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1. Úvod 

 Až do nedávna byly vedeny spory na téma odvodu daně z přidané hodnoty a přiznání 

nároku na daňový odpočet v rámci intrakomunitárních transakcí při tzv. řetězových 

obchodech uvnitř Evropské unie. Avšak na nynějším jednotném evropském vnitřním trhu  

a v současné globalizační době, kdy stále více subjektů obchoduje přes hranice členských 

států, je tato problematika jak plátci, tak i správci daně stále považována za komplikovanou  

a nepřehlednou. Touto prací by měl být poskytnut ucelený náhled na problematiku zdanění 

intrakomunitárního dodání a pořízení zboží, a to především subjektům, kteří se setkávají 

s těmito tzv. obchody v řadě. 

 Častým problémem při porozumění výkladu daně z přidané hodnoty je také v tom,  

že není kladen důraz na význam jednotlivých slovních termínů. Slovní spojení jsou 

studujícími vykládána z počátku velice abstraktně. Snaží se odlučovat zvláštnosti a odlišnosti 

a využívají spíše myšlenkové zobecnění významu slova. Zákon o dani z přidané hodnoty je 

však zapotřebí studovat pečlivě, neboť je mnohdy postaven na právní fikci, jež není slučitelná 

s reálným chápáním podstaty věci. Do reálného výkladu příslušných ustanovení zákona o dani 

z přidané hodnoty významně zasahuje Soudní dvůr Evropské unie skrze svou rozsáhlou 

judikaturu, kdy je pak nutné řadu obchodních transakcí posuzovat nejen z pohledu 

tuzemských daňových předpisů, ale také v duchu pravidel příslušných pro tzv. právo 

Evropské unie. 

 Cílem práce je na základě analýzy a aplikace vybraných judikátů Soudního dvora 

Evropské unie a ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinného  

k 1. 1. 2015, stanovit správný režim zdanění reálných intrakomunitárních obchodních 

transakcí společnosti ABC s.r.o. 

 Práce je složena ze dvou oddílů, z metodicko - teoretického a aplikačně - ověřovacího. 

Součástí prvního oddílu jsou dvě kapitoly. V první kapitole jsou představeny daně  

jako obecné, včetně daňové soustavy České republiky. Je zde nastíněna historie nepřímých 

všeobecných daní a také význam daně z přidané hodnoty. Dále jsou zde vymezeny základní 

pojmy, jež jsou vztahovány k dani z přidané hodnoty, a také je doporučen postup  

při rozhodování o přiznání daně či přiznání osvobození od daně u konkrétní transakce.  

V poslední části této kapitoly jsou popsány nástroje harmonizace daně z přidané hodnoty. 

Intrakomunitární plnění je charakterizováno ve druhé kapitole, včetně popisu zasílání zboží, 
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jež je z tohoto plnění vyňato. Jsou zde také definovány podmínky pro možnost osvobození  

od daně při dodání zboží do jiného členského státu s nárokem na odpočet daně. 

Intrakomunitární transakce mezi třemi daňovými subjekty spojené s jednou přepravou zboží 

jsou popsány v poslední části druhé kapitoly.  

 V aplikačně - ověřovací části práce, odkazované na část předchozí, je představen 

daňový subjekt, předmět ekonomické činnosti, struktura jeho dodavatelských  

a odběratelských vztahů a vývoj jeho daňového statutu jako osoby povinné k dani - neplátce, 

identifikované osoby a plátce daně. Dále je zde popsáno šest obchodních transakcí 

probíhajících mezi dodavateli, daňovým subjektem a odběrateli jak v rámci tuzemska,  

tak v rámci Evropské unie. Obchodní transakce jsou následně analyzovány vzhledem 

k přiznání daně nebo osvobození od daně firmou ABC s.r.o. tuzemskému správci daně a na 

poslední dvě obchodní transakce, jež se týkají tzv. řetězových obchodů, je aplikována vybraná 

judikatura Soudního dvora Evropské unie. Okolnosti výpočtu a odvodu daňové povinnosti 

firmy ABC s.r.o. ze všech obchodních transakcí jsou uvedeny v poslední části této práce.  

 Pokud není v práci uvedeno jinak, pak se vychází z právního stavu účinného  

k 1. 1. 2015. 
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2. Vymezení základních pojmů 

 V této kapitole jsou pro následný rozbor konkrétní tématiky vymezeny základní pojmy 

související s uvedením daně z přidané hodnoty. V poslední části této kapitoly jsou popsány 

nástroje harmonizace daně z přidané hodnoty včetně judikatury Soudního dvora Evropské 

unie (dále také SDEU). Označení této instituce může být v práci zaměňováno za Evropský 

soudní dvůr (dále také ESD). 

 V kapitole je volně vycházeno ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

účinného k 1. 1. 2015 (dále jen ZDPH), z komentáře Drábové (2013) k ZDPH, ze zákona  

č. 280/2009 Sb., daňový řád, účinný k 1. 1. 2015, z publikací Kubátové (2006), Širokého 

(2008, 2013), Tomáška (2013), Týče (2010) a Láchové (2007) a z Konsolidovaného znění 

Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie uveřejněném v Úředním 

věstníku Evropské unie dne 30. března 2010. 

2.1. Definice a funkce daní  

 V českém legislativním prostředí doposud nebyla zákonem vytvořená definice daně,  

i když v historii se o takovéto vymezení pokoušelo mnoho osobností. Například Benjamin 

Franklin napsal: „Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.“ (Široký, 2008,  

s. 15). Daní je tedy představován závazkový právní vztah, jenž je právním předpisem uložený. 

Daň je povinná (zákonem určená), nenávratná, neúčelová, neekvivalentní a pravidelná 

peněžní platba do veřejného rozpočtu státu. Neúčelovost daně znamená, že není znám přesný 

účel použití zaplacených daní. Neekvivalentní daň je taková, u níž nelze očekávat 

protihodnotu (ekvivalent) ve výši odpovídající jeho platbě.  

 Daň je také rozlišována z právního a ekonomického pojetí. To, co je zákonodárnou 

mocí považováno za „daň“, je také daní z právního pojetí.  Z ekonomického pojetí je daň vše, 

co splňuje výše uvedené klasifikační znaky daně. Část sociálního a zdravotního pojištění 

placeného zaměstnavatelem může být daní v ekonomickém slova smyslu. Z ekonomického 

hlediska patří mezi daně i cla. Mezi daně jsou často veřejností zahrnovány i poplatky. Avšak 

tyto nejsou daní z právního ani ekonomického hlediska, neboť poplatek je peněžní ekvivalent 

za služby poskytované veřejným sektorem. Je to dobrovolná, nenávratná, účelová, 

ekvivalentní a nepravidelná peněžní platba do veřejného rozpočtu. 
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 Hlavní a historicky nejstarší funkcí daně je funkce fiskální, protože představuje příjem 

(zdroj) veřejného rozpočtu státu. Úloha zdanění také vyplývá ze tří hlavních ekonomických 

funkcí veřejného rozpočtu. Jsou jimi: 

 funkce alokační, při které dochází k efektivnímu rozmístění zdrojů k úhradě veřejných 

statků v ekonomice; 

 funkce redistribuční, prostřednictvím které se přerozdělují zdroje ekonomickým 

subjektům; 

 funkce stabilizační, kterou jsou stabilizovány výkyvy hospodářského cyklu za pomocí 

diskrečních opatření a vestavěných stabilizátorů.  

2.2. Klasifikace daní a daňová soustava České republiky 

Daně je možné klasifikovat za pomocí těchto kritérií: 

 kritérium dopadu na důchod poplatníka (daně přímé – důchodové a majetkové, daně 

nepřímé – univerzální a selektivní); 

 kritérium objektu daně (důchod, majetek, spotřeba); 

 kritérium subjektu daně (právnická, fyzická osoba); 

 kritérium adresnosti (osobní, na věc (lat. „in rem“)); 

 kritérium charakteru veličiny (běžné za období - toková veličina, kapitálové na období  

– stavová veličina); 

 kritérium daňového určení (federální, státní, municipální, svěřené, sdílené); 

 kritérium stupně závaznosti (obligatorní, fakultativní); 

 kritérium hodnoty daně ve vztahu k základu daně (jednotkové s pevnou sazbou daně, 

hodnotové s relativní sazbou daně (lat. „ad valorem“)); 

 kritérium progrese relativní sazby daně (proporcionální, progresivní, degresivní); 

 kritérium dopadu na tržní mechanismus (distorzní – důchodový a substituční efekt, 

nedistorzní – jen důchodový efekt) a 

 kritérium metodiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále OECD) 

([1000] daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů, [2000] příspěvky na sociální 

zabezpečení, [3000] daně z mezd a pracovních sil, [4000] daně majetkové, [5000] daně 

ze zboží a služeb, [6000] ostatní daně). 

