
daně: 1 200 Kč

Příklad 5

Plátce provede odečet spotřeby
vody z měřicího zařízení dne 28. 2.
2013 a z celkové zjištěné spotřeby
vody (základ daně 110 000 Kč)
propočtem stanoví spotřebu za
období roku 2012 (základ daně
100 000) a spotřebu za období ro-
ku 2013 (základ daně 10 000 Kč). 

V roce 2012 bylo přijato na toto
zdanitelné plnění 10 úplat (záloh),
ze kterých vznikla v roce 2012 po-
vinnost přiznat daň: základ daně
105 000 Kč + daň 14 700 Kč (cel-
kem úplata ve výši 119 700 Kč).

V roce 2013 byla na toto zdanitel-
né plnění přijata 1 úplata (záloha),
ze které vznikla v roce 2013 povin-
nost přiznat daň: základ daně
2 000 Kč + daň 300 Kč (celkem
úplata ve výši 2 300 Kč).

Plátce uplatní sazby daně 14 %
a 15 % ze základu daně stanove-
ného pro každé období dle § 37a
ZDPH. 

Na daňovém dokladu tak bude
uvedeno:
Základ daně: 100 000 – 105 000 = 
- 5 000 Kč sazba daně: 14 % výše
daně: - 700 Kč.

Základ daně: 10 000 – 2 000 =
8 000 Kč sazba daně: 15 % výše
daně: 1 200 Kč.

Bod 3. přechodných ustanovení
zákona č. 500/2012 Sb.

V návaznosti na zvýšení základní saz-
by daně je v bodě 3. přechodných
ustanovení nastaven postup v přípa-
dě dodání elektřiny, plynu a při po-
skytnutí telekomunikačních služeb,
přepravy a distribuci plynu, přenosu
a distribuci elektřiny, kdy je plátce,
který uskutečnil zdanitelné plnění,
od 1. 1. 2013 rovněž oprávněn stano-
vit spotřebu samostatně za období
do 31. 12. 2012, kdy byla platná saz-
ba daně 20 %, a samostatně za ob-
dobí od 1. 1. 2013, od kdy je platná
sazba daně 21 %, a to na základě

odečtu z měřících zařízení k 31. 12.
2012 nebo na základě propočtu, je-
li odečet z měřících zařízení prove-
den až od 1. 1. 2013. V těchto přípa-
dech pak plátce uplatní u spotřeby
za období do 31. 12. 2012 sazbu da-
ně ve výši 20 % a u spotřeby za ob-
dobí od 1. 1. 2013 sazbu daně ve výši
21 %. V případě vyúčtování plnění
výhradně za období před 1. 1. 2013
plátce uplatní sazbu daně ve výši
20 %, i když ke zjištění skutečné spo-
třeby dojde až od 1. 1. 2013. Rovněž
toto přechodné ustanovení řeší situ-
aci, kdy plátce přijal v roce 2012
úplatu, ze které mu vznikla povin-
nost přiznat daň. Také v tomto přípa-
dě plátce uplatní u spotřeby za ob-
dobí do 31. 12. 2012 sazbu daně ve
výši 20 % a u spotřeby za období od
1. 1. 2013 sazbu daně ve výši 21 %,
přičemž se uplatní tyto sazby ze zá-
kladu daně stanoveného pro každé
období podle § 37a ZDPH. Bod 3.
přechodných ustanovení je tedy
v případě aplikace postupu při
uplatňování základních sazeb daně
v případě vyúčtování spotřeby vy-
mezeného zboží a služeb za zúčto-
vací období zahrnující rok 2012
a 2013 shodný s bodem 2. přechod-
ných ustanovení, který řeší vyúčto-
vání spotřeby vymezeného zboží
a služeb se sníženou sazbou daně,
postup dle výše uvedených příkladů
2 až 5 je tedy použitelný i pro vyúčto-
vání spotřeby v případě dodání
elektřiny, plynu a při poskytnutí tele-
komunikačních služeb, přepravy
a distribuci plynu, přenosu a distribu-
ci elektřiny. 

