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1. Přeřazení stravovacích 

služeb do první snížené sazby 

DPH 

 

Na základě novely zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o DPH“), dochází 

s účinností od 1. 12. 2016 k 

zařazení stravovacích služeb 

do přílohy č. 2 zákona o 

DPH. V případě 

uskutečňování zdanitelných 

plnění spočívajících v 

poskytování stravovacích 

služeb a podávání nápojů s 

místem plnění v tuzemsku 

uplatní nově první snížená 

sazba daně.  

Generální finanční 

ředitelství na svých 

stránkách zveřejnilo 

průvodní komentář 

s vysvětlivkami k této 

změně, z něhož vybíráme: 

Výše uvedená změna plyne 

z rozšíření přílohy č. 2 

zákona o DPH o následující 

položku: „56 – Stravovací 

služby, podávání nápojů, 

pokud nejsou jako 

stravovací služby 

osvobozeny od daně podle 

§ 57 až 59 nebo pokud se 

nejedná o podání 

alkoholických nápojů 

uvedených pod kódy 

nomenklatury celního 

sazebníku 2203 až 2208 

nebo tabákových výrobků 

uvedených pod kódy 

nomenklatury celního 

sazebníku kapitoly 24.“  

Obecně pro uplatnění první 

snížené sazby daně u služeb 

je rozhodující zařazení 

předmětné služby do 

přílohy č. 2 zákona o DPH. 

Pro tyto účely je podstatné, 

že se jedná o služby, které 

odpovídají současně 

číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA platné od 

1. ledna 2008 (dále jen „kód 

CZ-CPA“) a výslovně 

uvedenému slovnímu 

popisu k tomuto kódu v 

textové části přílohy č. 2. 

Tato kritéria musí být 

naplněna současně, nikoli 

odděleně pouze na základě 

zařazení do příslušného 

kódu CZ-CPA nebo pouze na 

základě slovního popisu.  

První snížená sazba daně se 

u stravovacích služeb a 

služeb podávání nápojů 

uplatní pouze za 

předpokladu, že se jedná o 

zdanitelné plnění ve smyslu 

§ 2 odst. 2 zákona o DPH. 

Tato úprava se proto 

nevztahuje zejména na 

stravovací služby 

poskytované v souvislosti s 

výchovou a vzděláváním, tj. 

stravování žáků ve školních 

jídelnách, které jsou podle § 

57 zákona o DPH 

osvobozeny od daně bez 

nároku na odpočet daně 

(osvobozeno ovšem není 

stravování poskytované 

studentům na vysokých 

školách).  

A dále ani na stravovací 

služby poskytované v 

souvislosti s poskytováním 

zdravotních a sociálních 

služeb, které jsou také 

osvobozeny od daně bez 

nároku na odpočet daně (§ 

58 a § 59 zákona o DPH).  

Podávání alkoholických 

nápojů a tabákových 

výrobků je z uplatnění první 

snížené sazby daně 

vyloučeno, a proto se u 

těchto služeb i nadále 

uplatní základní sazba daně. 

V případě alkoholických 

nápojů specifikovaných dle 

kódu nomenklatury celního 

sazebníku 2203 až 2208 a 

tabákových výrobků dle 

kapitoly 24 celního 

sazebníku se proto uplatní 

vždy základní sazba daně 

bez ohledu na formu 

zdanitelného plnění (dodání 

zboží nebo poskytnutí 

služby).  

S ohledem na znění kritéria 

slovního popisu v příloze č. 
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2 k zákonu o DPH, které 

mimo jiné ustanovuje 

výjimku z uplatnění první 

snížené sazby daně v 

případě alkoholických 

nápojů a tabákových 

výrobků podávaných v 

rámci stravovacích služeb a 

podávání nápojů, je, z 

hlediska určení správné výše 

sazby daně z přidané 

hodnoty u předmětných 

zdanitelných plnění, nutné 

rozlišit ty části plnění 

vztahující se k podání 

alkoholických nápojů nebo 

tabákových výrobků, neboť 

u těchto položek se první 

snížená sazba daně 

neuplatní. 