 Daňová soustava České republiky (dále také ČR) je systém daní státu, jehož cílem je 

zabezpečení příjmů veřejného rozpočtu vybíráním těchto daní. Tato soustava je k datu  
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1. 1. 2015 složena z přímých a nepřímých daní. Přímé daně jsou dále rozlišovány  

na důchodové a majetkové. Mezi přímé důchodové daně je řazena daň z příjmů fyzických  

a právnických osob. Majetkovou daní je daň z nemovitých věcí, daň silniční a daň z nabytí 

nemovitých věcí. Nepřímé daně jsou děleny na univerzální (také všeobecné) a selektivní (také 

akcízy). Jedinou univerzální daní je daň z přidané hodnoty (dále také DPH). Selektivní daně 

jsou dvojího druhu, a to spotřební a energetické (také ekologické). Mezi spotřební daně je 

řazena daň z minerálních olejů, daň z lihu, piva, vína a meziproduktů a daň z tabákových 

výrobků. Energetickou daní je daň z elektřiny, zemního plynu a daň z pevných paliv. Celá 

soustava je schematicky znázorněna v Příloze č. 1 této práce.  

2.3. Historie univerzální nepřímé daně 

 Nepřímé všeobecné daně byly vždy v minulosti vázány na obrat, výrobu nebo spotřebu 

zboží (či služeb). Při malém propojení národních ekonomik bylo nepodstatné sjednocovat 

systém nepřímého zdanění, prioritou bylo naplnění pokladny veřejného rozpočtu země. Dříve 

tak fungovaly různé druhy systémů zdanění lišících se mezi národy. Francie jako jediná  

od roku 1954 využívala ke zdanění spotřeby DPH. Ostatní státy Evropského hospodářského 

společenství (od r. 1958, dále EHS) měly zavedeny vícefázovou kumulativní (kaskádovitou) 

daň z obratu. Velkou nevýhodou daně z obratu byla její duplicitnost, jež zdaňovala vstupy  

i výstupy produktů v každé jejich fázi bez možnosti uplatnění odpočtů daně na vstupu  

a docílení zdanění pouze přidané hodnoty obchodníkem nebo výrobcem. Touto daní byli 

zatížení všichni ti, kteří nakupovali produkty bez ohledu na to, jestli byla k produktu přidána 

hodnota nebo byl produkt pouze spotřebován. Navíc byla daň počítána z hodnoty, která byla 

již částečně zdaněna, někdy i vícenásobně. U daní kaskádovitých platilo pravidlo, že čím více 

bylo zpracovatelských stupňů produktu, tím více docházelo k dvojímu zdanění již jednou 

zdaněného základu. A proto se podniky začaly uměle koncentrovat s cílem snížení 

zdanitelných plnění, přičemž malé podniky fungující samostatně byly v soutěži 

znevýhodněny. S postupem času, vlivem globalizace a snahy propojování národních 

ekonomik v jeden celek, již bylo zapotřebí harmonizovat systém nepřímého zdanění  

a odstranit tak bariéry zahraničního obchodu. Průlomovým se stal rok 1967, kdy byla přijata 

první směrnice č. 67/227/EHS, dle níž byla roku 1973 po vzoru Francie ve všech členských 

státech EHS zavedena vícefázová neduplicitní všeobecná daň ze spotřeby neboli daň 

z přidané hodnoty.  
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2.4. Význam daně z přidané hodnoty v současnosti 

„Soudní dvůr Evropské Unie ve svých judikátech charakterizuje daň z přidané hodnoty jako: 

 obecnou daň ze spotřeby aplikovanou na zboží a služby postupně až do fáze prodeje 

včetně; 

 daň přímo úměrnou ceně zboží a služeb, která je nezávislá na počtu uskutečněných 

transakcí proběhnutých během výroby a distribuce předcházející konečnému prodeji 

zboží nebo služby; 

 daň vybíranou poté, co byla odečtena daň ze zboží a služeb na vstupu příslušné výrobní 

nebo distribuční fáze.“ (Široký, 2013, s. 137).  

 Daní z přidané hodnoty jsou zatíženi jen koneční spotřebitelé zboží nebo služby,  

takže není součástí nákladů výrobců a obchodníků. Daní se jen přidaná hodnota produktu 

v každé jeho fázi a neposkytuje tak výhodu výrobní aktivitě, která prochází méně stupni 

zpracování. Z toho vyplývá, že je DPH daní neutrální. Přidaná hodnota je přínos subjektu na 

daném stupni zpracování k hodnotě zboží či služeb. Ekonomicky je přidaná hodnota součtem 

důchodů z použitých faktorů výroby, jimiž jsou mzdy, zisky, renty a úroky.  

 Dle výše uvedené klasifikace daní (podkapitola 2.2. Klasifikace daní a daňová soustava 

České republiky) je DPH nepřímou univerzální daní. Objektem daně je spotřeba a jedná-li se 

o konečného spotřebitele, může být poplatníkem (subjektem) daně právnická i fyzická osoba. 

Je adresována na věc – spotřebu, jedná se o daň běžnou vybíranou za období z tokových 

veličin, daň sdílenou, obligatorní, hodnotovou s relativními proporcionálními sazbami daně, 

daň s distorzními účinky důchodového a substitučního efektu, neboť změna daňového zatížení 

nutí poplatníky ke změně jejich chování (avšak na rozdíl od přímých daní s podstatně nižší 

distorzí). Dle OECD je DPH řazena v podskupině č. 5111 páté skupiny s označením daně  

ze zboží a služeb. 

DPH je významným příjmem veřejného rozpočtu ČR a prostřednictvím odvodu 

z národních výnosů i rozpočtu Evropské unie (dále EU). Chammurapi napsal: „Žádná moc 

bez armády, žádná armáda bez peněz, žádné peníze bez daní, žádné daně bez prosperity  

a žádná prosperita bez spravedlnosti.“ (Široký, 2008, s. 38). Státní rozpočet ČR na rok 2014 

byl tvořen příjmy z odvodu DPH ve výši 19,89 % podílu na celkových příjmech. Výnos 

z DPH je tak nejvyšším daňovým příjmem státního rozpočtu (bez sociálního pojištění). DPH 

je také daní sdílenou, což znamená, že kromě státního rozpočtu plynou výnosy z DPH  
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do rozpočtu krajů (podíl 8,92 % z celostátního hrubého výnosu DPH) a rozpočtu obcí (podíl 

21,4 % z celostátního hrubého výnosu DPH). Výše jednotlivých příjmů státního rozpočtu ČR, 

včetně příjmu z DPH na rok 2014, jsou uvedeny v Grafu 2.1. 

Graf 2.1 Příjmy státního rozpočtu ČR na rok 2014 v mld. Kč 

 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Státní rozpočet v kostce 

-2014. [10. 2. 2015]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/ 

rozpocet-v-kostce/statni-rozpocet-v-kostce-2014-17501 a vlastní zpracování. 
 
 Výnos z DPH jako tzv. vlastní zdroj rozpočtu EU je stanoven procentem 

z harmonizovaného vyměřovacího základu DPH, jenž nepřesahuje 50 % hrubého národního 

produktu. V současnosti je tato sazba ve výši 0,3 % s výjimkou Rakouska, Německa, 

Nizozemska a Švédska, kde je tato sazba nižší. V roce 2014 činil podíl DPH na celkových 

příjmech rozpočtu EU 13,2 %. V Grafu 2.2 jsou zobrazeny příjmy rozpočtu Evropské unie na 

rok 2014, včetně vlastního zdroje z DPH. 
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Graf 2.2 Příjmy rozpočtu EU na rok 2014 v mld. EUR 

 

Zdroj: Rozpočty Evropský parlament: konečné přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2014. In: Úřední věstník Evropské unie L 51.2014. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:051:FULL a vlastní zpracování. 

 

2.5. Předmět daně a rozbor jeho podmínek 

 V § 2 odst. 1 ZDPH je uvedeno, že předmětem daně z přidané hodnoty je: 

a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické 

činnosti s místem plnění v tuzemsku, 

b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické 

činnosti s místem plnění v tuzemsku, 

c) pořízení:  

1. 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, 

2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou 

nepovinnou k dani, 

d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.  