NAPIŠTE SI O SVŮJ ČLÁNEK
Máte téma na zajímavý článek? Chtěli byste v časopisu seriál článků na Vaše téma?

Napište nám na ruzicka@dashofer.cz a my zpracujeme článek přesně podle Vašich představ.

Finanční činnosti podle ZDPH
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Podle judikatury Evropského soudní-
ho dvora zahrnuje pojem "poskytnutí
úvěru" v zásadě jakékoli poskytnutí
peněz jiné osobě za úplatu. 

Příklad

Plátce uloží část peněžních pro-
středků vyprodukovaných ekono-
mickou činností do banky na ter-
mínovaný vklad. Na úroky získané
z takto uložených peněz se bude
s ohledem na judikaturu ESD pohlí-
žet jako na úplatu za finanční čin-
nost osvobozenou od daně z při-
dané hodnoty.

Osvobození od daně v případě ope-
rací souvisejících se správou úvěru
nebo peněžní půjčky může podle
ustanovení § 54 odst. 2 ZDPH uplatnit
pouze ta osoba, která úvěr nebo pe-
něžní půjčku poskytla. 

d) platební styk a zúčtování

Od roku 2009 je poskytování plateb-
ních služeb a provozování platebních
systémů v České republice upraveno
zákonem č. 284/2009 Sb., o plateb-
ním styku, který je ale teprve po po-
slední velké novelizaci provedené zá-
konem č. 139/2011 Sb., s účinností od
27. 5. 2011, kompatibilní s příslušnými
předpisy Evropské unie. 

e) vydávání platebních prostředků,
zejména platebních karet nebo
cestovních šeků

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d)
zákona o platebním styku se plateb-
ním prostředkem rozumí zařízení 
(např. platební karta) nebo soubor
postupů dohodnutých mezi poskyto-
vatelem a uživatelem, které jsou vzta-
ženy k osobě uživatele a kterými uži-
vatel dává platební příkaz (např.
příslušná elektronická aplikace v po-
čítači či v mobilu).

Osvobození od daně v případě ope-
rací souvisejících s vydáváním pla-
tebních karet, zejména správy nebo
blokace platební karty, může podle
ustanovení § 54 odst. 3 ZDPH uplatnit

pouze vydavatel tohoto platebního
prostředku.

f) poskytování a převzetí peněžních
záruk a převzetí peněžních závazků

Na všechny subjekty, které poskytují
tyto služby, se osvobození od daně
podle § 51 ZDPH  vztahuje teprve od
1. 1. 2009. Do té doby byly podle ZDPH
v rozporu se Směrnicí Rady 2006/112/
/ES osvobozeny od daně pouze ban-
kovní záruky poskytované podle § 313
a násl. obchodního zákoníku. 

g) otevření, potvrzení a avizování
akreditivu podle zvláštního právní-
ho předpisu

Tyto služby mohou být poskytovány
jen bankami. Podle § 682 obchodní-
ho zákoníku se smlouvou o otevření
akreditivu zavazuje banka příkazci,
že na základě jeho žádosti poskytne
určité osobě (oprávněnému) na účet
příkazce určité plnění, jestliže opráv-
něný splní do určité doby stanovené
podmínky, a příkazce se zavazuje za-
platit bance úplatu.

h) obstarávání inkasa podle zvláštní-
ho právního předpisu

Tuto službu mohou poskytovat také
jen banky. Podle § 692 obchodního
zákoníku se smlouvou o inkasu zava-
zuje banka obstarat pro příkazce při-
jetí plnění určité peněžní pohledávky
od určitého dlužníka nebo obstarat ji-
ný inkasní úkon, a to buď za úplatu
určenou ve smlouvě, nebo za úplatu
obvyklou v době uzavření smlouvy. 