Pokud si tedy například host 

restaurace objedná dvě 

polední menu skládající se z 

hlavního jídla a nápoje, 

přičemž v prvním případě 

bude podáván nápoj 

nealkoholický a ve druhém 

alkoholický, musí 

provozovatel restaurace, 

plátce daně z přidané 

hodnoty, v rámci 

poskytnuté stravovací 

služby rozlišit uplatnění 

první snížené sazby daně u 

podání jídla a 

nealkoholického nápoje a 

uplatnění základní sazby 

daně v případě podání 

alkoholického nápoje, neboť 

tato složka předmětného 

plnění je z uplatnění první 

snížené sazby daně u 

stravovacích služeb ze 

zákona explicitně 

vyloučena.  

Uvedená pravidla se 

neuplatní v případě 

stravovacích služeb a 

podávání nápojů 

poskytnutých v rámci 

zvláštního režimu pro 

cestovní službu dle § 89 

zákona o DPH. V případě 

poskytování stravovacích 

služeb a podávání nápojů 

ubytovacími zařízeními 

mohou nastat určitá 

specifika, za jejichž 

předpokladu se výše 

uvedená pravidla rovněž 

neuplatní. Vybrané příklady 

jsou k dané problematice 

zveřejněny na internetu 

Finanční správy v 

samostatném dokumentu. 

V případě nejistoty či 

nejasností jakou sazbu daně 

v případě zdanitelného 

plnění uplatnit, lze i nadále 

využít institutu tzv. 

závazného posouzení. 

Podání žádosti o závazné 

posouzení pak vychází 

především z § 47a a § 47b 

zákona o DPH, přičemž se 

pro podání žádosti a další 

procesní záležitosti spojené 

s řízením o závazném 

posouzení použijí příslušná 

ustanovení zákona č. 

280/2009 Sb., daňový řád, 

ve znění pozdějších 

předpisů. Žádost se může 

vztahovat pouze k jedné 

položce zboží či služby a její 

podání podléhá správnímu 

poplatku ve výši 10 000 Kč. 

2. DPH a úplata spojená s 

náhradou zhotoviteli v 

souvislosti odstoupením od 

smlouvy objednatelem 
 

Nejvyšší správní soud (NSS) 

se v rámci rozhodnutí č.j. 7 

Afs 124/2016 – 35 zabýval 

otázkou, zda plnění přijaté 

v souvislosti s odstoupením 

od smlouvy ze strany 

odběratele představuje 

zdanitelné plnění, 

podléhající dani z přidané 

hodnoty na výstupu.  

Zhotovitel uzavřel smlouvu 

o dílo, kterou se zavázal, že 

pro objednatele provede 

výstavbu výrobní haly. 

Objednatel následně (ještě 

před protokolárním 

předáním díla) od smlouvy o 

dílo odstoupil. Poté 

odstoupil od smlouvy o dílo 

i žalobce. Nastalou situaci se 

nepodařilo vyřešit dohodou, 

a žalobce proto podal v 

souladu s rozhodčí doložkou 

sjednanou ve smlouvě o dílo 
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žalobu k Mezinárodnímu 

rozhodčímu soudu při 

Mezinárodní obchodní 

komoře. Rozhodčím 

nálezem byla objednateli 

stanovena povinnost 

zaplatit dokončené a 

doposud neuhrazené práce 

provedené podle původní 

projektové dokumentace, 

ve výši stanovené na 

základě propočtu ze smluvní 

ceny a objemu 

realizovaných a dosud 

uhrazených prací. Ze 

svědeckých výpovědí a 

písemných vyjádření stran 

bylo zjištěno, že dílo bylo 

dokončeno na 95% 

projektové dokumentace. 

Správce daně dovodil, že 

zhotovitel poskytl 

objednateli službu za 

úplatu, která je předmětem 

DPH dle dikce § 2 odst. 1 

písm. b) zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění účinném 

pro rozhodné období (dále 

též „zákon o DPH“); a jako 

den uskutečnění 

zdanitelného plnění označil 

den, kdy došlo k předání a 

převzetí díla ve smyslu § 21 

odst. 6 písm. a) zákona o 

DPH.  

