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Daňov ý a ú č e t n í

Úprava odpočtu daně u automobilu používaného
i pro soukromé účely

Ing. Martina Matějková

Ve smyslu ustanovení § 72
zákona o DPH platí, že plát‑
ce je oprávněn k odpočtu daně
na vstupu u přijatého zdanitel‑

ného plnění, které v rámci svých ekono‑
mických činností použije pro účely usku‑
tečňování plnění vymezených v odst. 1
písm. a) až f) tohoto zákonného ustanove‑
ní. Pokud plátce přijaté zdanitelné plnění
(automobil, ale také PHM, službu opra‑
vy automobilu apod.) použije výhrad‑
ně pro uskutečňování plnění uvedených
v tomto zákonném ustanovení, má ná‑
rok na odpočet daně v plné výši. Pokud
plátce použije přijatá zdanitelná plnění
jak pro účely s nárokem na odpočet da‑
ně na vstupu [viz § 72 odst. 1 písm. a) až
f) zákona oDPH], tak pro účely, u kterých
nárok na odpočet daně na vstupu nemá,
je oprávněn si uplatnit nárok na odpočet
daně u těchto přijatých zdanitelných pl‑
nění pouze v částečné výši. Zákon o DPH
rozeznává dva druhy uplatnění nároku
na odpočet daně v částečné výši, a to ná‑
rok na odpočet daně v poměrné výši (§ 75
zákona o DPH) a nárok na odpočet daně
v krácené výši (§ 76 zákona o DPH).

Výpočet odpočtu daně V poměrné

Výši

Ve smyslu ustanovení § 75 zákona
o DPH, účinného od 1. 7. 2017, platí, že
pokud plátce použije přijaté zdanitelné
plnění v rámci své ekonomické činnos‑
ti jak pro účely činností, které jsou před‑
mětem daně, tak pro účely činností, kte‑
ré předmětem daně nejsou, má nárok

na odpočet daně pouze v poměrné výši
odpovídající rozsahu použití pro činnos‑
ti, které jsou předmětem daně. Pro urče‑
ní rozsahu použití se použije ekonomic‑
ky zdůvodnitelné kritérium. Ustanovení
§ 75 v odstavci druhém dále stanoví, že
použije‑li plátce přijaté zdanitelné plnění
jak v rámci svých ekonomických činnos‑
tí, tak pro účely s nimi nesouvisejícími,
má nárok na odpočet daně pouze v po‑
měrné výši odpovídající rozsahu použití
pro své ekonomické činnosti.

Přestože ustanovení § 75 zákona o DPH
bylo novelou účinnou od 1. 7. 2017 ur‑
čitým způsobem modifikováno, v zá‑
sadě věcně u „běžných plátců“ nedo
chází ke změně pravidel pro odpočet
daně v poměrné výši. Nemění se ani
rozsah použití předmětného zákonné
ho ustanovení, ani způsob výpočtu ná
roku na odpočet daně v poměrné výši.
Novelou zákona o DPH nedochází ani
ke změně pravidla, vymezeného před
novelou v § 75 odst. druhém, po no
vele v odstavci třetím, podle kterého
plátce nemá možnost u dlouhodobého
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majetku (např. u osobního automo
bilu), který částečně použije pro úče
ly nesouvisející s jeho ekonomickými
činnostmi, popř. pro účely, které ne
jsou předmětem daně, uplatnit si ná
rok na odpočet daně v plné výši, a ná
sledně jeho použití pro „jiné“ účely
průběžně zdaňovat ve smyslu usta
novení § 13 odst. 4 písm. a) zákona
o DPH. Příslušná výše odpočtu daně
v poměrné výši se vypočte jako součin
daně na vstupu u přijatého zdanitelné‑
ho plnění, u kterého má plátce nárok
na odpočet daně v poměrné výši, a po‑
dílu použití tohoto plnění pro činnos
ti plátce, které jsou předmětem daně,
a podílu použití pro ekonomické čin
nosti plátce. Poměrný koeficient se vy‑
počítá jako procentní podíl zaokrouhle‑
ný na celé procento nahoru.

Příklad 1.

Tuzemský plátce se čtvrtletním zda‑
ňovacím obdobím, jehož předmě‑
tem podnikatelské činnosti je stav‑
ba rodinných domů na klíč, si dne
17. 7. 2017 pořídil nový osobní auto‑
mobil.Tuzemskýplátceserozhodlten‑
to automobil používat jak pro účely
svého podnikání, tak pro soukromé
účely (osobní potřebu). Cena osob‑
ního automobilu činila 950 000 Kč
(ZD 785 080 Kč, daň 21 % 164 920 Kč).
Plátce si stanovil výši poměrného
koeficientu kvalifikovaným odhadem
ve výši 60 %. V daňovém přiznání
za 3. čtvrtletí 2017 plátce vykáže na ř.
40 ZD: 471 048 Kč, daň 98 952 Kč.

Viz tab. č 1.

Po skončení kalendářního roku, ve kte‑
rém po uskutečnění zdanitelného plně‑
ní plátce byl oprávněn uplatnit nárok
na odpočet daně a tento nárok uplatnil,
plátce do hodnoty poměrného koefi
cientu zohlední skutečný podíl použi
tí tohoto zdanitelného plnění pro své
činnosti, které jsou předmětem daně
a pro své ekonomické činnosti v pří
slušném roce. Pokud se poměrný ko‑
eficient vypočtený podle skutečného
použití odchyluje od poměrného koefi‑
cientu stanoveného kvalifikovaným od‑
hadem o více než deset procentních bo
dů, výše uplatněného odpočtu daně se
opraví. Je‑li vypočtená částka opravy
kladná, je plátce oprávněn výši uplat‑
něného odpočtu daně opravit, je‑li zá
porná, je plátce povinen výši uplatně‑
ného odpočtu daně opravit. Opravu
plátce provede za poslední zdaňova‑
cí období kalendářního roku, ve kterém
po uskutečnění zdanitelného plnění je
oprávněn uplatnit nárok na odpočet da‑
ně, jehož se oprava týká.

Příklad 2.

Tuzemský plátce (viz příklad 1.)
na konci roku 2017 zjistí, že skutečný
podíl použití automobilu pro činnos‑
ti, které jsou předmětem daně a pro
ekonomické činnosti, je/byl v tomto
roce 75 %.

Jelikož se tento poměrný koeficient vy‑
počtený podle skutečného použití od‑
chyluje od koeficientu stanoveného kva‑
lifikovaným odhadem o více než deset
procentních bodů, plátce je oprávněn
výši uplatněného odpočtu daně opravit.
Výše opravy se vypočítá tak, že se daň
na vstupu v plné výši vynásobí rozdí‑
lem procentního využití automobilu
pro činnosti, které jsou předmětem daně
a pro ekonomické činnosti.