 

a,b) Dodání zboží a poskytnutí služby 

 V § 4 odst. 2 ZDPH je uvedeno: „Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů, 

b) právo stavby, 
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c) živé zvíře, 

d) lidské tělo a část lidského těla, 

e) plyn, elektřina, teplo a chlad.“. 

  V případě dodání zboží (a) a poskytnutí služby (b) je pro zařazení do předmětu daně 

nutné splnit tyto základní podmínky: zboží musí být dodáno s místem plnění v tuzemsku  

za úplatu, osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování její ekonomické činnosti. 

 Definice pojmu úplata je k nalezení v § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH: „Pro účely tohoto 

zákona se rozumí úplatou částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, 

které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně.“. Za nepeněžní plnění je považována 

směna za protislužbu nebo zboží.   

 Význam osoby povinné k dani je vysvětlen v samostatné podkapitole  

2.8. Charakteristika daňových subjektů: plátce, neplátce a identifikovaná osoba. 

 Místem plnění je vymezeno místo přiznání a odvodu daně státu z plnění, jež jsou 

uvedena v předmětu daně. Ustanovením v § 7 až § 12 ZDPH, jež souvisí s vymezením místa 

plnění při různých dodání zboží a poskytnutí služeb, je naplněna jedna z podmínek, kdy místo 

plnění musí být v tuzemsku. Místo plnění je tedy stanoveno dle právní fikce a nemusí tak 

souhlasit s místem fyzického dodání zboží či poskytnutí služby.  

 Slovní spojení „dodání zboží“ lze chápat v různých významových hlediscích  

a je příhodné jej dále specifikovat, neboť je s ním spojováno odlišné stanovení místa plnění. 

Toto uskutečněné, ať už zdanitelné nebo osvobozené plnění se může uskutečňovat uvnitř 

tuzemska jako komunitární plnění a uvnitř Evropského unie jako intrakomunitární plnění. 

Dodání zboží v rámci třetích zemí je pojmenováno jako vývoz zboží. Je-li zboží dodáváno 

mezi členskými státy EU, avšak na pozici odběratele zboží vystupuje osoba nepovinná k dani 

nebo osoba povinná k dani - neplátce, jedná se o zasílání zboží. Termín "dodání zboží" je 

vysvětlen v podkapitole 3.1.1. Dodání zboží včetně dodání zboží do jiného členského státu. 

 Na rozdíl od dodání zboží, místo plnění u poskytnutí služby je určováno odlišným 

principem (viz § 9, § 9a, § 10 až § 10i ZDPH) a pro účely této práce není pojem „poskytnutí 

služby“ blíže specifikován. 
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c) Pořízení zboží a nového dopravního prostředku z jiného členského státu 

 Podmínky u pořízení zboží z jiného členského státu jsou shodné s podmínkami  

u předešlých dvou plnění a navíc se rozšiřují o pořízení zboží z jiného členského státu 

právnickou osobou nepovinnou k dani. Současně je tak plně zachována zásada zdanění zboží 

ve státě jeho spotřeby, jež byla zavedena po vytvoření jednotného vnitřního trhu EU.  

 Přiznání daně při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu  

se týká pouze osob nepovinných k dani, zejména občanů země. Tímto ustanovením je 

vytvořena výjimka v zásadě zdanění zboží pro osobní potřebu osoby neuskutečňující 

ekonomickou činnost v zemi původu. 

d) Dovoz zboží 

 Dovozem zboží je rozuměn vstup zboží ze třetích zemí do zemí Evropské unie. Jediná 

podmínka při rozmýšlení o zařazení transakce do předmětu DPH u dovozu zboží je místo 

plnění v tuzemsku. Nezáleží tedy na tom, jestli se jedná o plnění úplatné, či nikoliv, a jestli  

je uskutečněno osobou povinnou k dani v rámci ekonomické činnosti nebo osobou 

nepovinnou k dani, která ekonomickou činnost neuskutečňuje.  

2.6. Vynětí z předmětu daně  

 Po vymezení předmětu daně je vhodné si ujasnit, co zákonodárce z předmětu daně 

vyňal. Toto vynětí je přiřazeno pouze k pořízení zboží z jiného členského státu. V § 2a odst.  

2 ZDPH je uvedeno vynětí, jež je v praxi často aplikovatelné. Předmětem daně není pořízení 

zboží z jiného členského státu, pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně 

nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč,  

a zároveň je pořízení zboží uskutečněno osobou povinnou k dani: neplátcem, osvobozenou 

osobou, osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně  

bez nároku na odpočet daně, osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě 

vztahuje společný režim daňového paušálu pro zemědělce nebo právnickou osobou 

nepovinnou k dani.  

Jak je psáno v třetím odstavci stejného paragrafu, do celkové hodnoty 326 000 Kč  

se nezahrnuje hodnota pořízeného nového dopravního prostředku a hodnota pořízeného zboží 

podléhající spotřební dani.  
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Osoba uskutečňující pořízení zboží z jiného státu EU, které spadá pod toto vynětí 

z předmětu daně, se může dle svého uvážení rozhodnout, že bude pro ni toto pořízení 

předmětem daně, jak se píše v § 2b ZDPH.  

2.7. Definice plnění a jeho rozdělení 

 Pro správné a snadné chápání výkladu problematiky týkající se DPH je nanejvýš vhodné 

vymezit pojem plnění. Za plnění je považováno vše, co naplňuje podmínky předmětu daně. 

Plnění je v rámci jeho druhu rozlišováno na přijaté a uskutečněné. Typy plnění jsou známé 

čtyři: zdanitelné, osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně, osvobozené plnění  

bez nároku na odpočet daně a plnění s místem plnění mimo tuzemsko. Rozdělení plnění je 

možné zhlédnout v Obr. 2.1. 

 Zdanitelné plnění (ZP) je dle § 2 odst. 2 ZDPH plnění, které je předmětem daně,  

a zároveň není osvobozeno od daně. Zdanitelné plnění je obecně takové, ze kterého se odvádí 

pomocí základní nebo snížené sazby daně daň na výstupu. Zdanitelné plnění může nabývat 

přijaté (PZP, pUZP) i uskutečněné formy (UZP). Zdanitelné plnění lze na přijaté nebo vydané 

faktuře zcela jednoduše poznat tak, že je na dokladu uvedena cena zboží nebo služby bez daně 

s příslušnou hodnotou daně nebo cena těchto včetně daně. Výjimku zde tvoří faktury 

v přenesené daňové povinnosti na odběratele (PDP) dle § 92a až § 92f ZDPH  

a faktury vystavené zahraničními dodavateli z EU nebo třetích zemí (TZ), na nichž není 

hodnota daně uvedena, neboť daň na výstupu za tyto subjekty odvádí subjekt na konci 

transakce. Jedná se však také o zdanitelná plnění (PZP) a nikoli o osvobozená. Jestliže daňový 

subjekt přijme vydanou fakturu, na níž je uvedena hodnota daně z produktu, v této souvislosti 

je běžně užíván pojem přijaté uskutečněné zdanitelné plnění (pUZP). Toto plnění není 

předmětem daně pro příjemce faktury, nýbrž pro vydavatele faktury. 

 Osvobozená plnění (OP) jsou sice obsažena ve výčtu předmětu daně, ale daň na výstupu 

se z těchto typů plnění neodvádí a ve většině případů je na faktuře vyznačena jen cena zboží 

nebo služby bez daně. Plátce má možnost si u vybraných typů uskutečněných osvobozených 

plnění uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu z přijatých uskutečněných zdanitelných 

plnění (UOPSN), (viz zejména § 64, § 66 až § 70 ZDPH). Druhou skupinou jsou osvobozená 

plnění bez uplatnění nároku na odpočet daně (UOPBN), (viz § 51 až § 62 ZDPH). Drtivá 

většina osvobozených plnění jsou dle předmětu daně uskutečněná, avšak je možné se setkat  

i s přijatými osvobozenými plněními (POP), např. při pořízení zboží z jiného členského státu 

nebo dovozu zboží, kdy komunitární dodání takového zboží plátcem by bylo v tuzemsku 
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osvobozeno od daně (viz zejména § 65, § 71 ZDPH) nebo např. při pořízení zboží z jiného 

členského státu prostřední osobou při zjednodušeném postupu přiznání daně u třístranných 

obchodů (viz § 17 ZDPH) 

Obr. 2.1 Dělení plnění u problematiky DPH 

 

Zdroj: ZDPH a vlastní zpracování 
 
 Plnění s místem plnění mimo tuzemsko je vyňato z předmětu daně a daň na výstupu  

se odvádí jinde nežli na našem území, tzn. na území EU nebo na území třetích zemí.  

