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23) DANĚ NEPŘÍMÉ 
Daňová soustava ČR. Charakteristika nepřímých daní. Členění nepřímých daní. DPH – právní normy, předmět 

daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, 

náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost a nárok na odpočet. Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci 

DPH. Spotřební daně – právní norma, význam, členění. Ekologické daně – právní norma, význam a členění.  

 
Charakteristika nepřímých daní 

 platíme je při každém nákupu zboží nebo služeb, 

 často si ani neuvědomujeme, kolik takto státu odvedeme peněz, 

 nepřímé proto, že je neplatíme (my kupující) přímo státním institucím, ale cenu včetně daně zaplatíme 
prodávajícímu, který má pak povinnost tuto daň odvést státu, 

 tyto daně mají nevětší podíl na plnění státního rozpočtu, 

 jsou to daně, které se uvalují na spotřebu a které hradí výrobce nebo prodejce z objemu své produkce 
nebo prodeje, 

 
Členění nepřímých daní: 

 Daň z přidané hodnoty 

 Spotřební daně 
o Daň z lihu 
o Daň z piva 
o Daň z vína a meziproduktů 
o Daň z minerálních olejů 
o Daň z tabákových výrobků 

 Ekologické daně 
o Daň z elektrické energie 
o Daň ze zemního plynu 
o Daň z pevných paliv 

 
Daň z přidané hodnoty 

- dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
- je nepřímou univerzální daní, tvoří část ceny výrobků a služeb. Je vybírána postupně při každém prodeji = 
když lesník prodá dřevo na pilu, když pila prodá desky truhlářovi, když truhlář prodá skříň do obchodu, když 
obchod prodá skříň zákazníkovi = každý z nich přidal nějakou hodnotu, odtud název daně.  
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Přesuny zboží v rámci EU: 

 DODÁNÍ zboží do jiného členského státu (náš export do EU) 

 POŘÍZENÍ zboží z jiného členského státu (náš import – dovoz -  z EU) 
Zahraniční obchod s nečlenskými státy EU: 

 VÝVOZ – náš export mimo EU 

 DOVOZ – náš dovoz ze zemí mimo EU. 
 
Předmětem daně je: 

 dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 
ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku, 

 pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 
ekonomické činnosti nebo PO nepovinnou k dani,  

 pořízení nového dopravního prostředku z jiného státu EU za úplatu osobou nepovinnou k dani, 

 dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 
 
Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud: 

 celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 
předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč 

 pokud se nejedná o zboží, které je předmětem spotřební daně nebo jde o pořízení nového dopravního 
prostředku. 

 
Osoba povinná k dani: FO nebo PO, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti.  
 
Uplatňování DPH v tuzemsku 
Poplatníkem daně je kupující (platí při každém nákupu), plátcem je prodávající (musí odvést DPH na FÚ). 
Plátce DPH (§ 6) (tzv. plátce ze zákona): může nastat ve třech případech: 
1) je FO nebo PO, která má sídlo nebo místo podnikání v ČR, pokud jeho obrat za nejbližších 12 bezprostředně 
předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. Tyto osoby se do 15 dnů 
od skončení měsíce, kdy překročili tento limit, musí registrovat na FÚ a dostane DIČ a plátcem se stává od 
prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž obrat překročili. Př.: Podnikatel měl v květnu 
obrat 500 000 Kč, v červnu 300 000 Kč, v červenci 100 000 Kč a v srpnu 200 000 Kč. Přihlášku k registraci musí 
podat do 15. 9. a plátcem se stává od 1.10. Po roce podnikání se může na FÚ odhlásit, pokud už nedosahuje 
takový obrat. 
 
2) je členem sdružení, jehož některý člen je plátcem DPH 
3) nabývá majetek privatizací nebo prodejem majetku, 
4) pokračuje v podnikání po zemřelém, který byl plátcem DPH,  
5) je identifikovanou osobou: Identifikovaná osoba zůstává v ČR neplátcem DPH, plátcem DPH je jen pro 
přeshraniční plnění. Nemá také nárok na odpočet zaplacené DPH. Pokud jsme již plátcem DPH, nemůžeme se 
stát i identifikovanou osobou. 
 
Plátce může být také dobrovolný, registruje se dobrovolně a plátcem se stává dnem uvedeným na osvědčení 
o registraci.  
 