Kromě dalších procesních 

aspektů bylo klíčovou 

otázkou posouzení, zda 

v uvedeném případě částka 

vyplacená objednateli byla 

„finančním vyrovnáním 

odpovídajícím újmě 

zhotovitele a obohacení 

objednatele“, nebo zda se 

jednalo o zdanitelné plnění 

a v případě, že jednalo o 

zdanitelné plnění, jaký byl 

datum uskutečnění tohoto 

zdanitelného plnění. 

Nejvyšší správní soud v 

obecné rovině vyjádřil 

souhlas s tím, že některé 

právní vztahy založené na 

bezdůvodném obohacení 

jedné ze stran nespadají 

pod předmět DPH – v těchto 

vztazích totiž obvykle 

neexistuje žádné dodání 

zboží za úplatu, poskytnutí 

služby za úplatu ani pořízení 

zboží z jiného členského 

státu za úplatu uskutečněné 

v tuzemsku osobou 

povinnou k dani v rámci 

uskutečňování ekonomické 

činnosti nebo právnickou 

osobou nepovinnou k dani, 

či nového dopravního 

prostředku z jiného 

členského státu za úplatu 

osobou nepovinnou k dani. 

Demonstrovat daný závěr 

lze například na klasickém 

případu bezdůvodného 

obohacení založeného 

zasláním peněžních 

prostředků na nesprávný 

účet. Je však vždy nutné 

posoudit skutkové okolnosti 

daného případu a poté 

vyhodnotit, zda okolnosti 

nastalé mezi stranami 

zakládají povinnost jedné ze 

stran přiznat a odvést daň z 

přidané hodnoty.  

Pro zodpovězení otázky, zda 

zhotoviteli vznikla povinnost 

přiznat a následně odvést 

daň z přidané hodnoty, je 

nutné primárně posoudit, 

jestli zhotovitel poskytl v 

rámci uskutečňování své 

ekonomické činnosti 

objednateli službu za 

úplatu. 

Poskytnutí služby definuje § 

14 zákona o DPH, z jehož 

dikce je zřejmé, že službou 

pro účely daně z přidané 

hodnoty může být velmi 

široký okruh jednání 

ekonomických subjektů (jde 

o všechny činnosti, které 

nejsou dodáním zboží nebo 

převodem nemovitosti). V 

řešeném případě zhotovitel 

s objednatelem uzavřel 

smlouvu o dílo, kterou se 

zavázal poskytnout 

objednateli ve smlouvě 

definované plnění 

spočívající zjednodušeně ve 

výstavbě výrobní haly. Tuto 

halu zhotovitel (za platnosti 

a účinnosti smlouvy) 

dostavěl z 95%. Výrobní 
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hala následně přešla do 

vlastnictví objednatele, 

který ji využívá. 

Odstoupením od smlouvy 

sice zanikla smluvní 

povinnost zhotovitele, 

nicméně tato skutečnost 

ničeho nemění na tom, že 

fakticky již došlo 

k poskytnutí plnění. Je tudíž 

podle názoru NSS 

nezpochybnitelné, že 

zhotovitel poskytl 

objednateli službu ve 

smyslu zákona o DPH. 

Rovněž podmínka 

poskytnutí služby za úplatu 

byla za předmětného 

skutkového stavu splněna. 

Ve smlouvě o dílo byla za 

poskytnutou službu 

sjednána cena. I když 

odstoupením od smlouvy 

smluvní ujednání zaniklo, 

nestalo se zhotovitelem 

poskytnuté plnění 

bezúplatným. Nebylo pouze 

postaveno na jisto, zda 

zhotovitel nějakou úplatu 

fakticky obdrží či nikoliv a 

jaká bude její případná výše. 

O této otázce pak 

rozhodoval rozhodčí soud.  

Případy odstoupení od 

smlouvy spadají v rámci 

unijní úpravy pod čl. 90 

odst. 1 směrnice Rady č. 

2006/112/ES ze dne 28. 11. 