Výpočet opravy:
164 920 x (75 – 60) % = 24 738 Kč

Viz tab. č 2.

Opravu plátce provede za poslední
zdaňovací období kalendářního roku,
ve kterém po uskutečnění zdanitelného

plnění je oprávněn uplatnit nárok
na odpočet daně, jehož se oprava týká.
V daném případě plátce opravu prove‑
de v daňovém přiznání za zdaňovací
období 4. čtvrtletí 2017, a to na ř. 45.

ÚpraVa odpočtu daně

Ve smyslu ustanovení § 78 zákona
o DPH podléhá úpravě původní od‑
počet daně uplatněný u pořízeného
osobního automobilu, pokud v někte‑
rém z kalendářních roků následujících
po roce, ve kterém byl původní odpo‑
čet uplatněn, dojde ke změně v rozsa
hu použití tohoto dlouhodobého ma
jetku pro účely, které zakládají nárok
na odpočet daně. Obdobně se postu‑
puje v případě, kdy naopak plátce při
pořízení osobního automobilu nárok
na odpočet daně neměl, protože tento
majetek byl původně určený k použi‑
tí v rámci ekonomických činností plát‑
ce pro účely, které nezakládají nárok
na odpočet daně.

Lhůta pro úpravu odpočtu daně u osob‑
ních automobilů činí 5 let a počíná bě‑
žet kalendářním rokem, ve kterém byl

IV. Nárok na odpočet daně
Základ
daně

V plné
výši

Krácený
odpočet

Z přijatých zdanitelných
plnění od plátců

základní 40 471 048 98 952

snížená 41

Při dovozu zboží, kdy je správcem
daně celní úřad 42

Ze zdanitelných plnění
vykázaných na řádcích 3 až 13

základní 43

snížená 44

Korekce odpočtů daně podle § 75 odst.
4, § 77, § 79 až § 79c 45

Odpočet daně celkem
(40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45) 46 98 952

Hodnota pořízeného majetku
vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e) 47 471 074 98 952

IV. Nárok na odpočet daně
Základ
daně

V plné
výši

Krácený
odpočet

Z přijatých zdanitelných
plnění od plátců

základní 40

snížená 41

Při dovozu zboží, kdy je správcem
daně celní úřad 42

Ze zdanitelných plnění
vykázaných na řádcích 3 až 13

základní 43

snížená 44

Korekce odpočtů daně podle § 75 odst.
4, § 77, § 79 až § 79c 45 24 738

Odpočet daně celkem
(40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45) 46 24 738

Hodnota pořízeného majetku
vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e) 47

Tab č. 1

Tab č. 2
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automobil pořízen. Plátce je povinen
posuzovat rozsah použití automobilu
pro účely, které zakládají nárok na od‑
počet daně jak v roce pořízení, tak
v následujících čtyřech letech po roce
pořízení. Změny v rozsahu použití au‑
tomobilu plátce posuzuje samostatně
za každý kalendářní rok v rámci pětileté
lhůty, přičemž plátce porovnává skuteč‑
nosti, které zohlednil při uplatnění pů‑
vodního odpočtu daně, se skutečnostmi
aktuálními.

Změny roZsahu použití

Změnou rozsahu použití automobilu
pro účely, které zakládají nárok na od‑
počet daně, se rozumí případy vymeze‑
né v ustanovení § 78 odst. 4 pod písm. a)
až d) zákona o DPH.

Prvním případem je situace, kdy plátce
uplatnil původní odpočet daně v plné
výši a následně automobil použije pro
účely, pro které má nárok na odpočet
daně v částečné výši nebo nárok na od‑
počet daně nemá.

Příklad 3.

Tuzemský plátce se čtvrtletním zdaňo‑
vacím obdobím pořídil dne 1. 3. 2015
osobní automobil v ceně 450 000 Kč
včetně DPH (ZD 371 880 Kč, 21%
DPH 78 120 Kč). Rozhodl se jej při
svém podnikání používat plně pro
účely s nárokem na odpočet daně. Pl‑
ně pro účely s nárokem na odpočet
daně plátce automobil používal po‑
dle předpokladu jak v roce 2015, tak
i v roce 2016. V roce 2017 jej od čer‑
vence začal používat z 50 % pro sou‑
kromé účely.

Jelikož v 2017 došlo v daném přípa‑
dě ke změně rozsahu použití automo‑
bilu ve smyslu § 78 odst. 4 písm. a)
zákona o DPH, musí plátce v tomto
kalendářním roce provést úpravu od‑
počtu daně. Výpočet úpravy odpočtu
daně se vypočítá jako součin částky
daně na vstupu (78 120 Kč), jedné pě‑
tiny a rozdílu mezi ukazatelem nároku
na odpočet daně ke kalendářnímu ro‑
ku, v němž se provádí úprava odpočtu
daně (v daném případě 50 %) a ukaza‑
telem nároku na odpočet daně, v němž
byl původní odpočet daně uplatněn
(v daném případě 100 %). Úpravu
odpočtu daně plátce provede ve smyslu
ustanovení § 78 odst. 3 zákona o DPH
pouze, pokud je rozdíl mezi ukazateli
nároku na odpočet daně větší než 10
procentních bodů. V daném případě je
toto splněno, neboť zmíněný rozdíl činí
50 procentních bodů.

Daň na vstupu x 1/5 x rozdíl ukaza‑
telů nároku na odpočet

78 120 * 1/5 * (50 % – 100 %)
= 15 624 * (‑50 %) = ‑ 7 812 Kč.

Jelikož je vypočtená částka úpravy odpo‑
čtu daně záporná, je plátce povinen úpra‑
vu provést. Vypočtená částka však není
konečnou částkou, o kterou je plátce po‑
vinen původně uplatněný odpočet daně
upravit, a to vzhledem k ustanovení § 78
odst. 5 zákona o DPH. Uvedené zákonné
ustanovení stanoví, že používá‑li plát‑
ce majetek pro změněné účely podle § 78
odst. 4 písm. a) až c) zákona o DPH pou‑
ze po část příslušného kalendářního roku,
zohlední se tato skutečnost v částce vy‑
počtené úpravy odpočtu daně. Vzhledem
k tomu, že v daném případě plátce začal
používat automobil z 50 % pro soukromé
účely od července 2017, je povinen „vrá‑
tit“ původně uplatněný odpočet daně
v tomto roce pouze ve výši 6/12, tj. 1/2.

