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4.11 Nárok na odpočet daně 
 

4.11.1    Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (§ 72, § 73 ZDPH) 
 

Plátce daně má nárok na odpočet daně, to znamená má možnost uplatnit daň na vstupu v daňovém přiznání 

z přijatých zdanitelných plnění, při splnění zejména těchto podmínek: 

 přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění stanovených plnění v rámci své ekonomické činnosti 

(§ 72 odst. 1 ZDPH), 

 nárok na odpočet prokáže daňovým dokladem, který má všechny náležitosti (pokud ne, lze prokázat 

i jiným způsobem podle § 73 odst. 5 ZDPH). 
Poznámka:  

Pokud správce daně zjistí, že daňový doklad byl vystaven osobou, která není plátcem daně, nárok na odpočet 

daně nebude uznán. 

  

 

4.11.2    Uplatnění nároku na odpočet v závislosti na účelu využití 
   přijatého zdanitelného plnění 

 

Jak je výše uvedeno, o možnosti odpočtu daně rozhoduje mj. účel využití daného přijatého zdanitelného 

plnění. V návaznosti na tento účel využití mohou nastat různé situace.  
 

1) Nárok na odpočet v plné výši 

Nárok na odpočet v plné výši je v případě, že přijatá zdanitelná plnění se použijí výhradně pro 

uskutečňování plnění s nárokem na odpočet, tzn. pro uskutečnění zdanitelného plnění (například dodání 

zboží, poskytnutí služby v tuzemsku) nebo pro uskutečnění plnění osvobozených s nárokem na odpočet.  

2) Nárok na odpočet v částečné výši 

Plátce daně použije přijatá zdanitelná plnění jak pro plnění s nárokem na odpočet, tak pro jiné účely – 

v takovém případě lze uplatnit nárok na odpočet daně v částečné výši.  Mohou nastat dvě varianty: 

 Plátce použije přijaté plnění částečně mimo svoji ekonomickou činnost   

Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi 

nesouvisející, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své 

ekonomické činnosti. 

Jedná se například o případ, kdy podnikající fyzická osoba bude přijaté zdanitelné plnění zčásti využívat 

i pro své soukromé účely. 

 PŘÍKLADY 

 

- nákup osobního automobilu, který byl zahrnut do obchodního majetku podnikatele, který bude 

fyzická osoba používat i k soukromým jízdám, 

- nákup nemovité věci zahrnuté do obchodního majetku, který podnikatel (fyzická osoba) používá jak 

pro podnikání, tak pro bydlení, 

- náklady na opravy majetku (automobilu, nemovité věci), který bude využíván i pro soukromou 

potřebu poplatníka (fyzické osoby), 
 

 Pro tento typ částečného nároku na odpočet daně se používá označení nárok na odpočet v poměrné výši 

a způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši stanoví § 75 ZDPH. 
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V případě přijatých zdanitelných plnění, která nejsou dlouhodobým majetkem, může plátce zvolit jeden ze 

dvou postupů: 

1. Na základě přijatého daňového dokladu uplatní nárok na odpočet daně v plné výši. Část přijatého 

zdanitelného plnění, kterou použije pro účely nesouvisející se svými ekonomickými činnostmi, se 

poté bude považovat za zdanitelné plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby). Potom za každé 

zdaňovací období stanoví základ daně a daň, jež uvede na dokladu o použití. 

2. Uplatní odpočet v poměrné výši – poměrným koeficientem. 

Nelze-li v okamžiku odpočtu daně stanovit skutečnou výši poměrného koeficientu, stanoví ji plátce 

kvalifikovaným odhadem a po skončení kalendářního roku, ve kterém došlo k přijetí zdanitelného plnění, se 

případně provede korekce podle skutečných hodnot.  

 PŘÍKLAD 
 

Plátce daně (podnikatel – fyzická osoba) pořídil fotoaparát za 18 150 Kč, z toho cena bez daně 15 000 Kč  

+ DPH 3 150 Kč. Fotoaparát bude využívat jak pro potřeby své firmy, tak pro soukromou potřebu.  
 

Řešení: 

Plátce má nárok na odpočet daně pouze v částečné výši. Ale má možnost nejprve uplatnit na základě 

daňového dokladu nárok na odpočet v plné výši a v následujících zdaňovacích obdobích bude část použitou 

pro soukromé účely považovat za zdanitelné plnění a daň odvede na základě dokladu o použití.  