2006 o společném systému 

daně z přidané hodnoty, 

který stanoví následující 

pravidlo: „Je-li zaplacení 

ceny zrušeno nebo 

vypovězeno, je-li cena zcela 

nebo zčásti nezaplacena 

nebo je-li snížena po 

uskutečnění plnění, základ 

daně se přiměřeně sníží za 

podmínek stanovených 

členskými státy.“ Unijní 

úprava tak pro případy 

odstoupení od smlouvy 

nezakládá zpětný zánik 

daňové povinnosti, resp. 

nepovažuje takové případy 

za nespadající pod předmět 

DPH. Odstoupení od 

smlouvy dle předmětného 

ustanovení směrnice 

zapříčiňuje „pouze“ snížení 

základu daně. 

Úplata byla zhotoviteli 

poskytnuta v přímé 

souvislosti s provedením 

díla a byla odvozena od 

ceny díla. Rozhodčí tribunál 

určil předmětnou finanční 

částku propočtem z ceny 

sjednané ve smlouvě o dílo. 

Předmětná částka tak 

nebyla kompenzací újmy na 

straně zhotovitele, ani 

ekvivalentem obohacení na 

straně objednatele, ale ve 

své podstatě šlo o odměnu 

za provedenou práci (a to i 

přes fakt, že související 

smluvní ustanovení zanikla 

odstoupením od smlouvy).  

Dle § 21 odst. 6 zákona o 

DPH platí, že při 

zdanitelném plnění 

uskutečněném podle 

smlouvy o dílo, se toto 

plnění považuje za 

uskutečněné dnem převzetí 

a předání díla nebo jeho 

dílčí části. Nejvyšší správní 

soud se výkladem tohoto 

ustanovení (resp. obsahově 

shodného ustanovení 

zákona č. 588/1992 Sb., o 

dani z přidané hodnoty) již 

zabýval a dospěl k závěru, 

že pro jeho aplikaci není 

nutné splnění žádných 

dalších podmínek 

vyplývajících typicky z práva 

soukromého např. sepsání 

protokolu o předání a 

převzetí díla, bezvadnost 

díla aj. Skutečnost, že nebyl 

sepsán protokol o předání a 

převzetí díla, představuje 

toliko porušení 

soukromoprávní povinnosti 

a nemá vliv na uskutečnění 

zdanitelného plnění, kterým 

je faktické předání a 

převzetí díla. 

Nejvyšší správní soud 

konstatoval, že k faktickému 

předání díla pro účely DPH 

došlo dne, kdy došlo k 

odstoupení od smlouvy, 

resp. dne kdy se obě strany 
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shodly, že smlouva již 

nebyla účinná. V tomto 

okamžiku zhotovitel již 

neměl faktický přístup k dílu 

a nemohl na něm provádět 

žádné další práce. Faktické 

oprávnění nakládat s dílem 

tak přešlo na objednatele. 

Došlo tudíž k uskutečnění 

zdanitelného plnění, neboť 

jeho další realizování již 

nebylo možné. Skutečnost, 

že objednatel odmítl 

podepsat předávací 

protokol a finalizovat tak 

soukromoprávní proces 

předání díla, na tomto 

závěru nic nemění.  

Z výše uvedeného 

rozhodnutí plynout dva 

zásadní závěry: 1. náhrada 

přijatá za dodané služby či 

zboží, byť po odstoupení od 

smlouvy, může být (a velmi 

často skutečně bude) 

zdanitelným plněním 

podléhajícím dani na 

výstupu, ačkoliv nedošlo 

k úplnému naplnění 

původně uzavřené smlouvy; 

2. datum uskutečnění 

zdanitelného plnění není 

možno odvozovat pouze na 

základě předávacího 

protokolu (či obdobného 

soukromoprávního 

dokumentu), nýbrž na 

faktickém předání a převzetí 

díla, vyplývajícím 

z objektivních okolností 

obchodního případu.  

3. Trestní odpovědnost firem 

nově 
 

Ve Sbírce zákonů tento 

týden vyšla pod č. 183/2016 

Sb. novela zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim. 

Účinnosti tato novela nabyla 

prvním dnem šestého 

kalendářního měsíce 

následujícího po dni jejího 

vyhlášení ve Sbírce zákonů, 

tedy 1. prosince 2016. 

Novela č. 183/2016 Sb. byla 

v Poslanecké sněmovně 

projednávána dvakrát, 

protože senátoři ji 

poslancům vrátili s 

pozměňovacím návrhem. 