2.8. Charakteristika daňových subjektů: plátce, neplátce a identifikovaná osoba 

 V § 20 odst. 1 daňového řádu je psáno: „Daňovým subjektem je osoba, kterou  

za daňový subjekt označuje zákon, jakož i osoba, kterou zákon označuje jako poplatníka nebo 

jako plátce daně.“ Daňovým subjektem je v § 5 odst. 1 ZDPH osoba povinná k dani, a pokud 

ZDPH nestanoví jinak, fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 

ekonomické činnosti bez ohledu na účel a výsledek této činnosti (hospodářská ztráta). Touto 

osobou je tedy také právnická osoba nezřízena za účelem podnikání (nezisková organizace), 

pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Výčet ekonomických činností je uveden v § 5 odst.  

2 ZDPH. Není však taxativní. Obecně lze shrnout, že ekonomickou činností je myšlena 
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podnikatelská činnost v legálním i nelegálním smyslu. Tato činnost není vykonávána 

zaměstnancem v pracovně právním vztahu. Účelem a výsledkem ekonomické činnosti nemusí 

být vždy jen vytvoření zisku, ale je nezbytně nutné, aby byl za tuto činnost pobírán příjem.  

 Opakem občana, který je osobou neuskutečňující ekonomickou činnost (ONEČ) je tedy 

osoba povinná k dani (OPD), která může být plátcem (DIČ), neplátcem (Neplátce)  

nebo identifikovanou osobou (IO). V případě tuzemska – ČR se jedná o osoby usazené 

v tuzemsku (OUST), osoby neusazené v tuzemsku (ONT) mohou být osoby povinné k dani se 

sídlem v členském státě EU (OPD EU) nebo osoby povinné k dani se sídlem v třetí zemi 

(OPD TZ).  

 OPD EU může být osoba registrovaná k dani (ORD) nebo osvobozená osoba (OSVO). 

ORD je dle § 4 odst. 1 písm. f) ZDPH „osoba, které bylo přiděleno daňové indetifikační číslo 

pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy.“ OSVO je  

dle § 4 odst. 1 písm. n) ZDPH „osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném 

členském státě, která je v tomto státě osobou s obdobným postavením jako v tuzemsku osoba 

povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem.“ 

 Pro porozumění těchto vztahů je v této práci vhodné řídit se následujícím schématem 

daňových subjektů vymezených ZDPH (Obr. 2.2). 

Obr. 2.2. Daňové subjekty dle ZDPH 

 

Zdroj: ZDPH a vlastní zpracování 

 
 Plátcem je daňový subjekt a zároveň osoba povinná k dani, která má povinnost daň  

z plnění uvedeném v předmětu daně přiznat, spočítat, vybrat a odvést (zaplatit) příslušnému 

správci daně dle místa plnění, případně uvést hodnotu osvobozeného plnění v daňovém 

přiznání. Neplátce je osoba povinná k dani, která není plátcem ani identifikovanou osobou. 
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Poplatníkem daně je konečný spotřebitel zboží a služby, který nepřidává k produktům žádnou 

hodnotu a nese pouze tzv. daňové břemeno (výjimka v § 2 odst. 1 písm. c) ZDPH). 

 Z výše uvedeného členění osob povinných k dani by mohlo být zřejmé, že všechny tyto 

osoby, ať už plátce, neplátce nebo identifikovaná osoba, by měly dle předmětu daně daň 

odvádět, protože uskutečňují ekonomickou činnost. Opak je pravdou. Neplátce daň 

nepřiznává až do té chvíle, kdy splní jeden z mnoha požadavků pro povinnou registraci 

k odvádění této daně finančnímu úřadu uvedených v § 6 až § 6f ZDPH, a stane se plátcem 

DPH. 

 Nejčetnějším důvodem je překročení stanoveného obratu dle § 6 odst. 1 ZDPH: 

„Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše  

12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne  

1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně  

bez nároku na odpočet daně.“ Obratem je v tomto případě myšlen souhrn úplat bez daně  

za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, viz § 4a ZDPH. Neplátce je pak povinen 

dle § 94 ZDPH podat elektronickou přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém překročil obrat, přičemž plátcem je od prvního dne druhého měsíce  

po měsíci, kdy obrat překročil. 

 V § 6c odst. 2 ZDPH je dále uvedeno, že pokud osoba povinná k dani, která nemá sídlo 

v tuzemsku, a která poskytne zdanitelné plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) 

s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba,  

pro kterou je plnění poskytnuto, musí se povinně v této zemi registrovat jako plátce a odvést 

zde občanem zaplacenou daň. Plátcem se stává ode dne uskutečnění plnění. 

 Ustanovením v § 6c odst. 3 ZDPH je dáno, že pokud osoba povinná k dani, která nemá 

sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského 

státu, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska touto osobou, pořizovatelem  

nebo zmocněnou osobou, a to osobě, pro kterou je pořízení zboží v jiném členském státě 

předmětem daně, stává se plátcem ode dne dodání tohoto zboží. 

 Neplátce nebo identifikovaná osoba se může registrovat k dani také dobrovolně  

dle § 94a ZDPH, pokud uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet 

daně a ustanovení plátcem je pro něj výhodnější například z důvodu možnosti nároku odpočtu 

daně na vstupu. Plátcem se stává dle § 6f ZDPH ode dne následujícího po dni oznámení 

rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována. 
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 Plátce má dle § 72 ZDPH nárok na odpočet daně na vstupu zejména u přijatého 

uskutečněného zdanitelného plnění (daň uplatněná na zboží, které bylo plátci dodáno nebo 

službu, která byla plátci poskytnuta) a přijatého zdanitelného plnění (daň uplatněná na zboží, 

které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu nebo dovezeno ze třetí země), a které 

v rámci svých ekonomických činností tento plátce dále použije dle § 72 odst. 1 ZDPH  

zejména pro 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 

nebo  

c) plnění s místem plnění mimo tuzemsku, pokud by měl plátce nárok na odpočet daně, 

jestliže by se plnění uskutečnila s místem plnění v tuzemsku.  

 Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti daň přiznat. 

Tento plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve za zdaňovací období, ve 

kterém byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně dle § 73 odst. 1 ZDPH. 

Jednou takovou podmínkou je vlastnit daňový doklad.  

 Z neplátce se musí povinně stát identifikovaná osoba ze třech možných důvodů. Jelikož 

je tato práce zaměřena na daňové transakce se zbožím, je zde uveden jen první případ 

přeměny neplátce, popřípadě právnické osoby nepovinné k dani na identifikovanou osobu  

dle § 6g ZDPH. Budou-li tyto osoby pořizovat zboží od osoby registrované k dani v členském 

státě, a pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně překročí v příslušném  

a bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč, stávají se identifikovanou 

osobou ode dne prvního pořízení tohoto zboží a musí přiznat a odvést daň. Identifikovaná 

osoba však nemá nárok na odpočet daně dle § 72 ZDPH. Druhý a třetí případ vzniku 

identifikované osoby, týkající se přijetí a poskytnutí, lze vyhledat v § 6h a § 6i ZDPH.  

2.9. Obecný postup při rozhodování o přiznání daně či osvobození z transakce  

 Na počátku je důležité správně definovat obě strany obchodní transakce. Je nutné určit, 

zda je počáteční a koncový subjekt osobou povinnou k dani nebo osobou neuskutečňující 

ekonomickou činnost v tuzemsku, EU nebo v TZ, a v případě osoby povinné k dani, jedná-li 

se o plátce, neplátce, identifikovanou osobu, osobu registrovanou k dani, či osvobozenou 

osobu. Dále je potřeba zjistit, jestli je předmět transakce dle ZDPH řazen do kategorie zboží 

nebo služby. 
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 Pokud je již známo, jestli je problematika řešena z pohledu kupujícího či prodávajícího, 

je také možné určit druh plnění - uskutečněné nebo přijaté.  

 Dle pravidel v ZDPH se stanoví místo plnění transakce, jako jedna ze závazných 

podmínek při zařazení do předmětu daně. Následné je splnění ostatních podmínek vytyčených 

v předmětu daně a zjištění, zda je dané plnění předmětem daně, a zároveň není-li vyňato 

z předmětu daně.  