Poznámka: 

Plátce daně si mohl zvolit také postup, že na základě daňového dokladu neuplatní nárok na odpočet daně v plné 

výši, ale pouze v poměrné výši. A samozřejmě plnění pro účely nesouvisející s ekonomickými činnostmi by se 

nepovažovala za zdanitelné plnění. 

 

Pokud plátce pořizuje dlouhodobý majetek s tím, že jej bude používat jen zčásti pro své ekonomické činnosti, 

může uplatnit nárok na odpočet daně pouze v rozsahu, ve kterém tento majetek bude používat pro své 

ekonomické činnosti.  

Příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného 

plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a podílu použití tohoto plnění pro 

ekonomické činnosti plátce (dále jen „poměrný koeficient“). Poměrný koeficient se vypočte jako procentní 

podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru.  

Nejde-li při pořízení dlouhodobého majetku stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu 

použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku plátce zohlední do 

hodnoty poměrného koeficientu skutečný podíl použití tohoto plnění pro ekonomické činnosti.  

 

Poznámka: 

Pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke 

změně v rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, provádí se 

úprava odpočtu daně na základě § 78, § 78a ZDPH.  

Týká se jen pořízeného dlouhodobého majetku a technického zhodnocení, které se považuje za samostatný 

dlouhodobý majetek. 

Posuzuje se samostatně v každém roce (vůči roku pořízení) po dobu 5 let, resp. 10 let u pozemků, staveb, jednotek. 

Výpočet dle § 78a odst. 1 ZDPH:  

Úprava = Daň na vstupu * (ukazatel odpočtu nový – ukazatel původní) / 5 (resp. 10). 

Úprava se provádí jen v případě, pokud je rozdíl mezi ukazateli větší než 10 %. Pokud je částka úpravy kladná, je 

možnost provést úpravu, pokud je záporná (tj. původní odpočet byl vyšší než je současný nárok) je povinnost 

provést úpravu. 
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 PŘÍKLAD 
 

Plátce daně pořídil v březnu 2022 osobní automobil za 605 000 Kč (cena bez daně 500 000 Kč + DPH 

105 000 Kč), který zařadil do obchodního majetku. Na tento nákup obdržel v březnu také daňový doklad. 

Automobil bude využíván i pro soukromé účely podnikatele (fyzické osoby). 

Podnikatel odhadl na základě zkušeností z předchozího roku použití pro ekonomickou činnost poměrným 

koeficientem ve výši 80 %. 

Ke dni 31. 12. 2022 byl podle knihy jízd zjištěn skutečný rozsah využití pro ekonomické činnosti společnosti 

jen ve výši 65 %. 
 

Řešení: 

Podnikatel v daňovém přiznání za březen uplatní nárok na odpočet daně ve výši 84 000 Kč. 

K 31. 12. 2022 bude provedena oprava odpočtu daně (§ 75 odst. 4). 
 

Datum Popis operace Kč 

15. 8. 2022 Odpočet daně v poměrné výši, tj. ve výši 80 %    84 000,- 

31. 12. 2022 
Oprava odpočtu daně - korekce podle skutečných hodnot:   

(65 % - 80 %) * 105 000 Kč 
- 15 750,- 

 

 Plátce použije přijaté plnění částečně ke zdanitelným plněním a částečně osvobozeným 
plněním bez nároku na odpočet daně 

Jedná se o případy, kdy plátce daně použije přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností 

jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet  

(tzv. osvobozené činnosti uvedené v § 51 – § 62 ZDPH). 

V takovém případě se nárok na odpočet uplatní v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění 

odpovídající s nárokem na odpočet daně (pomocí tzv. koeficientu § 76 ZDPH). 

Koeficient má dvojí podobu – zálohový (rovná se loňskému vypořádacímu) a vypořádací, který se zjistí až 

na konci kalendářního roku a celoročně uplatňované odpočty se upraví. 

Koeficient se vypočte jako procentní podíl, v jehož: 

- čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění s nárokem na 

odpočet, 

- jmenovateli je součet všech realizovaných plnění plátce (tj. součet hodnoty v čitateli a součtu hodnot plnění 

plátcem uskutečněných plnění bez nároku na odpočet daně). 