i) směnárenská činnost

Podle § 3 zákona č. 219/1995 Sb., de-
vizového zákona, ve znění pozdějších
předpisů může směnárenskou činnost
jako podnikání nabízet nebo prová-
dět pouze fyzická nebo právnická
osoba, která byla k této činnosti pře-
dem registrována Českou národní
bankou. Tato registrace se nevyža -
duje, je-li směnárenská činnost vyko-
návána na základě bankovní nebo
jednotné licence podle zákona upra-
vujícího činnost bank nebo stanoví-li
devizový zákon nebo zákon upravují-
cí činnost spořitelních a úvěrních
družstev jinak. Směnárenskou činností
se podle ustanovení § 1 písm. l) devi-
zového zákona rozumí poskytování
služeb třetím osobám, jejichž před-
mětem je nákup nebo prodej banko-
vek, mincí nebo šeků v cizí nebo čes-
ké měně za bankovky, mince nebo
šeky v jiné měně.

j) operace týkající se peněz

Tato finanční činnost zahrnuje např.
výměnu poškozených bankovek, vý-
měnu mincí za bankovky a naopak
apod. 

Podle článku 135 Směrnice Rady
2006/112/ES by se osvobození opera-
cí týkajících se peněz od daně mělo
týkat oběživa, bankovek a mincí
používaných jako zákonné platidlo,
kromě sběratelských předmětů (za
sběratelské předměty se považují zla-
té, stříbrné nebo kovové mince ane-
bo bankovky, které se obvykle ne-
používají jako zákonné platidlo nebo

Bezplatný odpovědní servis
Nevíte, jakou sazbu DPH použít? Nejste si jisti, jestli máte nárok na odpočet DPH? 

Nenašli jste řešení svého problému? Chcete položit doplňující dotaz ke článku 
v časopisu DPH aktuálně?

Využijte náš bezplatný odpovědní servis! Pošlete nám jakýkoliv dotaz z oblasti 
daně z přidané hodnoty a naši odborníci Vám do 3 týdnů zdarma vypracují odpověď.

Již žádné pochybnosti!
Dotazy zadávejte na www.zakaznik.dashofer.cz
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které jsou předmětem numismatické-
ho zájmu). 

k)  dodání zlata České národní ban-
ce a přijímání vkladů Českou ná-
rodní bankou od bank nebo od
státu

l)   organizování regulovaného trhu
s investičními nástroji

m) přijímání nebo předávání pokynů
týkajících se investičních nástrojů
na účet zákazníka

n)  provádění pokynů týkajících se
investičních nástrojů na cizí účet

o)  obchodování s investičními ná-
stroji na vlastní účet pro jiného

p)  obhospodařování majetku zákaz-
níka na základě smlouvy se zá-
kazníkem, pokud je součástí ma-
jetku investiční nástroj, s výjimkou
správy nebo úschovy v oblasti in-
vestičních nástrojů

q)  upisování nebo umísťování emisí
investičních nástrojů

r)  vedení evidence investičních ná-
strojů

s) vypořádání obchodů s investiční-
mi nástroji

Investiční nástroje jsou vymezeny
v § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o pod-
nikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů, který upravuje
poskytování služeb v oblasti kapitálo-
vého trhu, ochranu kapitálového trhu
a investorů a veřejnou nabídku cen-
ných papírů. Investičními nástroji jsou
např. investiční cenné papíry, cenné
papíry kolektivního investování, ná-
stroje peněžního trhu a různé derivá-
tové investiční nástroje (opce, futu-
res, swapy, forwardy). 

Operace s investičními nástroji osvo-
bozené od daně mají ale podle ZDPH
vazbu pouze na zákon č. 591/1992
o cenných papírech, ve znění po-
zdějších předpisů. U operací s inves-
tičními nástroji, kterými se zákon
o cenných papírech nezabývá, lze
však osvobození od daně uplatnit
podle článku 135 Směrnice Rady
2006/112/ES. Podle této směrnice se
osvobození od daně nevztahuje na
správu nebo úschovu investičních
nástrojů.

t) obchodování s devizovými hodno-
tami na vlastní účet nebo na účet
zákazníka

Obchodování s devizovými hodnota-
mi je upraveno zákonem č. 219/1995
Sb., devizovým zákonem, ve znění
pozdějších předpisů.

u) úplatné postoupení pohledávky
postoupené jiným subjektem

Osvobození od daně při postoupení
pohledávek se vztahuje na nakoupe-
né pohledávky a na pohledávky zís-
kané jako majetkový vklad nebo zís-
kané jiným způsobem. 

