
Vážený pane senátore,
 
děkuji Vám za reakci. Pokusím se věc jednoduše vysvětlit, aniž bych Vás zatěžovala zbytečnými 
detaily.
 

1. Plátce DPH má nárok na odpočet daně na vstupu pouze u toho nakoupeného zboží a služeb, 
které použije k účelům výslovně stanoveným zákonem o DPH v § 72 odst. 1 (zák. č. 235/2004 
Sb.). Použije-li nakoupené zboží a služby k jiným účelům, nárok na odpočet nemá. Oblast 
DPH je v rámci EU harmonizována, proto musejí členské státy své národní zákony koncipovat 
přesně podle Směrnice Rady 2006/112/EU a souvisejících předpisů. Odchýlit se mohou pouze 
v těch případech, kdy jim to tato směrnice výslovně umožní. Těchto ustanovení (tzv. may 
provisions)  je ve Směrnici velmi málo.   

2. Články 168 a 169 Směrnice (jejich plný text uvádím v závěru mailu) byly pro českého 
zákonodárce předlohou k vytvoření § 72 odst. 1, který vymezuje, jak jsem výše uvedla, rozsah 
nároku na odpočet daně. 

3. Ani v § 72 odst. 1 zákona o DPH v současném znění, ani v článcích 168 a 169 Směrnice 
nenajdete možnost uplatnit nárok na odpočet daně v případě, že se nakoupené zboží /služby 
použijí k činnosti, která je bezúplatná, tj. k bezúplatně poskytnutému zboží či službě (existují 
nepodstatné/nepatrné výjimky, např. reklamní předměty či vzorky je možno nakoupit, uplatnit 
z nich odpočet a poté darovat). Když například nezisková organizace, která uskutečňuje jak 
ekonomickou činnost (tj. poskytuje služby za úplatu, pronajímá nemovitosti), tak činnost 
bezúplatnou (jakoukoli bohulibou činnost, třeba péči o bezdomovce, feťáky apod.), je plátcem 
DPH, může uplatnit nárok na odpočet pouze u nákupů, které použije pro činnost ekonomickou, 
a nikoli u nákupů, které použije pro činnost bezúplatnou. To je základní pravidlo systému 
DPH, které plyne nejen  z uvedených článků, ale z celé koncepce Směrnice. DPH je daň ze 
spotřeby, její břemeno tedy nese konečný spotřebitel, který na rozdíl od osob uvnitř 
výrobního/distribučního řetězce (většinou podnikatelů) použije nakoupené zboží/služby ke své 
vlastní spotřebě a nikoli (zjednodušeně řečeno) ke svému podnikání. 

4. Jako koneční spotřebitelé jsou systémem chápány i subjekty, které poskytují plnění bez úplaty 
(např. různé neziskové organizace) nebo veřejnoprávní subjekty (stát, kraje, obce, apod. při 
výkonu veřejné správy). Totéž platí i pro Čt a ČRo. Tyto subjekty mohou uplatnit nárok na 
odpočet z nákupů, které použijí např. k výrobě a poskytnutí reklamních služeb (zde fungují 
jako kterýkoli jiný podnikatel operující v reklamě), ale nemohou uplatnit nárok na odpočet 
z nákupů použitých pro veřejnoprávní vysílání, neboť toto „neprodávají“, ale poskytují 
zdarma. 

5. Konstatování, že Čt a ČRo svoji službu veřejnoprávního vysílání poskytují zdarma (tj. že 
koncesionářské poplatky nejsou úplatou za toto vysílání), provedl SDEU v kauze C-11/15 
Český rozhlas. Je to tedy nezpochybnitelná skutečnost (zdarma proto, že poplatky nejsou 
úměrné objemu služby – někdo poslouchá stále a jiný vůbec a oba platí stejně, není právní 
vztah mezi posluchačem a ČRo, apod.).NIC JINÉHO SE V TOMTO ROZSUDKU 
NEŘEŠILO. (pozn. na okraj: kdyby SDEU rozhodl, že poplatek je úplatou za vysílání, byla by 
tato služba sice předmětem DPH, ale byla by osvobozena od daně bez nároku na odpočet, což 
znamená, že ČRo a Čt by se stejně nikdy k odpočtu nedostaly.)   