(‑7 812) / 2 = ‑3 906 Kč

Úpravu odpočtu daně plátce provede
za poslední zdaňovací období ka‑
lendářního roku, ve kterém nastaly
skutečnosti zakládající povinnost provést
tuto úpravu (§ 78 odst. 6 zákona oDPH).
Plátce tedy předmětnou úpravu odpočtu
vykáže v daňovém přiznání za zdaňovací
období 4. čtvrtletí 2017, a to tak, že na
ř. 60 uvede hodnotu (‑3 906 Kč). Jeli‑
kož lhůta pro úpravu odpočtu daně bu‑
de v daném případě plynout ještě v roce
2018 a 2019, je plátce povinen v těchto
následujících letech sledovat, zda nastaly
skutečnosti zakládající povinnost úpravy
nároku na odpočet daně.

Dalším případem změny rozsahu pou‑
žití automobilu pro účely, které zaklá‑
dají nárok na odpočet daně, je případ
vymezený v ustanovení § 78 odst. 4 pod
písm. b) zákona o DPH. Jedná se o si‑
tuaci, kdy plátce uplatnil původní od‑
počet daně v částečné výši a následně
automobil použije pro účely, pro které
nárok na odpočet daně nemá, nebo pro
účely, pro které má nárok na odpočet
daně v plné výši.

Příklad 4.

Tuzemský plátce se čtvrtletním zda‑
ňovacím obdobím pořídil v roce 2014
osobní automobil v ceně 230 000 Kč
včetně DPH (ZD 190 072 Kč, 21%
DPH 39 928 Kč). Skutečný podíl pou‑
žití automobilu pro ekonomické čin‑
nosti v roce 2014 byl 60 % (ze 40 %
plátce využíval automobil pro sou‑
kromé účely, z 60 % je využíval pro

podnikání – resp. pro účely zaklá‑
dající nárok na odpočet daně). Stej‑
ný byl podíl využití automobilu pro
ekonomické činnosti i v letech 2015
a 2016. Ve čtvrtém roce lhůty pro
úpravu odpočtu daně, od ledna 2017,
začal plátce předmětný automobil
využívat ze 100 % pro své ekonomic‑
ké činnosti, u kterých má plný nárok
na odpočet daně.

Jelikož v 2017 došlo v daném případě
ke změně rozsahu použití automobilu
ve smyslu § 78 odst. 4 písm. b) zákona
o DPH, je plátce v tomto kalendářním ro‑
ce oprávněn provést úpravu odpočtu da‑
ně. Výpočet úpravy odpočtu daně se vy‑
počítá jako součin částky daně na vstupu
(39 928 Kč), jedné pětiny a rozdílu me‑
zi ukazatelem nároku na odpočet daně
ke kalendářnímu roku, v němž se prová‑
dí úprava odpočtu daně (v dané případě
100 %) a ukazatelem nároku na odpočet
daně, v němž byl původní odpočet daně
uplatněn (v daném případě 60 %).

Daň na vstupu x 1/5 x rozdíl ukaza‑
telů nároku na odpočet

39 928*1/5*(100 %–60 %) = 3 194 Kč.

Plátce úpravu odpočtu daně vykáže v da‑
ňovém přiznání za zdaňovací období
4. čtvrtletí 2017, a to tak, že na ř. 60 uve‑
de hodnotu 3 194 Kč. Jelikož lhůta pro
úpravu odpočtu daně bude v daném pří‑
padě plynout ještě v roce 2018, je plát‑
ce povinen i v tomto roce sledovat, zda
nastaly skutečnosti zakládající povinnost
úpravy nároku na odpočet daně.

Třetím případem změny rozsahu použi‑
tí automobilu pro účely, které zakláda‑
jí nárok na odpočet daně, je případ vy‑
mezený v ustanovení § 78 odst. 4 pod
písm. c) zákona o DPH. Jedná se o situ‑
aci, kdy plátce při pořízení automobilu
neměl nárok na odpočet daně a násled‑
ně automobil použije pro účely, pro kte‑
ré má nárok na odpočet daně v plné, ne‑
bo v částečné výši.

Příklad 5.

Tuzemský plátce pořídil v roce 2015
osobní automobil v ceně 390 000 Kč
včetně DPH. Tento automobil pou‑
žíval jak v roce 2015, tak v roce 2016
v rámci svých ekonomických činnos‑
tí výhradně pro plnění osvobozená
od daně bez nároku na odpočet daně.
V roce 2017 začal plátce tento automo‑
bil z 50 % používat pro soukromé úče‑
ly (z 50 % jej nadále používal v rámci
svých ekonomických činností pro pl‑
nění bez nároku na odpočet daně).
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Plátce úpravu odpočtu daně v roce 2017
neprovede, jelikož jak v roce pořízení au‑
tomobilu, tak v roce 2017 je ukazatel ná‑
roku na odpočet daně 0 %. Lhůta pro
úpravu odpočtu daně bude v daném pří‑
padě plynout ještě v roce 2018 a 2019,
proto je plátce povinen i v těchto násle‑
dujících letech sledovat, zda nastaly sku‑
tečnosti zakládající povinnost úpravy
nároku na odpočet daně.

Změnou rozsahu použití automobilu
pro účely, které zakládají nárok na odpo‑
čet daně, je také situace, kdy plátce uplat‑
nil původní odpočet daně v částečné výši
a vznikne rozdíl mezi poměrnými koefi‑
cienty nebo vypořádacími koeficienty.

Příklad 6.

Tuzemský plátce se čtvrtletním zda‑
ňovacím obdobím pořídil 1. 3. 2016
osobní automobil v ceně 620 000 Kč
včetně DPH (ZD 512 368 Kč, 21%
DPH 107 632 Kč). Pořízený automo‑
bil plátce používal v roce pořízení
v rámci svých ekonomických činnos‑
tí jak pro plnění s nárokem na odpo‑
čet daně, tak pro plnění bez nároku
na odpočet daně. Vypořádací koefi‑
cient ve smyslu § 76 zákona o DPH
byl v roce 2016 52 % (plátce si tedy
v tomto roce uplatnil nárok na od‑
počet daně ve výši 55 969 Kč). V ro‑
ce 2017 byl plátcův vypořádací koefi‑
cient ve výši 82 %.