Postoupení vlastní pohledávky vzniklé
plátci se podle ustanovení § 14
odst. 5 písm. c) ZDPH nepovažuje pro
účely tohoto zákona za službu, tudíž
není předmětem daně z přidané
hodnoty.

Podle ustanovení článku 135 odst. 1
písm. d) Směrnice Rady 2006/112/ES
nelze od daně osvobodit vymáhání
pohledávek. Osvobození od daně se
nevztahuje ani na faktoring.

v) obhospodařování investičního fon-
du, podílového fondu, důchodo-
vého fondu, účastnického fondu,
transformovaného fondu nebo ob-
dobných zahraničních fondů

V souladu s ustanovením článku 135
odst. 1 písm. g) Směrnice Rady
2006/112/ES je i podle ZDPH osvobo-
zeno od daně obhospodařování
(správa) zvláštních fondů kolektivního
investování.

Od 1. 1. 2013 se toto osvobození od
daně týká např. i účastnických fondů
obhospodařovaných penzijní společ-
ností podle zákona č. 427/2011 Sb.,
o doplňkovém penzijním spoření, ve
znění pozdějších předpisů.

w) vybírání rozhlasových nebo tele-
vizních poplatků

Vybírání rozhlasových a televizních
poplatků je od roku 2005 upraveno
zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlaso-
vých a televizních poplatcích
a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů (v ZDPH je ale
chybně odkazováno na dřívější zá-
kon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových
a televizních poplatcích, ve znění po-
zdějších předpisů, který dne 12. 9.
2005 pozbyl účinnosti).

x) výplata dávek důchodového po-
jištění (zabezpečení) nebo vybírá-
ní opakujících se plateb obyvatel-
stva

Tyto finanční činnosti jsou obvykle
prováděny Českou poštou.

Součástí předplatného časopisu DPH aktuálně je

Přehled změn v zákoně o DPH v roce 2013
Přehledný e-dokument od Olgy Holubové 

porovnávající stav zákona o DPH v roce 2012 a 2013 
Vás provede nejdůležitějšími změnami v zákoně o DPH pro rok 2013.

Ke stažení na www.zakaznik.dashofer.cz
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y) sjednání nebo zprostředkování
činností uvedených v písmenech
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l),
m), n), o), p), q), r), s), t) a u)

Finanční činností osvobozenou od
daně je např. sjednání nebo zpro-
středkování převodu cenných papí-
rů, sjednání nebo zprostředkování
převodu podílu v obchodní společ-
nosti, sjednání nebo zprostředkování
úvěru či půjčky, sjednání nebo zpro-
středkování poskytnutí bankovní záru-
ky nebo akreditivu apod.

U přijatých zdanitelných plnění použi-
tých pro uskutečňování finančních
činností osvobozených od daně bez
nároku na odpočet daně není plátce
oprávněn k odpočtu daně. Podle
ustanovení § 72 odst. 1 písm. d) ZDPH
je ale plátce oprávněn k odpočtu

daně na vstupu u přijatého zdanitel-
ného plnění, které v rámci svých eko-
nomických činností použije pro účely
uskutečňování finančních činností
uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až
j), l) až u) a y) s místem plnění ve třetí
zemi, nebo pokud jsou taková plnění
přímo spojena s vývozem zboží.