6. Jestliže tedy teď víme, že veřejnoprávní služba Čt a ČRo je bezúplatná, není činností 
ekonomickou (ve smyslu předpisů o DPH – viz judikáty SDEU C-89/81 Hong Kong Trade a 
C-102/00 Weltgrove), a tedy ani není možno nárokovat odpočty. Zde není nic sporného. Věc je 
naprosto jasná a judikaturu nelze číst jinak. Jedná se o základní principy systému. Vědí to i 
běžné účetní, které navštěvují mé semináře. Nikdy by neuplatnily odpočet, jestliže by nákup 
byl použit pro bezúplatnou činnost. 

7. Pozměňovací návrh poslanců Jandáka a Votavy spočívá v tom, že zavádí právní fikci, na 
základě které se bezúplatná činnost Čt a ČR se považuje za ekonomickou činnost 
s nárokem na odpočet daně. Tito dva poslanci si jednoduše od Čt nechali zpracovat 
pozměňovací návrh, který vydávají za svůj. Tyto dva subjekty tedy budou mít k dispozici 
veškerou DPH zaplacenou v ceně jejich nákupů, kterou doposavad neměly. Nákupy se jim tím 
zlevní cca o pětinu. Brojím proti tomu, aby poslanci s arogancí sobě vlastní navrhli a schválili 
něco, co je v rozporu s mezinárodní smlouvou, kterou se ČR zavázala dodržovat. A navíc 
tímto způsobem. Kdyby kterýkoli plátce v ČR vynárokoval odpočet z nákupu, který použije 
pro svoji bezúplatnou činnost, bude správcem daně tvrdě doměřen a navíc sankcionován. Pro 
mne není představitelné, aby v principu stejná věc zákonodárcům beze všeho prošla, a to jen 
proto, že jsou poslanci. Část DPH vybrané v členském státě plyne do společných prostředků 
EU. Je třeba zrušit ustanovení, která byla předmětem tohoto pozměňovacího návrhu (viz 
příloha).

Děkuji Vám, že jste mne vyslechl. V případě potřeby jsem k dispozici.
S pozdravem 
Holubová
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Článek 168 Směrnice Rady 2006/112/ES
Jsou-li zboží a služby použity pro účely zdaněných plnění osoby povinné dani, má tato osoba nárok ve 
členském státě, v němž tato plnění uskutečňuje, odpočíst od daně, kterou je povinna odvést, tyto 
částky:
a) DPH, která je splatná nebo byla odvedena v tomto členském státě za zboží, jež jí bylo nebo bude 
dodáno, nebo za službu, jež jí byla nebo bude poskytnuta jinou osobou povinnou k dani;
b) DPH, která je splatná při plněních považovaných za dodání zboží nebo poskytnutí služby podle čl. 18 
písm. a) a článku 27;
c) DPH, která je splatná při pořízeních zboží uvnitř Společenství podle čl. 2 odst. 1 písm. b) bodu i);
d) DPH, která je splatná při plněních považovaných za pořízení zboží uvnitř Společenství podle článků 
21 a 22;
e) DPH, která je splatná nebo byla odvedena při dovozu zboží do tohoto členského státu.
 Článek 169 Směrnice Rady 2006/112/ES
Kromě odpočtu podle článku 168 má osoba povinná k dani nárok na odpočet daně podle uvedeného 
článku, jsou-li zboží a služby použity za účelem těchto jejích plnění (pozn. OH: to jsou plnění 
uskutečněná)v jiných státech a plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně na vstupu)
a) plnění spočívajících v činnostech uvedených v čl. 9 odst. 1 druhém pododstavci, která byla 
uskutečněna mimo členský stát, v němž je daná daň splatná nebo byla odvedena, a u kterých by jí vznikl 
nárok na odpočet daně, kdyby byla uskutečněna v tomto členském státě;
b) plnění osvobozených od daně podle článků 138, 142 a 144, článků 146 až 149, článků 151, 152, 153 
a 156, čl. 157 odst. 1 písm. b), článků 158 až 161 a článku 164;
c) plnění osvobozených od daně podle čl. 135 odst. 1 písm. a) až f), je-li příjemce usazen mimo 
Společenství nebo jsou-li tato plnění přímo vázána na zboží určené k vývozu ze Společenství.
 
§ 72 odst. 1 zákona o DPH
(1) Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých 
ekonomických činností použije pro účely uskutečňování
a) zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,
b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku,
c) plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se 
uskutečnila s místem plnění v tuzemsku,
d) plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 s místem plnění ve třetí zemi, nebo 
pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží (pozn. OH – to jsou finanční a pojišťovací 
činnosti uskutečněné mimo EU), nebo
e) plnění uvedených v § 13 odst. 8 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5. (pozn. OH – to jsou restituce, 
prodej podniku, reklamní předměty a vzorky)
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