Poslanci ale Senát 

přehlasovali a setrvali na 

své původní verzi novely. 

Novelou se znovu rozšířil 

okruh trestných činů, za něž 

může být právnická osoba 

stíhána, a to zcela zásadním 

způsobem. Nově bude moci 

být právnická osoba stíhána 

za jakékoliv zločiny nebo 

přečiny uvedené v trestním 

zákoníku s výjimkou těch, 

které budou zákonem 

výslovně vyloučeny. Za 

všechny ostatní zločiny a 

přečiny uvedené v zákoně č. 

40/2009 Sb., trestním 

zákoníku, budou firmy 

trestně odpovědné. 

Firmy lze činit trestně 

odpovědnými za všechny 

zločiny nebo přečiny 

uvedené v trestním 

zákoníku, s výjimkou: 

•trestných činů zabití (§ 141 

trestního zákoníku), 

•vraždy novorozeného 

dítěte matkou (§ 142 

trestního zákoníku), 

•účasti na sebevraždě (§ 

144 trestního zákoníku), 

•rvačky (§ 158 trestního 

zákoníku), 

•soulože mezi příbuznými (§ 

188 trestního zákoníku), 

•dvojího manželství (§ 194 

trestního zákoníku), 

•opuštění dítěte nebo 

svěřené osoby (§ 195 

trestního zákoníku), 

•zanedbání povinné výživy 

(§ 196 trestního zákoníku), 

•týrání osoby žijící ve 

společném obydlí (§ 199 

trestního zákoníku), 

•porušení předpisů o 

pravidlech hospodářské 

soutěže podle § 248 odst. 2 

trestního zákoníku, 

•vlastizrady (§ 309 trestního 

zákoníku), 

•zneužití zastupování státu 

a mezinárodní organizace (§ 

315 trestního zákoníku), 
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•spolupráce s nepřítelem (§ 

319 trestního zákoníku), 

•válečné zrady (§ 320 

trestního zákoníku), 

•služby v cizích ozbrojených 

silách (§ 321 trestního 

zákoníku), 

•osvobození vězně (§ 338 

trestního zákoníku), 

•násilného překročení státní 

hranice (§ 339 trestního 

zákoníku), 

•vzpoury vězňů (§ 344 

trestního zákoníku), 

•nebezpečného 

pronásledování (§ 354 

trestního zákoníku), 

•opilství (§ 360 trestního 

zákoníku), 

•proti branné povinnosti 

uvedených ve zvláštní části 

hlavě jedenácté trestního 

zákoníku, vojenských 

uvedených ve zvláštní části 

hlavě dvanácté trestního 

zákoníku a použití 

zakázaného bojového 

prostředku a nedovoleného 

vedení boje (§ 411 trestního 

zákoníku). 

 

Naproti tomu, novinkou 

v zákoně je i tzv. liberace. 

Právnická osoba se trestní 

odpovědnosti zprostí, 

pokud vynaložila veškeré 

úsilí, které na ní bylo možno 

spravedlivě požadovat, aby 

spáchání protiprávního činu 

zabránila. Jde tedy o 

možnost vyvinění se 

právnické osoby. 
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Pro další informace kontaktujte naše pracovníky přímo nebo prostřednictvím mailové adresy 

spaudit@spaudit.cz . Dotazy zaslané na tuto adresu budou neprodleně předány příslušným 

odborníkům na danou oblast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: Uvedené informace poskytuje společnost SP Audit, s.r.o. s cílem podat základní a obecné informace o významných změnách a 

novinkách v daňové či účetní legislativě. Účelem těchto informací není poskytování garantovaných poradenských služeb v oblasti účetnictví, 

daní či práva. Na informace zde uvedené neposkytujeme záruky žádného typu a jejich použití je možné pouze na vlastní riziko. Společnost SP 

Audit, s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití tohoto dokumentu. Veškerá Vaše rozhodnutí, které hodláte přijmout na 

základě skutečností zde uvedených, doporučujeme dále konzultovat s Vaším odborným a kvalifikovaným poradcem. 

mailto:spaudit@spaudit.cz

