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Výňatek z publikace Metodické aktuality č. 6/2018 

 

 

 

I. DPH U STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
 

Ing. Václav Benda 

 

…………………………………… 

 

4. Vznik povinnosti přiznat daň a den uskutečnění zdanitelného plnění 

Obecná pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí 

služby v tuzemsku jsou od 1. 7. 2017 stanovena v § 20a zákona o DPH, do něhož byl prakticky 

převeden dřívější § 21 odst. 1 zákona o DPH. Pravidla, která vyplývají z tohoto ustanovení, se 

vztahují i na dodání staveb a poskytování stavebních a montážních prací, jak je vysvětleno 

v dalším textu. V navazujícím § 21 zákona o DPH jsou stanovena pravidla pro stanovení dne 

uskutečnění zdanitelného plnění jako jednoho z okamžiků, k němuž podle § 20a zákona o DPH 

vzniká povinnosti přiznat daň.   

4.1. Vznik povinnosti přiznat daň 

Podle § 20a odst. 1 zákona o DPH vzniká povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo 

poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je vymezen v navazujícím § 21 

zákona o DPH. Z § 20a odst. 2 zákona o DPH vyplývá, že je-li před uskutečněním zdanitelného 

plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z takto přijaté částky ke dni přijetí této 

úplaty. Tato povinnost však neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo 

dostatečně určitě. Jedná se prakticky o promítnutí judikatury Soudního dvora EU, podle níž 

vzniká povinnost přiznat daň ze zálohové platby poskytnuté před uskutečněním plnění pouze, 

pokud jsou k okamžiku zaplacení zálohy známy veškeré relevantní znaky uskutečnění 

zdanitelného plnění, tj. budoucího dodání zboží nebo poskytnutí služby. V následujícím 

příkladu je vysvětlena praktická aplikace § 20a zákona o DPH při dodání nemovité věci, na 

nějž se nevztahuje osvobození od daně podle § 56 zákona o DPH.   

Příklad – přiznání daně při dodání nemovité věci  

Developerská společnost, která je plátcem daně, přijala od zákazníka dne 20. 12. 2017 zálohu 

na dodání obytného prostoru (bytu), který je stavbou pro sociální bydlení a který byl poprvé 

kolaudován v roce 2017. Prodej bytu, který proběhne v dubnu 2018, tedy bude pro 

prodávajícího zdanitelným plněním v první snížené sazbě daně ve výši 15 %. Ze zálohy ve výši 

2 000 000 Kč včetně daně tedy vznikla developerské společnosti podle § 20a odst. 2 zákona 

o DPH povinnost přiznat daň, a to k datu jejího přijetí. V daňovém přiznání za měsíc prosinec 

2017 tedy přizná daň ve výši 260 860 Kč (2 000 000 x 0,1304), protože částka 2 000 000 Kč je 

chápána jako částka včetně daně, daň vypočte podle § 37 odst. 2 zákona o DPH. V návaznosti 

na přijetí této zálohy není povinna vystavit zákazníkovi daňový doklad, protože se jedná o osobu 

nepovinnou k dani. Předání bytu, na něž byla přijata uvedená záloha, bude uskutečněno dne 
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27. 4. 2018 a k tomuto datu jako dni uskutečnění zdanitelného plnění vzniká plátci, který byt 

prodal, povinnost přiznat daň ve smyslu § 37a zákona o DPH z celkové sjednané ceny snížené 

o úplatu přijatou v prosinci 2017, z níž již byla daň přiznána. Při celkové ceně za byt ve výši 

3 500 000 Kč včetně daně bude tedy daň přiznána z částky 1 500 000 Kč (3 500 000 – 

2 000 000) včetně daně, tj. v daňovém přiznání za měsíc duben 2018 přizná developerská 

společnost daň ve výši 195 600 Kč. 