Jelikož vznikl rozdíl mezi vypořádacími
koeficienty (v roce 2016 byl 52 %, v ro‑
ce 2017 byl 82 %), je plátce v roce 2017
oprávněn provést úpravu odpočtu da‑
ně. Výpočet úpravy odpočtu daně se pro‑
vede jako součin částky daně na vstupu
(107 632 Kč), jedné pětiny a rozdílu me‑
zi ukazatelem nároku na odpočet daně
ke kalendářnímu roku, v němž se provádí
úprava odpočtu daně (v daném případě
82 %) a ukazatelem nároku na odpočet
daně, v němž byl původní odpočet daně
uplatněn (v daném případě 52 %).

Daň na vstupu x 1/5 x rozdíl ukaza‑
telů nároku na odpočet

107 632*1/5*(82 %–52 %) = 6 458 Kč.

Plátce úpravu odpočtu daně vykáže v da‑
ňovém přiznání za zdaňovací období
4. čtvrtletí 2017, a to tak, že na ř. 60
uvede hodnotu 6 458 Kč. Jelikož lhůta
pro úpravu odpočtu daně bude v daném
případě plynout ještě v roce 2018, 2019
a 2020, je plátce povinen i v těchto letech
sledovat, zda nastaly skutečnosti zaklá‑
dající povinnost úpravy nároku na odpo‑
čet daně.

ÚpraVa odpočtu daně při prodeji

automobilu

Ustanovení § 78d zákona o DPH sta‑
noví, že dojde‑li u dlouhodobého ma‑
jetku (automobilu) ve lhůtě pro úpra
vu odpočtu daně k uskutečnění plnění
dodání zboží nebo poskytnutí služ
by, použijí se obdobně ustanovení § 78
až 78c zákona o DPH s tím, že úprava
odpočtu daně se provede jednorázově
a plátce ji provede za zdaňovací obdo
bí, ve kterém došlo k uskutečnění pl
nění.

Příklad 7.

Tuzemský plátce s měsíčním zdaňo‑
vacím obdobím pořídil dne 15. 12.
2013 osobní automobil, který pou‑
žíval výhradně pro podnikání (pro
zdanitelná plnění). Při nákupu auto‑
mobilu uplatnil odpočet daně v plné
výši. V červnu 2017 plátce tento au‑
tomobil prodal.

Prodej osobního automobilu je dodáním
zboží ve smyslu § 13 zákona o DPH,
u něhož má plátce povinnost uplatnit
daň na výstupu v základní sazbě. Plát‑
ce při pořízení automobilu uplatnil daň
na vstupu v plné výši, ukazatel náro‑
ku na odpočet daně tak v roce 2013 byl
100 %. Jelikož je prodej automobilu pl‑
něním zdanitelným, v roce prodeje (pátý
rok lhůty pro úpravu odpočtu) je ukaza‑
tel nároku na odpočet také 100 %. Úpra‑
vu odpočtu daně tak plátce v daném pří‑
padě provádět nebude.

ÚpraVa odpočtu daně při Zničení,
Ztrátě či odciZení automobilu

Do 30. 6. 2017 měli plátci povinnost při
nedoložené ztrátě, zničení nebo odcize‑
ní automobilu uplatnit daň podle § 13
odst. 4, resp. odst. 5 zákona o DPH.
S účinností od 1. 7. 2017 bylo do zá‑
kona o DPH vloženo nové ustanove
ní § 78e, které se týká případů, kdy
u dlouhodobého majetku (v daném
případě automobilu) dojde ve lhů
tě pro úpravu odpočtu daně k jeho
nedoloženému či nepotvrzenému
zničení, ztrátě či odcizení. V takovém
případě se ve smyslu uvedeného zá‑
konného ustanovení použijí obdobně
ustanovení § 78 až 78c zákona o DPH
s tím, že úprava odpočtu daně se pro‑
vede jednorázově za zdaňovací obdo‑
bí, ve kterém se plátce o těchto sku
tečnostech dozvěděl nebo dozvědět
mohl. Částka jednorázové úpravy od‑
počtu daně se stanoví jako součin část‑
ky vypočtené podle § 78a odst. 1, popř.
odst. 4 (pokud se jedná o automobil,

který plátce pořídil jako osoba po‑
vinná k dani přede dnem registrace),
a počtu roků zbývajících do konce lhů‑
ty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu
roků se započítává také rok, ve kterém
je úprava odpočtu daně prováděna.
Ukazatelem nároku na odpočet daně
je 0 %.

Příklad 8.

Tuzemský plátce se čtvrtletním zdaňo‑
vacím obdobím pořídil v dubnu 2015
osobní automobil za cenu 330 000 Kč
vč. DPH (ZD 272 712 Kč, 21% DPH
57 288 Kč). V roce pořízení uplatnil po‑
měrný nárok na odpočet daně ve výši
60 % (ze 40 % byl automobil využíván
pro soukromé účely, z 60 % byl využí‑
ván pro podnikání – resp. pro zdanitel‑
ná plnění), tj. v částce 34 373 Kč. V lis‑
topadu 2017 (tj. ve třetím roce lhůty
pro úpravu odpočtu) došlo k odcizení
automobilu, které nebylo řádně dolo‑
ženo ani potvrzeno.

Plátce je povinen provést jednorázo‑
vě úpravu odpočtu daně. Výpočet úpra‑
vy odpočtu daně se vypočítá jako součin
částky daně na vstupu (57 288 Kč), roz‑
dílu mezi ukazatelem nároku na odpočet
daně ke kalendářnímu roku, v němž se
provádí úprava odpočtu daně (v daném
případě 0 %) a ukazatelem nároku na od‑
počet daně, v němž byl původní odpočet
daně uplatněn (v daném případě 60 %)
a podílu počtu let, které zbývají do kon‑
ce lhůty pro úpravu odpočtu daně včetně
roku, ve kterém se úprava odpočtu daně
provádí (v daném případě 3/5).

57 288*(3/5)*(0 %–60%) = (‑20 624 Kč)

Plátce úpravu odpočtu daně vykáže v da‑
ňovém přiznání za 4. čtvrtletí 2017 na
ř. 60,nakterýuvedehodnotu (‑20 624 Kč).

K problematice úpravy odpočtu daně
podle § 78e zákona o DPH vydalo Gene‑
rální finanční ředitelství informaci, kte‑
rá je dostupná na internetových strán‑
kách Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz.

nárok na odpočet daně při

registraci plátce

Podle ustanovení § 79 odst. 2 zákona
o DPHmůže osoba povinná k dani, kte‑
rá se stala plátcem, uplatnit nárok na od‑
počet daně podle § 79 odst. 1 zákona
o DPH způsobem, v rozsahu a za pod‑
mínek stanovených v § 72 až 78d záko‑
na o DPH. Pro výpočet částky nároku
na odpočet daně u dlouhodobého ma
jetku (automobilu) se přiměřeně pou
žije § 78d odst. 2 zákona o DPH.
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Příklad 9.