Do čitatele i jmenovatele se započítávají i přijaté úplaty, pokud z nich plátci vznikla povinnost přiznat daň. 

Do koeficientu se naopak nezapočítává prodej dlouhodobého majetku, pokud tento majetek plátce využíval 

pro své ekonomické činnosti. 

Čím je koeficient nižší, tím menší nárok na odpočet daně je možné uplatnit (tzn. tím vyšší je krácení nároku 

na odpočet).  

Pokud je koeficient 95 % nebo vyšší, uplatní se plný nárok na odpočet daně.    
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 PŘÍKLAD 
 

Podnikatel p. Dokulil, plátce daně, provedl v roce 2021 opravu střechy na budově, kterou má v obchodním 

majetku a kterou používá výhradně pro ekonomickou činnost. Daňový doklad na opravu střechy obsahoval 

základ daně 400 000 Kč + DPH 84 000 Kč. 

Tuto budovu však v rámci svých ekonomických činností využívá jak pro svou vlastní podnikatelskou činnost 

(v budově má kanceláře a provozovny), tak i pro plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na 

odpočet (jedná se o pronájem neplátci daně). 

Podnikatel si stanovil zálohový koeficient ve výši 80 %, tzn. že plátce využívá stavbu z 80 % pro ekonomické 

činnosti, kde má nárok na odpočet. 

Na konci roku 2021 zjistil podnikatel vypořádací koeficient ve výši 92 %. 

Řešení: 

V průběhu roku 2021 uplatnil odpočet daně v krácené výši 67 200 Kč (84 000  * 0,8) 

V rámci ročního vypořádání byl vypočten nárok na odpočet po krácení vypořádacím koeficientem  

77 280 Kč (84 000 Kč * 0,92). Proto v posledním daňovém přiznání bude uveden rozdíl 10 080 Kč,  

o kterou plátce zvýší nárok na odpočet daně. 

Vypořádací koeficient za rok 2021 (92 %) je zálohovým koeficientem pro rok 2022. 
 

3)  Bez nároku na odpočet daně 

Plátce daně nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého: 

 jen pro uskutečnění činnosti, která nejsou ekonomickými činnostmi (například osobní spotřeba 

plátce), 

 pro uskutečnění ekonomické činnosti, která je na výstupu od daně osvobozena bez nároku na 

odpočet daně na vstupu (tyto činnosti jsou vyjmenovány v § 51 až 62 ZDPH). 

 PŘÍKLAD 

Podnikatel Karel Plášek (plátce daně) obdržel daňový doklad za nákup učebnic účetnictví, které budou 

použity pro rekvalifikační kurz účetnictví.  

Poznámka: Podnikatel má na rekvalifikační kurzy akreditaci MŠMT. 
  

 Řešení: 

Nelze uplatnit odpočet daně na vstupu, neboť rekvalifikační kurzy poskytované organizacemi s akreditací 

ministerstva patří mezi osvobozené činnosti bez nároku na odpočet daně. 

 

 pro reprezentaci, která není daňově účinným nákladem pro účely daně z příjmů (§ 72 odst. 4 

ZDPH)  
 

Za takovouto reprezentaci se nepovažují obchodní dárky v rámci ekonomické činnosti s pořizovací cenou 

bez DPH do 500 Kč ani obchodní vzorky poskytnuté bez úplaty v rámci ekonomické činnosti. 
 

 PŘÍKLAD 
 

Podnikatel (plátce daně) uspořádal pro obchodní partnery v restauraci vánoční večírek, kde zaplatil za 

pohoštění a občerstvení 14 520 Kč. Na tento výdaj obdržel daňový doklad (základ daně 12 000 Kč  

+ DPH 2 520 Kč). 

 Řešení: 

 Podnikatel nemá nárok na uplatnění odpočtu daně, neboť se jedná o výdaj na reprezentaci.  
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ÚLOHA  4.22 
 

Určete, zda má plátce daně nárok na odpočet daně u následujících přijatých plnění. 

PS: Pokud není uvedeno jinak, předpokládejte, že poskytovatelem plnění je plátce daně. 