Podle ustanovení § 4a odst. 1 ZDPH se
úplaty za uskutečněné finanční čin-
nosti, které jsou osvobozeny podle to-
hoto zákona od daně bez nároku na
odpočet daně, započítávají do
obratu pro účely tohoto zákona jen
tehdy, nejsou-li doplňkovou činností
uskutečňovanou příležitostně. Za do-
plňkovou činnost uskutečňovanou
příležitostně se považuje zejména ta-
ková činnost, k jejímuž uskutečnění
dojde pouze ojediněle, nahodile
a nepředpokládaně. 

Příklad

Společník prodá svůj podíl ve spo-
lečnosti s ručením omezeným.
Získanou úplatu za prodaný podíl
nebude započítávat do svého
obratu.

Podle ustanovení § 76 odst. 4 písm. b)
ZDPH se do výpočtu koeficientu pro
výpočet nároku na odpočet daně
v krácené výši nezapočítávají finanč-
ní služby, pokud jsou doplňkovou čin-
ností plátce uskutečňovanou příleži-
tostně. Finančními službami jsou
nejen finanční činnosti osvobozené
podle § 51 odst. 1 písm. c) ZDPH od
daně, ale i další finanční služby, na
které se toto osvobození od daně ne-
vztahuje.

Skvělý zdroj informací DPH aktuálně + DPH v kostce
Časopis DPH aktuálně spolu s publikací DPH v kostce tvoří skvělý informační zdroj pro oblast DPH. 

S časopisem máte neustálý přehled o novinkách a DPH v kostce
se stane skvělou učebnicí zákona o DPH. 

Jedinečná publikace DPH v kostce Vám pomůže bleskově vyřešit 
všechny Vaše problémy v oblasti daně z přidané hodnoty.

Je určena všem, kteří se potřebují dobře orientovat v oblasti daně z přidané hodnoty. 
Nabízí Vám zcela nový koncept, díky kterému můžete rychle vyřešit Vaše problémy.

Již se nemusíte zdlouhavě probírat nekonečným množstvím teorie. 
Stačí nalistovat oblast zákona o DPH, která Vás zajímá, a okamžitě 
si na přehledných schématech potvrdit, že Váš postup je správný 

a v souladu se zákonem.

Rychle, jasně a přehledně. To je heslem publikace DPH v kostce.

Více informaci naleznete na http://www.dashofer.cz/usdph/

d o t a z y?
Zálohy

OSVČ, plátce DPH, pronajímá neby-
tové prostory mimo rámec své pod-
nikatelské činnosti, příjmy zdaňuje
dle § 9. Od nájemce vybírá měsíční
zálohy za spotřebu vody a plynu.
Z přijatých měsíčních záloh neodvá-
dí DPH, daňový doklad je vystaven
při vyúčtování za dané období.

Bude možné i v roce 2013 neodvádět
DPH z přijatých záloh, ale až při vy -
účtování za dané období, když došlo
ke zrušení § 21 odst. 2 zákona o DPH,
dle kterého osoby nevedoucí účet-
nictví nebyly povinny odvádět DPH
z přijatých plateb?

Ing. Zdeňka Hušáková, 
Ing. Martina Matějková

S účinností od 1. 1. 2013 bylo ze záko-
na č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „zákon o DPH“) bez ná-
hrady vypuštěno ustanovení § 21
odst. 2, které do konce roku 2012
umožňovalo plátcům, kteří v souladu
s příslušnými právními předpisy nevedli
účetnictví, aby přiznávali daň ke dni
uskutečnění zdanitelného plně ní, a to
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• aktuality z oblasti DPH

• odpovědi na dotazy

• celý ročník DPH aktuálně 2012 
ke stažení
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i v případě, kdy přijali úplatu před
uskutečněním zdanitelného plnění.
Od 1. 1. 2013 jsou všichni plátci povin-
ni přiznávat daň ve smyslu ustanovení
§ 21 odst. 1 zákona o DPH ke dni usku-
tečnění zdanitelného plnění nebo ke
dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který
nastane dříve, pokud zákon o DPH
nestanovení jinak.