Osoba povinná k dani se stala mě‑
síčním plátcem DPH ke dni 1. 4.
2017. K tomuto dni se rozhod‑
la uplatnit nárok na odpočet daně
při registraci ve smyslu § 79 záko‑
na o DPH u osobního automobi‑
lu, který si pořídila 1. 6. 2016. Po‑
řizovací cena tohoto automobilu
včetně 21% DPH byla 600 000 Kč.
Osobní automobil byl od doby je‑
ho pořízení používán osobou po‑
vinnou k dani z 50 % pro soukromé
účely a z 50 % byl a stále je použí‑
ván v rámci uskutečňování ekono‑
mické činnosti plátce k uskutečně‑
ní plnění zdanitelných (s nárokem
na odpočet daně).

„Metodou shora“ vyčíslí plátce daň
na vstupu.

600 000 x 0,1736 = 104 160 Kč.

Nárok na odpočet daně u osobního au‑
tomobilu může osoba povinná k dani
uplatnit pouze ve výši 4/5, jelikož auto‑
mobil byl pořízen v roce 2016, do kon‑
ce pětileté lhůty zbývají 4 roky. Vypo‑
čtený nárok u osobního automobilu činí
83 328 Kč (104 160 x 4/5). Jelikož plát‑
ce používá osobní automobil z 50 % pro
své soukromé potřeby, je v daném případě
oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně
pouze v příslušné poměrné výši. Částku
41 664 Kč (83 328 * 50 %) plátce vykáže
na řádku 45 daňového přiznání za zdaňo‑
vací období, do něhož spadá den, kdy se
stal plátcem DPH, tj. v daňovém přizná‑
ní za duben 2017.

Viz tab. č. 3.

Zrušení registrace plátce

Pokud plátce pořídí v průběhu svého
podnikání osobní automobil, u kterého
uplatnil nárok na odpočet daně nebo je‑
ho část, a ve lhůtě pro úpravu odpočtu
daně u tohoto majetku dojde ke zruše‑
ní registrace plátce, plátce je povinen ve
smyslu ust. § 79a ZDPH snížit uplatně‑
ný nárok na odpočet daně. Pro výpočet
částky snížení nároku na odpočet da‑
ně u automobilu se přiměřeně použije
ustanovení § 78d odst. 2 zákona o DPH.
Částka jednorázové úpravy odpočtu da‑
ně se za kalendářní rok, ve kterém došlo
ke zrušení registrace, stanoví jako sou‑
čin částky vypočtené podle § 78a odst. 1
nebo 4 zákona o DPH a počtu let, které
zbývají do konce lhůty pro úpravu od‑
počtu daně. Lhůta počíná běžet kalen‑
dářním rokem, ve kterém byl dlouhodo‑
býmajetek (automobil) pořízen. Snížení
uplatněného nároku na odpočet daně
je povinen plátce provést za poslední
zdaňovací období registrace. Plátce jej
vykáže na řádku 45 daňového přiznání
se záporným znaménkem.

Příklad 10.

Tuzemský plátce pořídil v květnu
2012 do obchodního majetku osobní
automobil. U tohoto přijatého zda‑
nitelného plnění uplatnil částečný
nárok na odpočet daně, resp. uplat‑
nil nárok na odpočet daně v poměrné
výši. V červenci 2017 byla plátci zru‑
šena registrace.

V daném případě plátce jednorázo‑
vou úpravu odpočtu daně za kalendářní
rok, ve kterém došlo ke zrušení registra‑
ce, provádět nebude, jelikož pětiletá lhů‑
ta pro úpravu odpočtu daně počala bě‑
žet v roce 2012 (kalendářní rok, v němž
byl automobil pořízen) a uplynula v ro‑
ce 2016.

IV. Nárok na odpočet daně
Základ
daně

V plné
výši

Krácený
odpočet

Z přijatých zdanitelných
plnění od plátců

základní 40

snížená 41

Při dovozu zboží, kdy je správcem
daně celní úřad 42

Ze zdanitelných plnění
vykázaných na řádcích 3 až 13

základní 43

snížená 44

Korekce odpočtů daně podle § 75 odst.
4, § 77, § 79 až §79c 45 41 664

Odpočet daně celkem
(40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45) 46 41 664

Hodnota pořízeného majetku
vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e) 47

Tab č. 3

V. Krácení nároku na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně bez nároku
na odpočet daně 50

Hodnota plnění nezapočítávaných do
výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 4) 51

S nárokem
na odpočet

Bez nároku
na odpočet

Část odpočtu daně v krácené výši 52 Koeficient Odpočet

Vypořádání odpočtu daně
(§ 76 odst. 7 až 10) 53 Vypořádací

koeficient
Změna
odpočtu

Přijměte pozvání
na seminář!

Z široké nabídky
vybíráme

Poznámka:
Místo konání Praha.

Kompletní nabídku
seminářů naleznete
na www.kursy.cz

Téma Termín konání Přednášející

Elektronické účetnictví 2017  konference 12. 9. 2017 MVDr. Milan Vodička, TULIP Solu‑
tions s.r.o., Ing. Zdeněk Burda ml.

DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY z pohledu
kontrol finančního úřadu 13. 9. 2017 Ing. Jiří Jindrák

Cestovní náhrady v roce 2017 18. 9. 2017 Jaroslava Pfeilerová

Převodní (transferové) ceny 21. 9. 2017 Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpi
sů a základy konsolidace podle IFRS – dvoudenní 21. 9. 2017 Ing. Bc. Radka Loja

Novela zákona o DPH 2017 26. 9. 2017 Olga Holubová
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Ing. Martin Gorčík

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro
zjištění základu daně z příjmů, ve zně‑
ní pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“),
byl s účinností od 1. 7. 2017 změněn zá
konem č. 170/2017 Sb., kterým se mění
některé zákony v oblasti daní. Nove‑
lizovaná ustanovení ZoR jsou předmě‑
tem ČÁSTI DRUHÉ Čl. III a čl. IV uve‑
deného zákona č. 170/2017 Sb.

Jedná se o novelu ZoR, kterou lze ozna‑
čit za legislativně technickou, resp.
upřesňující, a to zejména v návaznosti
na daňově účinnou rezervu na nakládá‑
ní s elektroodpadem ze solárních panelů
uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.

