
 

 

PŘÍLOHA reakce na stanovisko Českého rozhlasu a České televize ze dne 7. března určené 

senátu pro účely projednávání novely zákona o DPH (tisk 53) 

 

Zákon o DPH § 75 (1) 

 

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

nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití 

pro své ekonomické činnosti.“] 

 

Rozhodnutí Soudního dvora EU C-515/07, bod 37  

 

Soudní dvůr se tudíž v bodech 30 a 31 téhož rozsudku domníval, že DPH, kterou byly zatíženy na 

vstupu výdaje vynaložené osobou povinnou k dani, nemůže zakládat nárok na odpočet, pokud připadá 

na činnosti, které vzhledem ke své nehospodářské povaze nespadají do rozsahu působnosti 

směrnice, a že v případě, že osoba povinná k dani provádí současně hospodářské činnosti, 

podléhající dani nebo od daně osvobozené, a nehospodářské činnosti, které nespadají do rozsahu 

působnosti směrnice, je odpočet DPH, kterou jsou zatíženy výdaje na vstupu, možný pouze v rozsahu, 

ve kterém lze tyto výdaje na výstupu přičíst hospodářským činnostem osoby povinné k dani.] 

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.] 
 
Zákon o DPH § 72 (5)  

 

Plátce má nárok na odpočet daně v plné výši u přijatého zdanitelného plnění, které použije výhradně 

pro uskutečňování plnění uvedených v odstavci 1. Pozn.: V odst. 1 jsou (i) zdanitelná plnění, (ii) 

osvobozená plnění s nárokem na odpočet, (iii) plnění uskutečněná mimo tuzemsko, (iv) plnění 

související s neunijními státy a (v) některé výjimky jako restituce, reklamní předměty, prodej podniku, 

apod.] 

Rozhodnutí Soudního dvora EU C-515/07, body 27, 28  
 
Úvodem je třeba připomenout, že účelem úpravy odpočtů stanovené směrnicí je zcela zbavit 
podnikatele zátěže DPH, která je splatná nebo byla uhrazena v rámci všech jeho hospodářských 



 

 

činností. Společný systém DPH se tak snaží zaručit dokonalou neutralitu, pokud jde o daňovou zátěž 
všech hospodářských činností bez ohledu na jejich cíle nebo výsledky, za podmínky, že uvedené 
činnosti v zásadě samy rovněž podléhají DPH (viz rozsudek ze dne 22. února 2001, Abbey National, 
C-408/98, Recueil, s. I-1361, bod 24 a uvedená judikatura). Pokud jsou tedy zboží nebo služby 
pořízené osobou povinnou k dani použity pro účely plnění osvobozených od daně nebo 
nespadají do rozsahu působnosti DPH, nemůže dojít ani k vybírání daně na výstupu, ani k jejímu 
odpočtu na vstupu (viz rozsudky ze dne 30. března 2006, Uudenkaupungin kaupunki, C-184/04, Sb. 
rozh. s. I-3039, bod 24, a rozsudek ze dne 14. září 2006, Wollny, C-72/05, Sb. rozh. s. I-8297, bod 20).  
 

Směrnice Rady č. 2006/112/ES, o společném systému DPH,  čl. 1  

 

Společný systém DPH je založen na zásadě, že se na zboží a služby uplatňuje všeobecná daň ze 

spotřeby v přesném poměru k ceně zboží a služeb, bez ohledu na počet plnění uskutečněných ve 

výrobním a distribučním procesu před stupněm, ve kterém je daň uplatněna. Každé plnění podléhá 

DPH vypočítané z ceny zboží nebo služby podle sazeb platných pro toto zboží nebo tuto službu po 

odpočtu daně, kterou byly přímo zatíženy jednotlivé nákladové prvky tvořící cenu. Společný systém 

DPH se uplatňuje až do stupně maloobchodu včetně.] 

[(21) Systém odpočtů je proto určen k zamezení kumulativního efektu, jestliže DPH už je vybrána ze 
zboží a/nebo služeb použitých za účelem jejich dalšího poskytnutí nebo, jinými slovy, k zamezení 
opětovnému vybrání daně již jednou vybrané. V narůstajícím řetězci transakcí je splatná čistá částka 
(tj. celková částka splatná s ohledem na předmětné plnění, mínus částky již vybrané na vstupech) vážící 
se ke každému článku specifikována podílem přidané hodnoty na tomto stupni. Když řetězec skončí 
poskytnutím plnění konečnému spotřebiteli, celková vybraná částka, která je v závěru k tíži tohoto 
spotřebitele, neboť obchodníci v řetězci mohou uplatnit nárok na odpočet z částek, které zaplatili, bude 
odpovídat konečné ceně. SDEU: C-497/01 Zita Modes, stanovisko generálního advokáta Jacobse.] 
 

Ze stanoviska generálního advokáta Szpunara ve věci C-11/15 Český rozhlas 

 

62.      Problematiku poplatků, které slouží k financování provozovatelů veřejnoprávního vysílání, je dle 

mého názoru nutno vyřešit na základě závěrů, ke kterým Soudní dvůr dospěl v rozsudku Securenta. 