 Dalším neméně významným krokem je plnění řazeno do své typologie mezi přijaté 

zdanitelné plnění, přijaté osvobozené plnění, uskutečněné zdanitelné plnění, uskutečněné 

osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně a uskutečněné plnění bez nároku na odpočet 

daně. 

 V poslední řadě je nutné určit osobu povinnou přiznat daň dle § 108 odst. 1 ZDPH, 

neboť se často stává, že daná transakce je předmětem daně v tuzemsku, ale daň se z ní 

nepřiznává (např. při uskutečnění nebo pořízení zdanitelného plnění neplátcem daně).   

 Současně je také třeba zjistit, jestli není subjekt povinen přiznat uskutečnění 

osvobozeného plnění dle § 51 odst. 2 ZDPH nebo § 63 odst. 2 ZDPH.  

 Daňový subjekt si nakonec dle § 72 a § 73 ZDPH zjistí, jestli si může uplatnit nárok na 

odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění a přijatých uskutečněných 

zdanitelných plnění. Tento doporučený postup přiznání daně je pro přehlednost znázorněný 

v Tab. 2.1. 
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Tab. 2.1 Obecný postup při rozhodování o přiznání daně nebo přiznání osvobození od daně z 

konkrétní obchodní transakce 

1. Subjekt transakce: 
ONEČ CZ, OPD CZ (DIČ, Neplátce, IO), 

ONEČ EU, OPD EU (ORD, OSVO), OPD TZ; 

2. Předmět transakce: zboží, služba; 

3. Z pohledu: prodávajícího, kupujícího; 

4. Druh plnění: uskutečněné, přijaté; 

5. Místo plnění: určení dle pravidel ZDPH; 

6. Ostatní podmínky předmětu daně: splněny, nesplněny; 

7. Předmět daně: Ano, Ne; 

8. Vynětí z předmětu daně: Ano, Ne; 

9. Typ plnění: PZP, POP, UZP, UOPSN, UOPBN; 

10. Subjekt povinen přiznat daň  

dle § 108 odst. 1 ZDPH: 
Ano, Ne; 

11. Subjekt povinen přiznat osvobození od daně 

dle § 51 odst. 2 ZDPH a § 63 odst. 2 ZDPH: 
Ano, Ne; 

12. Subjekt má nárok na odpočet daně dle § 72 a 

§ 73 ZDPH 
Ano, Ne. 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.10. Základ daně, výpočet daně a daňové povinnosti 

V § 36 odst. 1, 2 ZDPH je uvedeno: „Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel  

nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební 

daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně  

za toto zdanitelné plnění. Základem daně v případě přijetí platby před uskutečněním 

zdanitelného plnění je částka přijaté úplaty snížená o daň.“. V třetím odstavci totožného 

paragrafu je zapsáno, co vše je dále zahrnováno do základu daně. Jedná se o jiné daně, 

poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění, dotace k ceně, vedlejší výdaje (náklady  

na balení, přepravu, pojištění a provize), při poskytnutí služby i materiál přímo související 

s poskytovanou službou, při poskytnutí stavebních a montážních prací je nutné se řídit  

dle § 36 odst. 3 písm. g) ZDPH.  

 Při výpočtu daně z daného plnění je základ daně násoben sazbou daně v absolutním 

vyjádření a vypočtená daň je matematicky zaokrouhlena.  

 Státy EU aplikují pro výpočet daňové povinnosti plátce tzv. nepřímou rozdílovou 

metodu. Daňová povinnost je určená tak, že od daně z celkových výstupů je odečtena daň 
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z celkových vstupů za dané zdaňovací období. Tato daňová povinnost je dvojího druhu. 

Pokud suma daní na výstupu převýší sumu daní na vstupu, daňový subjekt má povinnost 

přiznat a zaplatit daň. Bude-li suma daní na vstupu vyšší než suma daní na výstupu, dojde 

k nadměrnému odpočtu a tento rozdíl se nazývá vratitelný přeplatek, jenž je dle § 105 odst. 1 

ZDPH bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu neboli od podání daňového 

přiznání vrácen plátci zpět. Daní na vstupu je myšlen nárok na odpočet daně. Daň na výstupu 

je daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění vymezené předmětem daně. 

2.11. Zdaňovací období, daňové přiznání a jiné dokumenty pro daňové účely 

 Zdaňovacím obdobím, jak je psáno v § 99 ZDPH, je pro plátce a identifikovanou osobu 

kalendářní měsíc. Plátce daně se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím bude 

kalendářní čtvrtletí, jestliže jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok 

nepřesáhne 10 000 000 Kč, není nespolehlivým plátcem ani skupinou a změnu ohlásí správci 

daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku (viz § 99a ZDPH). 

V § 101 odst. 1 ZDPH je uvedeno, že daňové přiznání má povinnost podat 

 plátce,  

 identifikovaná osoba,  

 osoba, které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí vystaveném dokladu,  

a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo 

 osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem plnění 

v tuzemsku od plátce, jestliže zboží do jiného členského státu nepřepravila  

nebo neodeslala, jak prohlásila, a plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození  

při dodání zboží do jiného členského státu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, ve kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného 

členského státu (viz § 108 odst. 1 písm. j)). 

 Lhůta pro podání daňového přiznání ani lhůta pro splatnost daně není až na specifické 

situace uvedena v ZDPH, proto je třeba postupovat dle daňového řádu.  

V § 136 odst. 4 daňového řádu se píše: „Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se 

daňové přiznání do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Tuto lhůtu nelze prodloužit.“  

V § 135 odst. 3 daňového řádu je uvedeno: „Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené 

pro podání řádného daňového tvrzení.“ 
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  Plátce je povinen podat daňové přiznání k DPH i v případě, že mu ve zdaňovacím 

období nevznikla povinnost přiznat daň (§ 101 odst. 3 ZDPH). Plátci totiž mohla vzniknout 

povinnost přiznat uskutečnění osvobozeného plnění dle § 51 odst. 2 ZDPH nebo  

§ 63 odst. 2 ZDPH. Nevznikne-li povinnost přiznat daň identifikované osobě, tuto skutečnost 

správci daně formou daňového přiznání k DPH nesděluje (§ 101 odst. 5 ZDPH).  

 Spolu s daňovým přiznáním se správci daně podává také souhrnné hlášení  

(viz podkapitola 3.4.1. Souhrnné hlášení a evropský systém VIES) a výpis z evidence  

pro účely DPH. Výpis z evidence pro účely DPH sestavuje dodavatel i odběratel plnění, které 

je poskytováno nebo přijímáno v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92b  

až § 92f ZDPH. Všechny tyto tři dokumenty se dle § 101a ZDPH povinně podávají 

elektronicky.  

 Dokument, který se nepodává správci daně, ale plátce nebo identifikovaná osoba je 

povinna jej vést, je evidence pro účely DPH dle § 100 ZDPH. V obsahu této evidence jsou 

veškeré údaje vztahující se k daňovým povinnostem v členění potřebném pro sestavení 

daňového přiznání a souhrnného hlášení, a také přehled uskutečněných plnění, která jsou 

osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně a přehled obchodního majetku. U přijatých 

zdanitelných plnění, je nutné uvádět daňové indetifikační číslo dodavatele, který plnění 

s nárokem na odpočet daně uskutečňuje. Evidence slouží zejména jako kontrolní nástroj 

správce daně při ověřování správnosti údajů uvedených v dokumentech podávaných správci 

daně, proto je jeho sestavování povinné. 

2.12. Harmonizace daně z přidané hodnoty 

 „Daňová harmonizace znamená přizpůsobení a slaďování národních daňových systémů 

a jednotlivých daní na principu dodržování společných pravidel zúčastněných zemí. 

Harmonizace se může týkat jak konstrukcí daní, tak i jejich administrativy (inkaso daně, 

povinnosti plátce, daňová kontrola). Harmonizace každé daně probíhá ve třech fázích: 

 určení daně, která má být harmonizována; 

 harmonizace daňového základu; 

 harmonizace daňové sazby.“ (Široký, 2013, s. 36 a 37). 

 Důvodem harmonizace nepřímých daní, a tudíž i DPH je potřeba zajištění fungování 

společného jednotného vnitřního trhu EU, který je definován jako volný pohyb zboží, osob, 

služeb a kapitálu.  
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 Mezi nástroje daňové harmonizace v rámci EU je řazeno především sekundární právo 

EU a stále významnější judikatura SDEU. Těmito nástroji je rozlišována pozitivní a negativní 

daňová harmonizace. Zatímco při pozitivní harmonizaci je využíváno implementace 

sekundárního práva EU do vnitrostátních systémů, negativní harmonizace je prováděna 

prostřednictvím interpretace sekundárního práva judikaturou SDEU. 