Dále došlo k rozšíření okruhu poplatní‑
ků daně z příjmů, kteří mají právo tvo‑
řit na vrub daňových nákladů rezervu
na opravy hmotnéhomajetku. Mezi tyto
poplatníky patří příspěvkové organiza‑
ce územního samosprávného celku ne‑
bo dobrovolného svazku obcí u hmot‑
ného majetku předaného zřizovatelem
k hospodaření včetně dobrovolného
svazku obcí u hmotného majetku vlože‑
ného členskou obcí.

1. reZerVa na nakládání

s elektroodpadem Ze solárních

panelů uVedených na trh do dne

1. ledna 2013

Tato daňově účinná rezerva je v ZoR
upravena od 1. 1. 2016, a to v ustano‑
veních § 11a až § 11c. Její vznik přímo
souvisí se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dal‑
ších zákonů, a to s ohledem na ustano‑
vení § 37p odst. 2. V tomto ustanovení
je zakotvena povinnost provozovatele
solární elektrárny zajistit financování
předání ke zpracování, využití a odstra‑
nění elektroodpadu ze solárních pane‑
lů, a to pouze pro solární panely uvede‑
né na trh do 1. 1. 2013. Tuto povinnost
musí provozovatel solární elektrárny
zajistit formou rovnoměrných dílčích
plateb příspěvků, poskytovaných mi‑
nimálně s roční periodicitou počínaje
1. 1. 2014. Podkladem pro tyto dílčí
platby je smlouva uzavřená nejpozději
do 30. 6. 2013 mezi provozovatelem so‑
lární elektrárny a osobou, která zajišťu‑
je zpracování, využití a likvidaci elekt‑
roodpadu ze solárních panelů tak, aby
financování bylo plně zajištěno nejpoz‑
ději do 1. 1. 2019. Právnická osoba, kte‑
rá bude realizovat samotné zpracování
a likvidaci elektroodpadu ze solárních

panelů, stanoví provozovatelům so‑
lárních elektráren příspěvky, zejména
s ohledem na jejich hmotnosti a složení.

Jak již bylo shora uvedeno, předmětnou
daňovou rezervu je oprávněn vytvářet
provozovatel solární elektrárny, kte‑
rý je povinen zajistit financování zpra‑
cování, využití a odstranění elektrood‑
padu ze solárních panelů uvedených
na trh do dne 1. ledna 2013.

Pokud bychom tuto rezervu na naklá‑
dání s elektroodpadem srovnali s ostat‑
ními zákonnými rezervami, pak není
její daňová tvorba podmíněna jejím
zaúčtováním na vrub nákladů. Zmíně‑
nou tvorbu této rezervy lze tedy ozna
čit čistě za daňovou, tj. zcela nezávisle
na tvorbě účetní rezervy, která je da‑
ňově neúčinná. Z tohoto důvodu ZoR
ukládá poplatníkům vedení evidence
vytvořené rezervy na nakládání s elek‑
troodpadem.

Vzhledem k tomu, že se o této daňové
rezervě neúčtuje, její daňová tvorba se
realizuje při podání daňového přiznání
prostřednictvím možnosti snížit výsle‑
dek hospodaření, a to v souladu s usta‑
novením § 23 odst. 3 písm. c) bodu 10
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pří‑
jmů, ve znění pozdějších předpisů (dá‑
le jen „ZDP“).

S ohledem na uvedené skutečnosti týka‑
jící se daňové tvorby předmětné rezer‑
vy došlo k novelizaci § 1 ZoR. Z tohoto
zákonného ustanovení vyplývá, že ZoR
upravuje pro účely zjištění základu da‑
ně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv
a opravných položek, které jsou:

• výdajem (nákladem) vynaloženým
na dosažení, zajištění a udržení pří‑
jmů podle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP
nebo nově

• položkou snižující základ daně
z příjmů u poplatníků daní z příjmů.

Změna ustanovení § 1 ZoR tedy spočí‑
vá v tom, že ZoR upravuje vedle způso‑
bu tvorby a výše rezerv, které uplatňuje
poplatník daně z příjmů jako výdaj vy‑
naložený na dosažení, zajištění a udrže‑
ní příjmů, rovněž tvorbu a výši rezervy
na nakládání s elektroodpadem ze solá‑
rních panelů uvedených na trh do dne
1. ledna 2013, která se tvoří zcela nezá‑
visle na účelově shodné účetní rezer‑
vě vytvářené podle účetních předpisů,
a která se daňově uplatňuje jako polož‑
ka snižující základ daně.

V souvislosti s rezervou na nakládá‑
ní s elektroodpadem ze solárních pa‑
nelů uvedených na trh do dne 1. ledna
2013 došlo rovněž k jejímu výslovnému
doplnění do ustanovení § 2 ZoR, které
upravuje taxativní výčet daňově účin‑
ných rezerv. Zákonnými rezervami se
tedy rozumí:

• bankovní rezervy,
• rezervy v pojišťovnictví,
• rezerva na opravy hmotného majet‑

ku,
• rezerva na pěstební činnost,
• rezerva na nakládání s elektroodpa

dem ze solárních panelů a
• ostatní rezervy v rozsahu stanove‑

ném ZoR.

2. reZerVa na opraVy hmotného

majetku

Rezerva na opravy hmotného majet‑
ku náleží do kategorie tzv. zákonných
rezerv, tzn., že pokud je tvořena zce‑
la v souladu s ustanovením § 7 ZoR,
pak její tvorba, ale i zúčtování je plně
daňově relevantní. Na základě záko‑
na č. 170/2017 Sb. dochází k velmi vý‑
znamné změně, a to pro poplatníky da‑
ně z příjmů, kterými jsou: příspěvkové
organizace územního samosprávného
celku nebo dobrovolného svazku obcí
a dobrovolný svazek obcí.

Uvedení poplatníci jsou ve smyslu usta‑
novení § 28 odst. 1 písm. d) a e) ZDP
nově považováni za odpisovatele
hmotného majetku, který jim byl pře‑
dán zřizovatelem k hospodaření, resp.
u hmotného majetku vloženého člen‑
skou obcí. To tedy znamená, že i když
hmotný majetek není ve vlastnictví pří‑
spěvkové organizace nebo dobrovolné‑
ho svazku obcí, ale je jim pouze předán
zřizovatelem – územním samospráv‑
ným celkem, dobrovolným svazkem
obcí nebo vložen členskou obcí k hos‑
podaření, přesto lze za splnění všech zá‑
konných podmínek u takového majet‑
ku uplatňovat daňové odpisy v základu
daně. V této souvislosti je však ve smy‑
slu ustanovení § 30 odst. 10 ZDP povin‑
na příspěvková organizace a dobrovol‑
ný svazek obcí pokračovat v daňovém
odpisování započatém zřizovatelem,
resp. členskou obcí.