Soudní dvůr v tomto rozsudku konstatoval, že ustanovení šesté směrnice neobsahují pravidla pro 

stanovení rozsahu nároku osob povinných k dani, které vykonávají jak činnosti, které jsou předmětem 

daně (a jsou zdanitelné), tak činnosti, které předmětem daně nejsou, na odpočet, a rozhodl, že 

stanovení metod a kritérií rozdělení částek DPH odvedené na vstupu mezi činnosti, které jsou 

předmětem daně, a činnosti, které předmětem daně nejsou, spadá do posuzovací pravomoci 

členských států, které při výkonu této pravomoci musí zohlednit účel a systematiku šesté 

směrnice a stanovit v tomto ohledu způsob výpočtu, který objektivně odráží podíl vstupních 

výdajů, který skutečně připadá na každou z těchto dvou činností(24).] 

 
53.      Určitou vypovídací hodnotu by v tomto směru mohlo mít srovnání se situací komerčního 
provozovatele vysílání. Takový provozovatel vysílání také může – a často tomu tak je – vysílat své 
programy volně, tedy aniž od posluchačů dostává nějakou úplatu. Nicméně vzhledem k tomu, že 
nepobírá žádné poplatky ani žádný jiný zdroj financování z veřejných prostředků, musí svoji činnost 
financovat vysíláním „obchodních sdělení“, převezmeme-li tento výraz ze směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách(19), tj. reklam, sponzorovaných pořadů, atd. Tato obchodní sdělení jsou 
určena posluchačům programů provozovatele vysílání, takže jejich vysílání je neoddělitelně 
spjato s vysíláním programů. Z hospodářského hlediska tedy všechna tato vysílání představují 
činnost provozovatele vysílání, která je financována z příjmů z obchodních sdělení, jež 
představují obrat tohoto provozovatele vysílání. DPH na vstupu ze zboží a služeb, které tento 
provozovatel vysílání použije pro účely všech svých činností, tedy bude odpočtena od DPH na 
výstupu, jež je zahrnuta do ceny obchodních sdělení, kterou si provozovatel účtuje. Toto zahrnutí tedy 
odůvodňuje jeho nárok na odpočet celé DPH na vstupu.  
54.      Postavení provozovatele veřejnoprávního vysílání, jehož činnost je alespoň zčásti 
financována z poplatků, je odlišné. Vzhledem k tomu, že tyto poplatky nejsou protiplněním za 
uskutečněná plnění, neexistuje zde DPH na výstupu, a DPH na vstupu tedy nelze odpočíst. 
Provozovatel veřejnoprávního vysílání samozřejmě může vykonávat i obchodní činnost financovanou 
z jiných zdrojů. U této činnosti je pak DPH odpočitatelná, ale pouze z té části zboží a služeb, které 
jsou použity pro účely této obchodní činnosti.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175150&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=42540#Footnote24
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175150&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=42540#Footnote19


 

 

55.      Abych rozptýlil veškeré nejasnosti, musím dodat, že v případě provozovatele 
veřejnoprávního vysílání nelze dle mého názoru uplatnit řešení, které přijal Soudní dvůr 
v rozsudku Kretztechnik(20). Soudní dvůr v tomto rozsudku připustil odpočet DPH na vstupu 
u výdajů, které osoba povinná k dani vynaložila na vydání akcií, přičemž shledal, že toto vydání akcií 
v plném rozsahu sloužilo hospodářské (a tudíž zdanitelné) činnosti této osoby povinné k dani. 
Provozovatel veřejnoprávního vysílání nicméně nevykonává činnost proto, aby získal poplatky. 
Jeho cílem je naopak provozovat vysílací činnost, přičemž poplatky jsou pouze zdrojem jejího 
financování. I kdyby ostatně taková činnost byla vykonávána za úplatu, byla by od daně 
osvobozena podle čl. 13 části A odst. 1 písm. q) šesté směrnice. Projednávaná věc tedy není 
obdobou situace, která nastala ve věci, v níž byl vydán rozsudek Kretztechnik.]  
 
§ 11a   zákona o ČT -  Oddělené účtování  
 
 (1) Česká televize vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu.4)  
(2) Česká televize je povinna organizačně oddělit činnosti spočívající v poskytování veřejné služby v 
oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) od podnikatelských činností (§ 11 odst. 1). Za každou z těchto 
činností je Česká televize povinna účtovat tak, aby účetnictví umožňovalo rozlišení nákladů a 
výnosů souvisejících s poskytováním veřejné služby v oblasti televizního vysílání a nákladů a 
výnosů souvisejících s podnikatelskými činnostmi. Metody rozlišování nákladů a výnosů a jejich 
přiřazování k činnostem podle § 2 a 3 nebo podle § 11 odst. 1 stanoví Česká televize vnitřním 
předpisem (dále jen "Účetní standardy České televize"), který musí naplňovat požadavky práva 
Evropských společenství. 6)  
(3) Česká televize je povinna uchovávat údaje o naplňování povinnosti podle odstavce 2 po dobu 
stanovenou právem Evropských společenství6) a na výzvu tyto údaje předávat Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže,11) a to spolu s Účetními standardy České televize a dalšími podklady 
nezbytnými k posouzení naplňování povinnosti podle odstavce 2. 
 

§ 10 zákona o ČT - Financování České televize  
 
Finančními zdroji České televize jsou zejména:  
a) televizní poplatky vybírané podle zvláštního právního předpisu,3d)  
b) příjem z vlastní podnikatelské činnosti. 
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