 Na harmonizaci DPH se můžou podílet všechny orgány EU, jsou jimi Evropská komise, 

Evropský parlament, Rada EU, Evropská rada, Soudní dvůr Evropské unie, Evropská 

centrální banka, Účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. 

2.12.1. Vymezení právních norem Evropské unie 

 Od podepsání Smlouvy o přistoupení ČR do EU dne 1. 5. 2004 se tehdy ještě právo 

Evropského společenství (dále ES) stalo součástí právního řádu ČR. Lisabonskou smlouvou, 

jež vznikla v roce 2009, byla právní subjektivita z ES přesunuta na celou EU, což dalo vznik 

právu EU, tzv. unijního, komunitárního práva, založeném na Smlouvě o EU a Smlouvě  

o fungování EU (dříve Smlouva o založení ES). Toto unijní právo je autonomní a specifické  

a od mezinárodního a od vnitrostátního práva se odlišuje v tom, že EU má pravomoc vytvářet 

legislativní normy platné pro všechny členské státy EU i pro jednotlivce EU. Lisabonskou 

smlouvou byl také změněn název Evropského soudního dvora na Soudní dvůr Evropské unie.  

 Systém právního řádu EU není homogenní. Je tvořen různými druhy norem.  

Dle strukturálního přístupu neboli dle subjektu jejich tvorby jsou normy EU kategorizovány 

na 

 akty členských států, 

 akty orgánů Unie, 

 judikaturu SDEU, 

 obecné zásady a 

 mezinárodní smlouvy. 

 

a) Akty členských států  

 Termín akty členských států je volně zaměňován za pojem primární právo a je prvotním 

základem pravidel, na nichž je EU založena. Toto právo je vytvořeno akty členských států, 

které mezi sebou uzavřeli mezinárodní smlouvy. Charakter mezinárodních smluv ještě 

nezavazuje subjekty EU, nýbrž pouze členské státy a není třeba toto právo implementovat  
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do daňového práva jednotlivých států. Mezi primární právo spadají zřizovací smlouvy  

(též Smlouvy), subsidiární smlouvy a akty zástupců členských států.  

 Zřizovací smlouvy jsou zakládající smlouvy Společenství a Unie a smlouvy na ně 

navazující. K těmto jsou také řazeny smlouvy o přístupu nových členů a rozpočtové smlouvy. 

Subsidiárními smlouvami jsou upraveny záležitosti společného zájmu, které nejsou svěřeny 

do pravomoci EU, ale členských států. Členové Rady EU jako zástupci členských států 

mohou také přijímat akty, jež jsou součástí primárního práva.  

b) Akty orgánů Unie  

 Akty orgánů Unie, nazývané také sekundárním právem, jsou vytvářeny orgány Unie  

na základě zmocnění práva primárního. Toto sekundární právo má již charakter práva 

unijního platného jak pro členské státy, tak pro jeho subjekty a mezi jeho druhy patří nařízení, 

směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. Celý proces řádného legislativního procesu 

tvorby unijního práva započíná Evropská komise, která má v oblasti daní výhradní právo 

předkládat ke schválení legislativní návrhy Evropskému parlamentu reprezentující občany a 

Radě EU zastupující členské státy. O přijetí dané normy rozhoduje Rada EU spolu 

s Evropským parlamentem. 

 Nařízení je normativní právní akt, jenž je obecně a přímo závazný jak pro členské státy, 

tak i pro jednotlivce. Jeho bezprostřední použitelnost a závaznost pro všechny subjekty je 

zajištěna přímou horizontální účinností nařízení, takže není zapotřebí žádné další 

implementace ze strany členského státu a nařízení se stává ihned součástí vnitrostátního 

právního řádu. Nařízení přesně definuje cíly a postupy k jejich dosažení a používá se  

při dosažení úpravy práva EU nezávislého na vnitrostátních právních předpisech. 

 Směrnice naproti tomu nemá obecnou závaznost ve vztahu k jednotlivcům. Je to akt 

zavazující jen subjekty, jimž je adresován, a těmi mohou být výhradně členské státy.  

„Podle čl. 288 SFEU je směrnice pro státy závazná „pokud jde o výsledek, jehož má být 

dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.“ Formu 

této úpravy si volí každý stát sám (např. zákon nebo vyhláška), avšak musí jít o obecně 

závazný právní předpis.“ (Tomášek, 2013, s. 110) Ve směrnici je také uvedena lhůta, do které 

má být směrnice implementována do vlastního vnitrostátního předpisu. Pro správnou 

implementaci směrnice je nutné také přihlížet k interpretacím směrnice Soudním dvorem 
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Evropské unie, k tzv. judikátům SDEU. Směrnice jsou využívány více při harmonizaci 

vnitrostátních právních předpisů, neboť nevytváří autonomní unijní úpravu. 

 Jestliže je rozhodnutím orgánu Unie zavázán jen subjekt, kterému je rozhodnutí 

adresováno, nazývá se individuální rozhodnutí. Avšak rozhodnutí může být také normativní, 

pokud bude určeno všem subjektům Unie. Některá rozhodnutí musí být také povinně 

implementována do národního právního řádu. Za neoficiální sekundární právo je považováno 

rozhodnutí SDEU, tzv. judikatura SDEU. 

 Doporučení a stanoviska nejsou právními akty a nelze jejich nedodržení sankciovat, 

neboť mají pouze pomocnou úlohu při interpretaci práva EU.  

c) Ostatní normy  

 Mezi ostatní normy jsou řazeny judikáty SDEU, obecné zásady a mezinárodní smlouvy. 

 Judikatura SDEU blíže specifikuje akty orgánů Unie a je důležitým činitelem 

v harmonizaci daňových systémů členských států. Blíže je popsána v podkapitole  

2.12.4. Soudní systém členských států a funkce Soudního dvora Evropské unie. 

 Normy, jež nevytvořil žádný subjekt, ale vyplývají ze zobecnění primárního  

a sekundárního práva jsou tzv. obecné zásady, které formuluje SDEU ve své judikatuře. Jsou 

jimi právní axiomy, zásady týkající se právního postavení jednotlivce, zásady pravomoci EU 

(zásada svěřených pravomocí, subsidiarity, proporcionality) a zásady pro aplikaci unijního 

práva v členských státech, o kterých je pojednáváno v podkapitole 2.12.2. Implementační 

zásady v členských státech. 

 Ostatními normami mohou být také mezinárodní smlouvy uzavírané EU se státy, které 

nejsou členy EU. V následujícím schématu (Obr. 2.3) je dělení právních norem EU 

vyobrazeno.  
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Obr. 2.3 Dělení právních norem (aktů) EU s ohledem na pozitivní a negativní daňovou 

harmonizaci DPH 

 

Zdroj: Láchová (2007), Široký (2013), Tomášek (2013), Týč (2010) a vlastní zpracování 

2.12.2. Implementační zásady v členských státech Evropské unie 

 Za včasnou a řádnou implementaci neboli aplikaci aktů orgánů Unie (zejména směrnice 

a rozhodnutí) do práva národního mají odpovědnost členské státy Unie. K tomu, aby byla 

implementace co nejefektivnější, byly stanoveny čtyři zásady, a to zásada přednosti, 

odpovědnosti a zásada přímého a nepřímého účinku. 

1. Zásada přednosti 

 O zásadě přednosti neboli nadřazenosti aplikace unijního práva nad národním bylo již 

pojednáváno v předchozí podkapitole. Nejedná se zde o nadřazenost celého právního řádu 

Unie, ale pouze o nadřazenost v případě rozporu mezi konkrétní normou práva EU a práva 

vnitrostátního. Výsledkem kolize práva unijního s národním není neplatnost příslušného 

vnitrostátního předpisu, nýbrž jeho neaplikovatelnost v konkrétním případě. Touto zásadou je 

také neumožněno přijímat nové národní právní předpisy, které by byly v rozporu s právem 
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EU. Přijetím společného a nezávislého unijního práva členské státy omezily v určitých 

případech svou právní subjektivitu a svou suverenitu. 

