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V Praze 23. dubna 2021
Č. j.: 2021/043209/CNB/420

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výroba
audiovizuálních děl pro Českou národní banku“
Zadavatel v souladu s § 98, § 53 odst. 3 a § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše
uvedené veřejné zakázky, a to na základě žádosti dodavatele o vysvětlení.
Dotaz č. 1:
„Dobrý den,
rád bych se zeptal na jednu otázku k probíhajícímu výběrovému řízení veřejné zakázky.
V zakázce se počítá s firmami jako plátci DPH. Jak by se ale situace řešila, pokud by zakázku
vyhrál člověk jako neplátce DPH a následně po přijetí zálohy na realizaci by se stal plátcem?
Jak by se v takovém případě postupovalo?“
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:
V první řadě je třeba upozornit, že přijaté zálohy nevstupují do obratu, do obratu se podle § 4a
zákona o DPH započítávají úplaty přijaté za uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění
v tuzemsku. Úplata za poskytnuté plnění tak do obratu vstupuje až v okamžiku, kdy je toto
plnění uskutečněno. Není tudíž možné, aby se neplátce stal plátcem DPH pouze z titulu přijaté
zálohy. Plátcem by se stal až prvního dne následujícího měsíce po měsíci, v němž byl obrat
překročen (§ 6 zákona o DPH), tj. první den měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo
plnění uskutečněno.
Samozřejmě existuje i možnost, že se neplátce stane v průběhu plnění plátcem i z jiného
důvodu (překročení obratu z titulu jiného uskutečněného plnění). V takovém případě je
dle smlouvy povinen účtovat k ceně, která je stanovena jako cena bez DPH, DPH v sazbě
platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zároveň je povinen tuto daň jako plátce DPH
odvést.
S pozdravem
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