Na tyto změny v odpisování hmotného
majetku předaného zřizovatelem k hos‑
podaření příspěvkové organizaci ne‑
bo vloženého členskou obcí do dobro‑
volného svazku obcí navazuje ZoR, a to
prostřednictvím novelizace ustanove‑
ní § 7 odst. 1 písm. a). Obecně lze uvést,
že ustanovení § 7 odst. 1 ZoR upravuje
úplný výčet těch poplatníků daně z pří‑
jmů, kteří jsou oprávněni za splnění

Změny zákona o rezervách od 1. 7. 2017
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všech podmínek daných ustanovením
§ 7 ZoR, vytvářet na vrub daňově účin‑
ných nákladů rezervu na opravy hmot‑
ného majetku.

Zákonem č. 170/2017 Sb. tedy došlo
k rozšíření množiny poplatníků daně
z příjmů oprávněných k tvorbě a čerpání
rezervy na opravy hmotného majetku o:

• příspěvkové organizace územní
ho samosprávného celku nebo dob
rovolného svazku obcí u hmotné‑
ho majetku předaného zřizovatelem
k hospodaření a

• dobrovolný svazek obcí u hmotné‑
ho majetku vloženého členskou obcí.

Dále došlo ke změně ustanovení § 7
odst. 1 písm. a) ZoR i ve vztahu k organi‑
zacím příslušným hospodařit nebo s prá‑
vem hospodařit s majetkem státu, když
byla pouze sjednocena textace s ustano‑
veními ZDP, která upravují odpisovate‑
le a pokračování v daňovém odpisování.

Pro úplnost je třeba dodat, že dle pře‑
chodných ustanovení čl. IV bod 2 záko‑
na č. 170/2017 Sb. se toto novelizova‑
né ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) ZoR

použije již pro zdaňovací období zapo
čaté v roce 2017.

Tento příspěvek měl informovat čtenáře
o aktuálních změnách ZoR daných zá‑
konem č. 170/2017 Sb., kterým se mění
některé zákony v oblasti daní. Jak již by‑
lo shora uvedeno, změny týkající se re‑
zervy na nakládání s elektroodpadem
ze solárních panelů uvedených na trh
do dne 1. 1. 2013 mají pouze zpřesňující
význam. Naproti tomu změny v oblas‑
ti rezervy na opravy hmotného majetku
mají pro dotčené poplatníky daně z pří‑
jmů systémový charakter.

❙ Dotaz

Datum uskutečnění zdanitelného plně‑
ní u stavebních prací

Co se považuje za datum uskutečnění zda‑
nitelného plnění, jestliže stavební práce
máme hotovy 15. 6. 2017 – poslední zápis
ve stavebním deníku; práce byly předány
19. 6. 2017 – zápis z předávacího protokolu.
Ve smlouvě o dílo je termín dokončení sta‑
vebních prací stanoven do 20. 6. 2017.

❙ Odpověď

Podle § 21 odst. 4 písm. a) zákona
o DPH se při zdanitelném plnění usku‑
tečněném podle smlouvy o dílo pova‑
žuje zdanitelné plnění za uskutečněné
dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části.
Ve vašem případě je to tedy datum 19. 6.
2017. Pokud by bylo ve smlouvě dohod‑
nuto dílčí plnění, tedy zdanitelné plně‑
ní by se podle smlouvy uskutečňovalo
ve sjednaných lhůtách a nejednalo by se
přitom o celkové plnění, na které by by‑
la uzavřena smlouva, považovalo by se
dílčí plnění za uskutečněné dnem uve‑
deným ve smlouvě. Přitom ale i v tom‑
to případě platí podle § 21 odst. 7
zákona o DPH, že pokud dojde k pře‑
vzetí dílčí části dříve, než je den uvede‑
ný ve smlouvě, považuje se zdanitelné
plnění za uskutečněné dnem převzetí
dílčí části díla.

Ing. Eva Krekulová

❙ Dotaz

Stanovení místa plnění při přepravě
zboží

Mé dotazy se týkají DPH v níže popsaném
obchodním vztahu.

A – česká firma, plátce DPH

B – polská firma, osoba registrována v Polsku,

C – polská firma, osoba registrovaná v Polsku.

Firma A nakupuje zboží od firmy C, kdy
přeprava zboží probíhá tak, že smluvní
přepravce firmy C přepraví zboží na mís‑
to v Polsku (sídlo firmy B), firma B zboží
na paletách vyloží, následně informuje čes‑
kou firmu A, že zboží se nachází v jejích pro‑
storách. Firma A si pro zboží do Polska doje‑
de a přiveze je do ČR.

Firma B bude fakturovat toto krátkodobé
uskladnění (maximálně 3 dny) a manipula‑
ci se zbožím. Fakturaci hodlá provádět jed‑
nou za 3 měsíce.

1) Jedná se o službu dle § 9 odst. 1 zákona
o DPH?

2) Je možná fakturace jednou za 3 měsíce,
nebo je nutná fakturace každý měsíc?

❙ Odpověď

Pro posouzení uplatnění daně u toho‑
to plnění je rozhodující stanovení místa
plnění. V tomto případě je rozhodující,

zda se jedná o službu vztahující se k ne‑
movité věci, či ne.

U služby vztahující se k nemovité vě‑
ci se podle § 10 zákona o DPH stanoví
místo plnění tam, kde se nemovitá věc
nachází. Pokud by se v tomto případě
jednalo o službu vztahující se k nemo‑
vité věci, bylo by místo plnění v Polsku
a řídilo by se polským zákonem o DPH.

Aby se jednalo o službu vztahující se
k nemovité věci, musí mít tato služba
podle nařízení 282/2011 dostatečnou
přímou souvislost s nemovitostí. V pří‑
padě skladování zboží se o službu vzta‑
hující se k nemovité věci jedná, pokud
je část nemovitosti určena pro výlučné
užívání příjemcem.

Pokud se jedná o skladování zboží tím
způsobem, že žádná část nemovitosti
není určena k výhradnímu užívání pří‑
jemcem, nejedná se o službu vztahující
se k nemovité věci.

V takovém případě se pro poskytnutí
služby stanovímísto plnění podle základ‑
ního pravidla § 9 odst. 1 zákona o DPH.

Polská firma poskytne službu bez daně,
na daňový doklad uvede údaj „daň od‑
vede zákazník“ a povinnost přiznat daň
je na plátci, který službu přijímá.

Plátce uvede tuto službu na ř. 5 daňové‑
ho přiznání.

Ing. Zdeněk Kuneš

Dotazy

?