Přijaté plnění 
Nárok na odpočet daně 

ANO / NE 

1. Nákup reklamních předmětů (kalkulaček) v ceně do 500 Kč / ks  

   (předměty jsou určeny k bezúplatnému předání zákazníkům) 
 

2. Nákup reklamních předmětů (aktovek) v ceně 600 Kč / ks, označených  

    firmou poskytovatele, předměty jsou určeny k bezúplatnému předání  

    odběratelům 

 

3. Nákup lahví koňaku označených firmou poskytovatele k bezúplatnému  

    předání odběratelům v ceně do 500 Kč / ks 
 

4. Nákup kávy pro zaměstnance  

5. Oběd s obchodním partnerem  

6. Daňový doklad od stavební firmy na stavební a montážní práce, které  

    podléhají režimu přenesení daňové povinnosti 
 

7. Nákup vína v ceně do 500 Kč / ks, které jsou označené firmou poskytovatele  

    k bezúplatnému předání zákazníkům 
 

8. Nákup zboží od neplátce, který však na dodávku vystavil daňový doklad  

9. Nákup zboží v tuzemsku za účelem dodání zboží osobě registrované k dani  

    v jiném členském státě 
 

 

10. Stavební a montážní práce na bytovém domu, který slouží k pronajímání:  

 

a) pouze plátcům  

b) pouze neplátcům  

c) plátcům i neplátcům  
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4.11.3    Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet 
 
Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se 

uskutečnilo zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, pokud k přijetí došlo před uskutečněním 

zdanitelného plnění. 

Navíc platí, že nárok na odpočet lze uplatnit za to zdaňovací období, ve kterém plátce prokazatelně mohl mít 

k dispozici daňový doklad. 
 

 PŘÍKLAD 

Pan Jan Dobeš nakoupil zboží na fakturu dne 20. 10. 2022. Daňový doklad s datem vystavení 1. 11. 2022 

obdržel 2. 11. 2022. Podnikatel je měsíčním plátcem DPH.   

Řešení: 

Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období listopad 2022, neboť příjemce nemohl mít daňový 

doklad k dispozici již v říjnu. 

 

Kdy lze nejpozději uplatnit nárok na odpočet daně (§ 73 odst. 3 ZDPH) 
 

Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí tříleté lhůty, která začíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl.  

 

Poznámka: 

Podnikatelé, u kterých se v jednotlivých zdaňovacích obdobích střídá vlastní daň a nadměrný odpočet, mají 

možnost „pozdržením“ odpočtu si ovlivnit tuto svoji vlastní daň, resp. nadměrný odpočet.   

Odpočet daně lze totiž uplatnit v rámci kalendářního roku později. Za určitých okolností lze uplatnit odpočet 

i v některém následujícím roce, je to možné pouze v případě, že neměl být použit koeficient  podle § 76, nebo 

tento koeficient byl nižší než v roce, ve kterém bude nárok na odpočet uplatněn. 

 PŘÍKLAD 

Podnikatel Petr Smola, čtvrtletní plátce DPH, má předmět činnosti nákup a prodej zboží.  

V  červnu 2022 nakoupil zboží od prvního dodavatele za 2 420 000 Kč (daňový doklad obsahuje základ daně 

2 000 000 + DPH 420 000) a od druhého dodavatele za 1 452 000 Kč (daňový doklad obsahuje základ daně  

1 200 000 + DPH 252 000). 

Nakoupené zboží prodal v červnu 2022 za 1 210 000 Kč (cena bez daně 1 000 000 + DPH 210 000), ve třetím 

čtvrtletí za 3 630 000 Kč (cena bez daně 3 000 000  + DPH 630 000). 

Řešení: 

Podnikatel si může posunutím některého nároku na odpočet daňově optimalizovat svoji vlastní daňovou 

povinnost za druhé a třetí čtvrtletí. 

 

ÚLOHA   4.23 
 

1. Měsíční plátce daně chce uplatnit nárok na odpočet daně při dodání zboží v tuzemsku. DUZP je  

    31.3., daňový doklad plátce obdržel 2.4. Za jaké období může nárok na odpočet daně uplatnit? 

 a) nejdříve za březen 

 b) nejdříve za duben 

 

2. Plátce daně chce uplatnit nárok na odpočet daně za prosinec 2021 z nalezeného daňového  

    dokladu, na němž je uvedeno DUZP 31. 10. 2018. Může nárok na odpočet daně uplatnit? 

 a) nelze uplatnit 

 b) může uplatnit 
 
 


