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Informace Ministerstva financí ze dne 10. prosince 2008 k § 36 odst. 11 zákona 
o DPH s účinností od 1. ledna 2009 

 

S účinností  od 1.1.2009  je zákonem č. 302/2008 Sb., kterým se mění ZDPH,  doplněn   do 
§ 36 nový odstavec 11, který v souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES stanovuje, jaká 
přijatá částka se nezahrnuje do základu daně. 
Současně dochází ke zrušení § 13 odst. 4 písm. h) a odst. 10 písm. d) a § 14 odst. 3 písm. 
g) a odst. 5 písm. e), týkajících se přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody a služeb. 
Také se zrušuje § 51 odst. 3, podle kterého bylo za stanovených podmínek osvobozeno od 
daně bez nároku na odpočet daně přeúčtování plnění uvedených v § 51. 

Pokud plátce nakoupí vlastním jménem službu nebo výše uvedené zboží a prodává je 
následně jiné osobě, je tento „přeprodej“ nakoupeného plnění poskytnutím služby nebo 
dodáním zboží ve smyslu § 2 ZDPH. 

V § 36 ZDPH je doplněn nový odstavec 11, kterým se stanoví postup pro případy, kdy plátce 
zaplatil částku za plnění pro jinou osobu jejím jménem a obdrží od ní úhradu. 

 „Podle § 36 odst. 11 ZDPH se do základu daně nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od 
jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že 
přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za 
jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.“ 

Podle tohoto ustanovení může plátce postupovat také v případě, že přijme částku od jiné 
osoby na úhradu částky, kterou vynaložil za plnění pro tuto jinou osobu, při splnění těchto 
podmínek 

 přijatá a uhrazená částka je pro plátce průběžnou položkou, protože přijatá částka 
není úplatou za jeho uskutečněné plnění, tj. tyto částky nejsou výnosem nebo 
příjmem ani nákladem nebo výdajem plátce za jeho uskutečněné plnění, a proto 
plátce oprávněně účtuje o těchto částkách na zúčtovacích vztazích nebo je 
oprávněně eviduje jako průběžné položky (jedná se o částky, které neovlivňují základ 
daně z příjmů),  

 přijatá částka nepřevýší uhrazenou částku za plnění pro jinou osobu, 
 plátce si u plnění pro jinou osobu neuplatnil nárok odpočet daně. 

Přijaté částky, které se nezahrnují do základu daně podle § 36 odst. 11 ZDPH, nejsou 
úplatou za uskutečněné plnění osoby povinné k dani, a proto se nezahrnují do obratu podle 
§ 6 odst. 2 ZDPH. 

V případě zajištění služeb a zboží (teplo, chlad, plyn, elektřina a voda), jejichž poskytování je 
spojeno s užíváním bytu nebo nebytového prostoru (dále jen „plnění související s nájmem“), 
a které je pronajímatel povinen zajistit pro nájemce, může pronajímatel postupovat podle § 
36 odst. 11 ZDPH, pokud se nejedná o jeho uskutečněná plnění, a jestliže z nájemní 
smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem vyplývá, jaká částka je nájem, který je 
výnosem nebo příjmem pronajímatele, a jaké částky jsou úhrady za služby související s 
nájmem zajišťované pronajímatelem pro nájemce, při splnění dalších podmínek. 

Jestliže pronajímatel o přijatých a uhrazených částkách za zajišťovaná plnění související s 
nájmem účtuje na zúčtovacích vztazích nebo je eviduje jako průběžné položky, protože tyto 
částky pro něho nejsou výnosem nebo příjmem ani nákladem nebo výdajem, za jeho 
uskutečněná plnění, částky přijaté od nájemce za zajišťovaná plnění související s nájmem 
nepřevýší částky uhrazené za zajišťovaná plnění související s nájmem a pronajímatel si 
neuplatní u těchto plnění pro jinou osobu nárok na odpočet daně, nezahrnuje tyto přijaté 
částky do základu daně podle § 36 odst. 11 ZDPH. 

Pokud přijaté a uhrazené částky za plnění související s nájmem jsou pro pronajímatele 
výnosem nebo příjmem a nákladem nebo výdajem za jeho uskutečněná plnění, jedná se o 
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„přeprodej“ nakoupené služby nebo zboží, u kterého pronajímatel uplatní daň na výstupu a 
zároveň při pořízení plnění může nárokovat odpočet daně za podmínek stanovených v § 72 
a dalších ZDPH. 

Podle § 36 odst. 11 ZDPH může plátce postupovat i v případě přijaté částky, která byla 
vynaložena plátcem jménem a na účet jiné osoby, za plnění osvobozené od daně nebo 
plnění, které není předmětem daně. Může se jednat např. o přijatou částku na úhradu 
pojišťovací služby nebo poštovní služby, nakoupené jménem jiné osoby, nebo o přijatou 
částku za nakoupené poštovní známky, kolky apod. pro jinou osobu, ale vždy se však musí 
jednat o částky, které nejsou výnosem nebo příjmem ani nákladem nebo výdajem plátce za 
jeho uskutečněné plnění, a tyto částky jsou pro plátce průběžnými položkami. 

Pokud plátce uskutečňuje dodání zboží jehož součástí je i odeslání poštou, a nakoupená 
poštovní služba je nákladem nebo výdajem plátce, plátce uskutečňuje dodání zboží s 
odesláním, a proto podle § 36 odst. 3 písm.e) ZDPH zahrnuje nakoupenou poštovní službu 
do základu daně u dodání zboží jako vedlejší výdaj. 

Jestliže plátce nakoupenou poštovní službu samostatně „přeprodává“, musí uplatnit daň na 
výstupu, protože poskytnutí poštovní služby je osvobozeno od daně podle § 52 ZDPH pouze 
při poskytnutí držitelem poštovní licence. 
Plátce, který není oprávněnou osobou ve smyslu § 58 ZDPH také musí uplatnit daň na 
výstupu u „přeprodeje“ nakoupené zdravotnické služby (např. lázeňské péče), protože ta je 
osvobozena od daně podle § 58 ZDPH pouze při poskytnutí oprávněným subjektem. 

 