Základ daně:  

 vše, co plátce za úplatu obdrží na uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky spotřební daně, 
zahrnuje také: 

 clo, jiné daně a poplatky, 

 dotace k ceně, 

 při poskytnutí služby i materiál související s poskytnutím této služby, 

 náklady na balení, přepravu, pojištění a provize. 
 
Sazba daně (§ 47):  

 základní 21 %, 
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 snížená 15 %,  

 druhá snížená 10 % (např. kojenecká výživa, knihy, a další) 
 
Při pořízení zboží nebo poskytnutí služby z jiného členského státu je plátce povinen si sám daň vypočítat.  
 
Výpočet DPH § 37:  
a) z ceny bez daně: DPH = základ daně * (21/100), (15/100) nebo (10/100). Vypočtený koeficient se zaokrouhlí 
na 4 des. čísla, daň se zaokrouhlí do 0,50 Kč na celé koruny dolů, nad 0,50 Kč na celé koruny nahoru. 
b) z ceny z daní: DPH = částka s daní * koeficient 
koeficient:  15 % = 0,1304 (15/115) 
  21 % = 0,1736 (21/121) 
  10 % = 0,0909 (10/110) 
daň se zaokrouhlí stejně, jako viz bod a)  
Odpočítávat si daň zaplacenou na vstupu (při prodeji, z našich vystavených faktur) si mohou jen registrovaní 
plátci DPH, protože na výstupu sami DPH odvádějí. Když nejsme plátce DPH (sami na výstupu DPH 
nevypočítávám) nemůžeme si odpočítat DPH na vstupu a to se stává součástí našich nákladů (daňově 
uznatelných). 
 
Osvobození od daně (§ 51): např. základní poštovní služby a poštovní známky, rozhlasové a televizní vysílání, 
pojišťovací činnosti, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, atd. 
 
Zdaňovací období (§ 99): je kalendářní měsíc. 
Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovací období pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, 
pokud: 

 jeho obrat za bezprostředně předcházející rok nepřesáhl 1 mil. Kč, 

 není nespolehlivým plátcem, 

 není skupinou, a 

 změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního 
roku, 

 pokud bylo zdaňovacím obdobím v předcházejícím roce kalendářní čtvrtletí, nemusíme pro další 
kalendářní rok změnu hlásit a trvá dále kalendářní čtvrtletí 

 změnu zdaňovacího období nelze učinit pro kalendářní rok, ve kterém se plátce registroval, ani pro 
bezprostředně následující kalendářní rok. 

  
DPH vybírají (správa daně): FÚ v tuzemsku a při obchodech v rámci EU, celní úřad při dovozu mimo země EU.  
 
Daňové přiznání a splatnost daně § 101 – do 25 dní po skončení zdaňovacího období, i v případě že mu 
nevznikla daňová povinnost. Tzn. každý měsíc do 25 podávám daňové přiznání, a to i tehdy, když nemám 
povinnost odvádět daň (nic jsem neprodala ani nekoupila), ale jsem registrovaná jako plátce DPH. Daň je 
splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání s výjimkou daně při dovozu zboží, kde je splatnost dána celními 
předpisy. 
 
Povinná elektronická forma podání (§ 101a): plátce je povinen podat elektronicky správci daně daňové 
přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, hlášení, přílohy. 
 
Nespolehlivý plátce DPH 
Od roku 2013 platí nový institut – nespolehlivý plátce. Toto označení získává plátce DPH, který závažným 
způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. 
Finanční úřad zveřejní nespolehlivé plátce na internetu. Stejně tak zveřejní, pokud někdo přestane být  
nespolehlivý plátce. Každý si bude moci na internetu ověřit, zda některý z jeho dodavatelů zboží či služeb není 
nespolehlivý plátce. 
Ručení za odvod DPH 
Pokud se rozhodneme odebrat službu nebo zboží od "nespolehlivého plátce", vystavujeme se riziku ručení za 
nezaplacenou DPH. Nespolehlivý plátce bude potrestán povinností přejít ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací 
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období, a nebude se moci navrátit zpět. A to od následujícího kalendářního čtvrtletí po tom, kdy se stal 
nespolehlivým plátcem. 
FÚ označí nespolehlivým toho, kdo závažně neplní své povinnosti ve vztahu ke správě DPH. Například nepodá 
daňové tvrzení (dříve daňové přiznání), neuhradí (nebo pozdě uhradí) DPH, neposkytuje součinnost se 
správcem DPH (finančním úřadem) při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v daňovém 
tvrzení či v registračních údajích - rozhodnutí je na správci daně. Proti rozhodnutí o označení nespolehlivým 
plátcem, se můžeme odvolat do 15 dní. Až po vyřešení případného odvolání zveřejní finanční úřad naše jméno 
(nebo firmu) na internetu. Zbavit se označení "nespolehlivý plátce" se může podařit nejdříve po roce od 
rozhodnutí finančního úřadu. Pokud jsme po jeden celý rok neporušili své povinnosti vztahující se k správě 
DPH, podáme si žádost. Pokud ji však FÚ zamítne, můžeme znovu požádat zase až za rok. 
 