Nespolehlivá osoba,
nespolehlivý plátce

Změny v daňovém
odpisování

Finanční leasing
2017

Připravujeme: ➤
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❙ Dotaz

Jednorázová příležitostná činnost

Můžeme si firma, s. r. o., najmout osoby
na jednorázovou příležitostnou činnost?
Jednalo by se o osoby, které nejsou zaměst‑
nanci naší firmy, tyto osoby neprovozu‑
jí živnostenskou činnost, nepodnikají, stu‑
dují, příp. pracují jako zaměstnanci pro
jiné firmy (tyto firmy však nejsou s naší fir‑
mou nikterak propojené). Do naší společnos‑
ti by jednorázově přišli o víkendu vypomá‑
hat z důvodu přesunu/přestěhování firmy.
Podotýkám, že naše firma neprovozuje ani
nezprostředkovává stěhovací nebo úklido‑
vé práce.

V případě, že si může firma najmout oso‑
by na jednorázovou příležitostnou čin‑
nost/službu, co je potřeba v této věci ošetřit?

1) Musíme sepisovat smlouvu, příp. si sta‑
čí najmout tyto osoby tzv. na dobré slo‑
vo, a pak jim jen vyplatit odměnu v Kč
za vykonanou práci formou výdajového
pokladního dokladu? Jak by na takový do‑
klad (VPD) pohlížel např. FÚ?

2) Jak to bude se zdaněním (firma x fyzic‑
ká osoba).

3) Jak takový výdej zaúčtovat?

4) Co by se dělo v případě úrazu při výkonu
práce u takové osoby?

❙ Odpověď

Asi nejméně administrativně nároč‑
né a nejvíce výhodné pro zaměstnan‑
ce i zaměstnavatele z hlediska odvodů
a daní je v uvedeném případě sjedná
ní dohody o provedení práce (dále jen
DPP), která je upravena v § 74 až 77 zá‑
kona č. 262/2006 Sb., zákoníku prá‑
ce, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ZP). Zaměstnavatel má sice povin‑
nost zajišťovat plnění svých úkolů pře‑
devším zaměstnanci v pracovním po‑
měru, ale v případě, že potřebuje výkon

určitých prací pouze příležitostně nebo
jde‑li o činnost malého rozsahu, může
si tyto práce zajistit na základě dohod
o pracích konaných mimo pracovní po‑
měr, tj. např. na základě uvedené DPP.
Rozsah práce, na který se DPP uzavírá,
nesmí být větší než 300 hodin v kalen
dářním roce (pro téhož zaměstnavatele)
a v DPPmusí být uvedena doba, na kte‑
rou se tato DPP uzavírá. DPP musí být
uzavřena písemně (jinak hrozí zaměst‑
navateli od orgánu inspekce práce vyso‑
ká pokuta). V DPP by mělo být uvedeno
mj. vymezení pracovního úkolu nebo
činnosti, která má být vykonávána, dá‑
le např. místo výkonu práce, předpoklá‑
daný rozsah práce (v hodinách), doba,
v nížmá být práce provedena (odevzdá‑
na), odměna (nesmí být nižší než mini‑
mální mzda, tj. 66 Kč za hodinu) a doba,
na kterou se dohoda uzavírá (je povin‑
ným ujednáním).

Zaměstnanci – brigádníkovi může být
po odvedení práce vyplacena jeho od‑
měna hotově. Zaměstnavatel musí ale
vést mzdovou evidenci, tak jako u pra‑
covních poměrů, tzn. např. mzdový
list a docházku, ze které bude patrné
počet odpracovaných hodin. Je třeba,
aby se zaměstnavatel (s. r.o.) zaregist
roval u správce daně jako plátce daně
ze závislé činnosti nebo plátce srážko‑
vé daně (pokud ještě není registrován)
a po skončení roku podal na finanční
úřad vyúčtování daně.

U DPP při výdělku do 10 000 Kč za mě
síc se neodvádí ze mzdy zdravotní ani
sociální pojištění. Danění dohody je zá‑
vislé na tom, zda zaměstnanec podepí‑
še formulář Prohlášení poplatníka daně
z příjmů fyzických osob ze závislé čin‑
nosti (dále Prohlášení) a uplatní tak sle‑
vu na dani. Slevu na dani z příjmů mů‑
že uplatnit v kalendářním měsíci jen
u jednoho zaměstnavatele. Pokud Pro
hlášení podepíše a uplatní na základě
toho měsíční slevu na dani (2 070 Kč),
tak z odměny odvede zaměstnavatel

zálohovou daň ve výši 15 %, která se
sníží o slevu na dani (např. měsíční od‑
měna 10 000 Kč hrubého, 10 000 Kč čis‑
tého, daň ze závislé činnosti – 0 Kč). Po‑
kud Prohlášení nepodepíše a neuplatní
na základě toho měsíční slevu na dani,
tak zaměstnavatel z odměny srazí daň
ve výši 15 % a tu odvede finančnímu
úřadu (např. měsíční odměna 10 000 Kč
hrubého, 8 500 Kč čistého, srážková daň
1 500 Kč). Firma si vyplacenou odměnu
zaúčtuje jako daňový náklad.

Zaúčtování odměn je stejné jako
u mzdové agendy u pracovních pomě‑
rů. Příklad účtování za předpokladu, že
daň je nula:

• 331 MD / 211 Dal výplata čisté od‑
měny zaměstnanci (pokladní výdajo‑
vý doklad)

• 521 MD / 331 Dal mzdový náklad
/ závazek k zaměstnanci (mzdový
předpis)

Pokud si zaměstnanec provádějící čin‑
nost na základě DPP způsobí úraz, tak
utrpěná škoda na zdraví bude považo‑
vána za pracovní úraz, za který mu za‑
městnavatel poskytne náhradu stejně
jako zaměstnancům v pracovním po‑
měru (vyplacení bolestného, náhrady
ztráty na výdělku a ztížení společen‑
ského uplatnění). Zaměstnavatel má
právo, aby za něho příslušná pojišťov‑
na nahradila škodu, která vznikla za‑
městnanci – viz ustanovení § 3 vyhláš‑
ky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví
podmínky a sazby zákonného pojiště‑
ní odpovědnosti zaměstnavatele za ško‑
du při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání, ve znění pozdějších předpi‑
sů. Zaměstnavatel se musí u příslušné
pojišťovny (nejspíše Kooperativa pojiš‑
ťovna, a. s.) k pojištění přihlásit, mini‑
mální pojistné za kalendářní čtvrtletí je
100 Kč.

Ing. Pavel Novák

Daňový a účetní TIP – aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi
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