Podle § 20a odst. 3 zákona o DPH je zdanitelné plnění známo dostatečně určitě, je-li alespoň 

známo, jaké zboží má být dodáno, nebo jaká služba má být poskytnuta, sazba daně a místo 

plnění. Nejsou-li tyto skutečnosti plátci známy, nevzniká mu tedy prakticky povinnost přiznat 

daň z přijaté úplaty. Podle informace GFŘ se jedná např. o úplaty za voucher či poukázku 

nahrazující peníze, kterým lze uhradit různé zboží či služby. V tomto případě nevzniká plátci 

povinnost přiznat daň okamžitě k datu přijetí úplaty, ale až v okamžiku uskutečnění 

zdanitelného plnění, na které bude voucher či poukázka použity. Podle informace GFŘ se toto 

pravidlo uplatí i v případech, kdy je plátcem přijata úplata (záloha) před uskutečněním 

zdanitelného plnění na blíže neurčené plnění, a ke dni přijetí této úplaty není dostatečně jasné, 

k jakému konkrétnímu druhu zboží či služby se úplata vztahuje. Může se jednat např. o paušální 

zálohu na energie a služby v souvislosti s nájmem nemovité věci, která je stanovena souhrnnou 

částkou. Z takto přijaté úplaty povinnost přiznat daň pronajímateli podle výkladu GFŘ 

nevzniká, protože ke dni přijetí úplaty není zdanitelné plnění známo dostatečně určitě, a to 

vzhledem k tomu, že zdanitelná plnění, ke kterým se zálohová platba vztahuje, podléhají 

různým sazbám daně. 

 

…………………………………… 

 

 

III. STANOVISKA K DOTAZŮM 

(z Vašich dotazů) 
 

…………………………………… 

 

2. Daňová evidence - částečná úhrada faktury za dodané zboží 

 

Předmět řešení:  

 

Chtěla bych vás požádat o radu, jak správně zachytit v daňové evidenci následující transakci. 

 

V roce 2017 bylo dodáno zboží odběrateli a byl vystaven daňový doklad. Z celé částky byla 

odvedena DPH. Odběratel však zaslal pouze polovinu dlužné částky, druhá polovina nebyla do 

konce roku 2017 uhrazena (není ani jisté, zda odběratel zboží z důvodu finančních problémů 

dluh vůbec uhradí). Má se zaplacená část faktury uvést v deníku jako záloha, která se celá 

zahrne do příjmů, a teprve po celkové úhradě provést zaúčtování prodej zboží + DPH, nebo 

oddělit DPH z každé částky zvlášť? 

 

Řešení: 

 

Daňovou evidenci fyzických osob upravuje § 7b zákona o daních z příjmů.  
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Dle původního Opatření, kterým se stanovily postupy účtování pro účetní jednotky 

účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, které pozbylo platnosti dnem 31. 12. 2003 

a platilo i pro fyzické osoby, než bylo pro fyzické osoby nahrazeno daňovou evidencí, se 

postupovalo tak, že částečná úhrada pohledávky či závazku u plátce daně z přidané hodnoty se 

v deníku přednostně vypořádala s pohledávkou či závazkem z titulu daně z přidané hodnoty 

a až zbylá část se zaúčtovala do příjmů či výdajů, které ovlivňovaly základ daně z příjmů.  

 

Současné předpisy uvedenou situaci výslovně neřeší, ale v praxi se postupuje stále stejným 

způsobem jak v jednoduchém účetnictví dle zákona o účetnictví pro některé malé neziskové 

subjekty, tak v daňové evidenci dle zákona o daních z příjmů pro fyzické osoby. Jedná se 

o zavedenou správní praxi, která není zpochybňována. Je vhodné si uvědomit, že část 

pohledávky ve výši daně z přidané hodnoty byla odvedena státu. 

 

Příklad: 

 

V knize pohledávek byl 15. 1. zaevidován vystavený daňový doklad ve výši 121 000 Kč se 

splatností 29. 1. Následně 12. 2. byla zaevidována v knize pohledávek částečná úhrada ve výši 

60 500 Kč.  

 

Výsek z daňové evidence – částečná úhrada: 

 

Datum Text Příjem Z toho daňový 

příjem 

Z toho DPH 

12. 2. Částečná úhrada 

vystavené faktury 

60 500 Kč 39 500 Kč 21 000 Kč 

 

Výsek z daňové evidence – případný doplatek: 

 

Datum Text Příjem Z toho daňový 

příjem 

Z toho DPH 

Následující 

zdaňovací období 

Doplatek faktury 60 500 Kč 60 500 Kč 0 Kč 

 

 

…………………………………… 
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