Daňový doklad:  

 je písemnost, která splňuje podmínky zákona o DPH, 

 může mít listinnou nebo elektronickou podobu (se souhlasem osoby, pro kterou se plnění 
uskutečňuje),  

 za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá vždy osoba, 
která plnění uskutečňuje, 

 daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat 
uskutečnění plnění, 

 daňové doklady se uchovávají 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění, 

 daňový doklad lze převést z listinné podoby do elektronické a naopak. 
 
Náležitosti daňového dokladu – dle zákona o DPH (§ 29): 

 identifikace prodávajícího, včetně jeho DIČ 

 identifikace kupujícího, včetně jeho DIČ 

 evidenční číslo daňového dokladu (např. číslo faktury) 

 rozsah a předmět plnění (kolik čeho prodáváme) 

 datum vystavení DD 

 datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty (kdy předáme zboží, pokud dostaneme zálohu 
předem, počítá se datum přijetí peněz) 

 jednotková cena bez daně 

 základ daně (jednotková cena krát množství) 

 sazba daně (základní nebo snížená – viz příloha zákona o DPH) 

 výše daně v české měně, zaokrouhlená na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedená 
v haléřích. 

 
Pokud je částka za zdanitelné plnění včetně DPH max. 10 000 Kč, můžeme vystavit zjednodušený DD (§ 30). 

 identifikace prodávajícího, včetně jeho DIČ 

 evidenční číslo DD (např. číslo paragonu) 

 rozsah a předmět plnění (co a kolik prodáváme) 

 datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty (kdy předáme zboží, pokud dostaneme zálohu 
předem, počítá se datum přijetí peněz) 

 sazba daně (základní nebo snížená – viz příloha zákona o DPH) 

 částka, kterou plátce (prodávající) získal za uskutečněné plnění = cena celkem. 
 
Daňová povinnost: je rozdíl mezi daní zaúčtovanou v příslušném zdaňovacím období na výstupu a nárokem na 
odpočet daně na vstupu. Daň na výstupu – daň na vstupu =  
kladná → vlastní daňová povinnost, kterou odvádím FÚ.  
záporná → nadměrný odpočet, FÚ peníze vrátí. 

MD   343 – DPH   D 
 

Nárok    Povinnost 
Nákup    Prodej 
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VSTUP    VÝSTUP 
 
VÝSTUP < VSTUP = NADMĚRNÝ ODPOČET 
VÝSTUP > VSTUP = DAŇOVÁ POVINNOST 
 
Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH 
1) NEPLÁTCE DPH PRODÁVÁ NEPLÁTCI DPH 
náš podnik není plátcem DPH a nakoupil materiál za 10 000 Kč, přidal hodnotu 5 000 Kč (mzdy + zisk). Prodejní 
cena je tedy 15 000 Kč. Státu neodvádí DPH ani dodavatel materiálu, ani my. 
2) PLÁTCE DPH PRODÁVÁ NEPLÁTCI DPH 
Náš podnik není plátcem DPH a nakoupil materiál od plátce DPH za 12 000 Kč (10 000 základ daně + 2 100 DPH 
21 %) a přidal hodnotu 5 000 Kč. Naše prodejní cena bude 10 000 + 2 100 + 5 000 = 17 100 Kč. Náš podnik ale 
není plátce, tak si nemůže odpočítat daň na vstupu a ta se stává součástí našich nákladů.  Také neúčtujeme 
DPH našemu odběrateli (kupujícímu). Stát má od našeho dodavatele 2 100 Kč.  
 