2. Zásada odpovědnosti 

 Jestliže je jednotlivci způsobena škoda z důvodu nesprávné implementace norem  

do národního předpisu státu, je členský stát provádějící implementaci odpovědný za vzniklou 

škodu, neboť porušil právo EU. Nesprávná implementace je posuzována z časového  

a věcného hlediska, a to tehdy, když např. nedojde ke včasné implementaci před její lhůtou 

nebo dojde k chybnému provedení implementace. 

3. Zásada přímého účinku 

 „Právní norma má přímý účinek, přiznává-li jednotlivcům (fyzickým nebo právnickým 

osobám) práva nebo ukládá-li jim povinnosti, a to sama, bez prostřednictví jiné právní 

normy.“ (Týč, 2010, s. 103). Typickým právním aktem orgánů Unie s horizontálním přímým 

účinkem je nařízení (viz podkapitola 2.12.1. Vymezení právních norem Evropské unie). 

Normy, které je nutno na rozdíl od nařízení implementovat za pomocí zákonů nebo vyhlášek 

do vnitrostátního předpisu, jsou charakteristické zpětným (vertikálním) přímým účinkem ze 

strany od jednotlivce k členskému státu. Jsou jimi zejména směrnice. Dochází tak k efektivní 

implementaci, protože pochybí-li orgány státu v řádné a včasné implementaci dané směrnice, 

může se jednotlivec přímo dovolat této směrnice před národním soudem, která mu přiznává 

odepřené právo státem. Po dovolání směrnice je státní orgán povinen tuto normu aplikovat  

a daňová situace se pro dotčeného jednotlivce stává výhodnější než za předešlých okolností. 

Správce daně jako představitel orgánu státu nemůže využít neimplementované směrnice 

v neprospěch daňového subjektu.  

4. Zásada nepřímého účinku 

 Význam zásady nepřímého účinku (zejména směrnice) tkví v tom, že národní právo 

musí být interpretováno ve smyslu unijní normy, i když nebyla řádně (časově a věcně) 

implementována státním orgánem do národního práva. Musí dojít k tzv. eurokonfornímu 

výkladu vnitrostátního práva a souladu výkladu národního práva s právem unijním. Jedině tak 

dojde k efektivní implementaci. Nepřímý účinek směrnice se vztahuje na všechny právní 

předpisy státu, i na ty, které byly přijaty před přijetím směrnice. 
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2.12.3. Základní směrnice jako harmonizační nástroj daně z přidané hodnoty 

 V roce 1967 byly přijaty první dvě směrnice Rady. V první směrnici č. 67/227/EHS 

byla uvedena nutnost přejít ze systému daně z obratu na systém daně z přidané hodnoty,  

a tak byla tato daň roku 1973 po vzoru Francie zavedena ve všech členských státech EHS. 

Rozhodnutím SDEU byla první směrnice dále interpretována tak, že bylo nepřípustné  

ve státech EHS zavádět nové nepřímé daně konkurující DPH.  

 Druhou směrnicí č. 67/228/EHS byl definován předmět daně, místo plnění, území státu, 

dodání zboží, poskytnutí služby, osoba podléhající dani a možnost úlev pro malé podniky. 

Touto směrnicí bylo také umožněno zavedení různých sazeb DPH. Směrnicemi z roku 1967 

byl sice zaveden jednotný systém daně, ale mnoho problémů zůstalo nevyřešeno. 

  Po deseti letech, roku 1977 Rada přijímá směrnici šestou č. 77/388/EHS, kterou je 

vytvořen jednotný základ pro vyměření DPH, tzn., že je přesně vymezen okruh daňových 

subjektů, specifika předmětu daně a daňový základ.  

 Jedním z prováděcích opatření k zavedení jednotného vnitřního trhu bylo zrušení 

hraničních kontrol zboží při přechodu vnitřních hranic ES. Do roku 1992 byl postup takový, 

že zboží opouštějící hranice státu bylo na hraničním přechodu zkontrolováno, že skutečně 

fyzicky opouští území státu vývozce a daň byla posléze vývozci vrácena, protože zboží bylo 

zdaňováno ve státě dovozce. V roce 1991 byla Radou přijata směrnice č. 91/680/EHS, kterou 

byly v roce 1993 zrušeny daňové hranice uvnitř Evropských společenství. Systém dovozu  

a vývozu mezi členskými státy byl nahrazen pojmem intrakomunitární plnění. Vyjma nových 

dopravních prostředků byl nákup pro osobní potřebu zdaněn výhradně v zemi původu. Zboží 

a služby určené pro podnikatelské aktivity jsou nadále zdaňovány v zemi spotřeby (dovozu). 

Jelikož si nyní obchodní partneři obchod organizují sami, a aby nedocházelo k daňovým 

únikům, musí být kontrola výběru daně administrativně náročnější. Proto zavedením vnitřního 

jednotného trhu a vznikem EU v roce 1993 vstoupilo v platnost nařízení Rady č. 218/92, 

kterým bylo povinně zavedeno 

 daňové identifikační číslo, 

 informační systém VIES a 

 kontrolní statistický systém Intrastat
1
. 

                                                 
1
 Intrastat je statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU.  
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 Důležitý harmonizační krok byl dosažen také směrnicí č. 92/77/EHS z roku 1992,  

kdy došlo ke sblížení daňových sazeb v členských státech. Závazné byly dvě sazby DPH, 

obecná ve výši minimálně 15 % a snížená ve výši minimálně 5 %, kterou jsou zdaněny zboží 

a služby se sociálním dopadem.  

 V současnosti platí po mnoho novelizacích šesté směrnice její konsolidované znění  

č. 2006/112/ES (ovšem v platnosti dalších směrnic), do něhož je zahrnuta i směrnice první, 

směrnice rušící daňové hranice a směrnice ustanovující povinné minimální daňové sazby. 

Dodnes také platí řada výjimek, které si členské státy vydobyly při implementaci výše 

zmíněných směrnic.  

2.12.4. Soudní systém členských států a funkce Soudního dvora Evropské unie 

 Když v roce 1993 vznikla Maastrichtskou smlouvou Evropská Unie, bylo také 

vytvořeno unijní právo, prostřednictvím kterého došlo v určitých oblastech k podřízení 

členských států Unii. Dodržování tohoto práva musela zajišťovat samostatná nezávislá 

instituce, která byla Lisabonskou smlouvou roku 2007 označena jako Soudní dvůr Evropské 

unie. Soustava SDEU je tvořena třemi soudy: Soudním dvorem, Tribunálem a Soudem  

pro veřejnou službu. Všechny instituce SDEU mají sídlo v Lucemburku a jejich jednacím 

jazykem může být kterýkoli z úředních jazyků EU tak, aby zachovávaly zásadu 

mnohojazyčnosti. Součástí soudního systému členských států jsou mimo SDEU i národní 

soudy členských států. Existují tři základní funkce, které jsou naplňovány SDEU. Jsou jimi 

řešení sporů mezi subjekty uvnitř EU, zajištění jednotného výkladu a platnosti práva EU  

a tvorba vlastního práva EU. 

1. Řešení sporů mezi subjekty uvnitř Evropské unie 

 Řešení sporů mezi subjekty probíhá prostřednictvím přímých žalob. Přímé žaloby jsou 

k soudům vznášeny z různých stran. Může je vznést jedna ze tří hlavních institucí jakou je 

Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, další instituce EU, členský stát EU nebo 

jednotlivec, jestliže se cítí být poškozeni dle unijního práva. Žaloby mohou být směřovány 

proti všem těmto subjektům.  

2. Zajištění jednotného výkladu a platnosti práva Evropské unie 

 K tomu, aby bylo dosaženo jednotného právního režimu v Unii, je zapotřebí nejen 

jednotné legislativy právních norem, ale také jednotné interpretace těchto norem 
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vnitrostátními soudy členských státu Unie. Interpretace totožné právní normy může být 

v každém členském státě jiná a dokonce se mohou lišit i mezi soudy uvnitř jednoho státu.  

 Jedním z velmi účinných nástrojů pro sjednocování výkladu a platnosti unijního práva 

v celé EU je řízení o předběžné otázce (též prejudiciální řízení), které dává dle Smlouvy  

o fungování EU (článek 267) národním soudům závazné vodítko pro výklad ustanovení 

zakládajících Smluv EU a aktů orgánů EU a pro platnost aktů orgánů EU.  