Marný nájezd kamionu

FO (OSVČ) vede účetnictví a podniká
jako autodopravce. Někdy se stane,
že auto vyjede, přijede na místo, kde
se má přepravované zboží naložit, ale
k nakládce nedojde. Jak má autodo-
pravce fakturovat, pokud dojde k ta-
kovému marnému nájezdu? S DPH
nebo bez DPH?

Ing. Ivana Langerová

Bohužel neuvádíte, jaká je právní
smluvní podstata částky, kterou účtu-
jete. Pokud jde o náhradu škody ve
výši vynaložených nákladů, pak by se
o zdanitelné plnění nejednalo.
Smluvní sankce také není zdanitel-
ným plněním. Pokud je však částka
za přepravu jako poskytnutí služby
účtována bez ohledu na to, že k na-
kládce nedojde, pak se jedná o zda-
nitelné plnění, které podléhá DPH.

Pozn. Olgy Holubové:
K odpovědi autorky pouze pro do-
plnění dodávám, že záleží také na
tom, jak je služba oběma stranami
definována. Pokud by šlo o přepra-

vu zboží, pak služba poskytnuta ne-
byla a dohodnutá částka bude mít
patrně povahu smluvní sankce, kte-
rá není předmětem daně. Spočívá-
-li však služba v přistavení auta pro
účely případné potřeby protistrany,
pak služba poskytnuta byla, a to
bez ohledu na skutečnost, že odbě-
ratel auto nevyužil. Důležité je tedy
smluvní ujednání a bez znalosti sou-
kromoprávní podstaty lze těžko sta-
novit daňový režim.

DUZP

Mám dotaz ohledně data vystavení
faktur a zdanitelných plnění. Obchod-
níci mají problém s vystavováním
faktur, které se chystají k rozvozu.
Objednáme si přepravce na rozvoz
zboží a auto se nakládá 1. 11. ráno,
fakturant si nachystá a vystaví dokla-
dy den předem, tedy 31. 10. Náš IS
vystavuje automaticky s fakturou
i výdejku ze skladu a nejde to rozdě-
lit. Můžeme mít tržby, výdejku ze
skladu a DPH dle data vystavení fak-
tury 31.10.? Na faktuře je datum vy-
stavení 31.10.? Dopravce nám vyfak-
turuje dopravu s DUZP 1. 11., nebo
má být na faktuře datum vystavení
31. 10., DUZP 1. 11., tržby a výdejka
ze skladu budou 1.11. 

Ing. Ivana Langerová

Dnem dodání zboží je dle dodacích
podmínek den dodání uvedený
v kupní smlouvě. Neuvádíte, jakou
dodací podmínku máte zvolenou –

pokud jde o dodání u vás na rampě,
pak se zboží považuje za dodané
předáním prvnímu přepravci – není
to tedy nikdy den vystavení daňové-
ho dokladu, ale až den předání.

Pokud však máte dodací podmínku
např. až převzetím na rampě odbě-
ratele (tedy dodání zboží včetně je-
ho přepravy), pak je zboží dodáno
a DUZP nastává, až když dopravce
předá zboží zákazníkovi (den ukon-
čení přepravy).

Ve výše uvedeném případě mi připa-
dá zcela jasné, že DUZP je až v listo-
padu.

Faktura v prosinci
a sazba daně

Pokud mi dojde faktura v lednu s DUZP
v prosinci, DPH se odvede v lednu, ale
ještě s 20% daní?

Ing. Eva Krekulová

Pokud se zdanitelné plnění uskutečni-
lo v prosinci, je třeba daň na výstupu
přiznat v daňovém přiznání za prosi-
nec s 20% sazbou daně. Pokud se
vám jedná o uplatnění nároku na od-
počet, ten lze u faktury obdržené
v lednu uplatnit až za leden. Pokud
však podléhá zdanitelné plnění reži-
mu přenesení daňové povinnosti,
můžete odpočet uplatnit v tom sa-
mém období, kdy vám vznikla povin-
nost přiznat daň, tedy v prosinci.
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