3) NEPLÁTCE DPH PRODÁVÁ PLÁTCI DPH 
Náš podnik je plátce DPH a nakoupil materiál od neplátce DPH za 10 000 Kč (tedy bez daně). Hodnota přidaná 
naším podnikem je 5 000 Kč. Sazba 21 %. Naše prodejní cena: 10 000 + 5 000 = 15 000 Kč je prodejní cena bez 
daně, DPH 21 % je 3 150 Kč, prodejní cena s DPH je 18 150 Kč. Pro plátce není nákup od neplátce výhodný. 
Plátce musí sám daň ze vstupů zaplatit, ale nemůže si je odečíst. V tomto případě musíme FÚ zaplatit daň na 
výstupu 3 150 Kč.  
4) PLÁTCE PRODÁVÁ PLÁTCI 
- viz příklad 1 s tabulkou.  
 
DPH – nadměrný odpočet je jediná daň, o kterou stát nemusíme žádat, posílá nám přeplatek automaticky. O 
přeplatky ostatních daní musíme žádat.  
 

Spotřební daně 
- upraveny zákonem č. 353/2003 o spotřebních daních 
- kromě funkce fiskální mají také význam regulační – působí na omezení naší spotřeby 
- týkají se vybraných výrobků 
- základem daně jsou jednotky množství, 1 hl piva, ks cigaret. 
- spotřební daně jsou součástí základu pro výpočet DPH 
 
Poplatníkem je konečný spotřebitel 
Plátcem daně je PO nebo FO, která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, 
oprávněným odesílatelem nebo výrobcem, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. Ta vniká např. 
okamžikem uvedení výrobků do volného daňového oběhu na území ČR. Plátce se musí (až na výjimky) 
registrovat u celního úřadu nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň přiznat a zaplatit.  
 
Spotřební daně:  

 z minerálních olejů 

 z lihu 

 z piva 

 z vína a meziproduktů 

 z tabákových výrobků 
 
Předmětem jsou vybrané výrobky vyrobené v tuzemsku a výrobky dovezené. Okamžik výroby nebo dovozu je 
okamžikem vzniku daňové povinnosti. Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit vzniká při uvedení výrobku do 
oběhu.  
Daň se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně, která je pro ně stanovena. Výjimky jsou uvedeny 
v zákoně.  
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Daňový sklad je: 
o podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, 

skladuje, přijímá nebo odesílá, 
o sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel vybrané výrobky skladuje, zpracovává, přijímá nebo 

odesílá.  
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. 
Daňové přiznání plátce předkládá do 25 dne po skončení zdaňovacího období za každou daň samostatně. Daň 
je splatná do 40 dne po skončení zdaňovacího období.  
 

Ekologické daně 
- Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. 
- jejich smyslem je omezit existenci negativních externalit, které ovlivňují životní prostředí.  
- jsou považovány za specifický druh spotřebních daní. 
- patří sem: 

o daň ze zemního plynu 
o daň z elektřiny 
o daň z pevných paliv 

Správu daně provádí celní úřad. 
Plátcem daně je dodavatel, který dodal plyn, elektřinu nebo pevná paliva konečnému spotřebiteli.  
Předmět daně, základ daně a sazba daně: 

o u plynu - plyn pod uvedenými kódy nomenklatury. Osvobozeno od daně je dodání zemního plynu pro 
výrobu tepla domácnostem (fyzickým osobám-nepodnikatelům) a domovní kotelny. Sazby daně jsou 
uvedeny v zákoně a liší se podle druhu plynu. Základem daně je množství plynu v MWh spalného 
tepla. 

o u pevných paliv – černé uhlí, brikety a produkty z černého uhlí, hnědé uhlí, koks, polokoks, ostatní 
uhlovodíky pod uvedenými kódy, užívané pro výrobu tepla. Sazba daně je 8,50 Kč/GJ. Základem daně 
je množství pevných paliv v GJ.  

o u elektřiny – elektřina pod uvedenými kódy. Osvobozena je ekologicky šetrná elektřina. Sazba daně je 
28,30 Kč/MWh. Základem daně je množství elektřiny v MWh. 

 
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.  
Plátce daně je povinen daň přiznat a zaplatit do 25. dne po ukončení zdaňovacího období.   