 Řízení o předběžné otázce je nejfrekventovanější řízením SDEU, dokonce častějším, 

než řízení o přímých žalobách. Národní soud, který má v průběhu řízení nejasnost při výkladu 

nebo platnosti unijního práva a považuje-li rozhodnutí o této otázce k vynesení svého 

rozsudku nezbytné, se může obrátit na Soudní dvůr s předběžnou otázkou a přeruší národní 

soudní řízení. Soudní dvůr tento dotaz zodpoví rozhodnutím (rozsudkem), které je závazné  

a národní soud musí tento unijní předpis aplikovat do svého rozhodnutí na národní úrovni. 

Aplikovat jej nemusí jen tehdy, pokud z výkladu předpisu rozhodne, že se k dané situaci 

nevztahuje. Vyloučen zde není druhý dotaz v téže věci, ale je třeba počítat s průměrnou dobou 

řízení SDEU dva roky. V ostatních případech rozhodují národní soudy, které běžně aplikují 

unijní právo. Řízení o předběžné otázce je  znázorněno v Obr. 2.4. 

Obr. 2.4 Řízení o předběžné otázce 

 

Zdroj: Široký (2013, s. 66) a vlastní zpracování 
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3. Legalita práva a tvorba vlastního práva Evropské unie 

 SDEU přezkoumává a garantuje legalitu unijního právního řádu vytvořeného orgány 

EU. Co se týče tvorby vlastního práva, známém také pod pojmem judikatura SDEU, tato 

funkce navazuje na funkci druhou, zajištění jednotného výkladu a aplikace práva EU. 

„Evropský soudní dvůr sice právo jako takové netvoří, avšak dává relativně obecně 

formulovaným pravidlům konkrétní obsah, což se při faktickém (nikoli právním) závazném 

charakteru jeho rozhodnutí jeví jako tvorba práva.“ (Týč, 2010, s. 150). SDEU sjednocuje 

výklad sekundárního práva. Od interpretace, konkretizace norem tedy dochází k dotváření 

práva a SDEU je zároveň určitým spolutvůrcem unijního práva. Judikaturou SDEU je 

nazývána rozhodovací praxe SDEU, kterou se vytváří soudní rozhodnutí v jednotlivých 

projednávaných případech. Ačkoliv judikatura SDEU není oficiálně zahrnuta v primárním  

ani sekundárním právu, má fakticky všeobecnou závaznost a musí se jí řídit nejen soud, který 

o výklad požádal, nebo subjekt, jehož se rozhodnutí dotýká (tzn. účastníci řízení), ale všechny 

členské státy, jejich jednotlivci i samotné orgány EU, pokud se judikatura dotýká výkladu 

práva platném na celém území EU. Lze tedy konstatovat, že judikatura SDEU je soudní 

precedent uznávaný jako závazný pramen práva EU. 

 Příkladem je všeobecně závazné rozhodnutí SDEU v judikátu C-6/64 COSTA v. ENEL,  

kde SDEU rozhodl o nadřazenosti unijního práva nad právem národním. Toto pravidlo nebylo 

součástí primárního ani sekundárního práva, avšak na základě konkrétního případu o něm 

SDEU rozhodl a od tohoto rozsudku platí, že pokud bude jakýkoliv vnitrostátní zákon  

nebo vyhláška v rozporu s evropským právem, orgány členských států jej nemůžou aplikovat.   
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3. Charakteristika intrakomunitárního plnění 

 V třetí kapitole této práce je charakterizováno intrakomunitární plnění. Je zde také 

popsán proces zasílání zboží, který je z intrakomunitárního plnění vyloučen. Důležitou 

součástí této kapitoly je definování podmínek pro možnost zahrnutí dodání zboží do jiného 

členského státu mezi plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. V poslední části 

této kapitoly je nastíněna problematika intrakomunitárních obchodů mezi třemi daňovými 

subjekty, přičemž zboží je přepraveno přímo od počátečního subjektu ke koncovému 

zákazníkovi. V kapitole je volně vycházeno ze ZDPH, z komentáře Drábové (2013) k ZDPH 

a z publikace Bendy (2013) a Holubové (2014). 

3.1. Definice intrakomunitárního plnění  

 Dle zákona o dani z přidané hodnoty, jež vstoupil v platnost 1. 5. 2004, a to dnem 

vstupu České republiky do Evropské unie, je ve vztahu k pořizovatelům zboží z členských 

států EU pojem „vývoz zboží“ nahrazen termínem „dodání zboží do jiného členského státu“, 

neboli tzv. „intrakomunitární plnění“. Avšak za intrakomunitární plnění lze také považovat 

druhou polovinu těchto přeshraničních obchodních transakcí – pořízení zboží z jiného 

členského státu. Při intrakomunitárních transakcí platí základní pravidlo neutrality DPH, 

kterým je stanoveno, že daň na výstupu z jednoho plnění je možné přiznat pouze jednou  

a v jednom členském státě, byť se stanoví místa plnění v obou těchto členských státech. 

3.1.1. Dodání zboží včetně dodání zboží do jiného členského státu  

 V § 13 odst. 1 ZDPH je napsáno: „Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí 

převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.“. Tato věta zákona je vztahována ke všem 

možným způsobům dodání. Převod práva nakládat se zbožím jako vlastník je pojem daleko 

širší nežli legislativní pojetí převodu vlastnictví, neboť k tomu, aby mohl kupující skutečně 

nakládat (disponovat) se zbožím dle svého uvážení jako vlastník, postačuje jen oprávnění 

prodávajícího. Pod pojmem dodání zboží je zahrnuto tuzemské dodání zboží (komunitární), 

dodání zboží do jiného členského státu (intrakomunitární), zasílání zboží a vývoz zboží.  

 Co se týče intrakomunitárního dodání zboží, v § 13 odst. 2 ZDPH je uvedeno: 

„Dodáním zboží do jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, 

které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.“  
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 Podmínka překročení hranic mezi členskými státy je základním znakem operace uvnitř 

EU, která je odlišována od tuzemské operace. Výše uvedené vymezení dodání zboží do jiného 

členského státu je ze dvou důvodů nekonkrétní. Prvním důvodem je nespecifikování obou 

stran obchodu. Avšak v § 64 ZDPH, o němž bude pojednáváno níže, je psáno, že subjektem, 

který dodává zboží do jiného členského státu je vždy tuzemský plátce (DIČ) a odběratelem 

tohoto zboží může být pouze osoba registrovaná k dani v jiném členském státě (ORD), pro 

kterou je tato transakce naopak předmětem daně v členském státě pořízení zboží Druhým 

problémem je, že v tomto ustanovení zákona není přesně stanoveno, prostřednictvím jakého 

subjektu má být přeprava zboží realizována. Je zde podstatný pouze fakt, že aby byla 

transakce považována za dodání zboží do jiného členského státu v důsledku odeslání nebo 

přepravy, musí zboží fyzicky opustit území členského státu dodání a následně musí fyzicky 

skončit na území členského státu pořízení tohoto zboží. Podmínky zajištění přepravy jsou 

stanoveny v níže uvedeném § 7 odst. 2 ZDPH.  

Místo plnění při dodání zboží bez odeslání nebo přepravy 

 Stanovení místa plnění při dodání zboží je v zákoně diferencováno dle toho, zda je 

zboží dodáno bez odeslání či přepravy nebo s odesláním či přepravou tohoto zboží.  

V § 7 odst. 1 ZDPH je zaznamenáno: „Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží 

uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání 

uskutečňuje.“ Dojde-li k předání zboží, aniž by muselo být odesláno nebo přepraveno, místo 

plnění je vždy u dodavatele tohoto zboží a jedná se v každém případě o komunitární plnění, 

byť je odběratel zboží z jiného členského státu a jedná se o intrakomunitární obchod. Pokud 

tento odběratel nebude konečným spotřebitelem zboží, bude mít při následném komunitárním 

či intrakomunitárním dodání zboží povinnost registrovat se k dani v členském státě 

dodavatele dle § 6c odst. 2 ZDPH nebo § 6c odst. 3 ZDPH. 

Místo plnění při dodání zboží s odesláním nebo přepravou 

 V § 7 odst. 2 ZDPH  je již při dodání zboží bráno v potaz jeho odeslání nebo přeprava  

a dále je zde zaměřováno na osoby, které mohou přepravu zajišťovat (uskutečňovat).  

Jsou jimi 

 osoba na počátku transakce, která uskutečňuje dodání zboží (dodavatel zboží), 

 cílová osoba transakce, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží (pořizovatel zboží), 

nebo těmito dvěma osobami zmocněná třetí osoba (zprostředkovatel dopravy). 
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 V kontextu obchodování mezi subjekty v rámci EU je důležité rozlišovat mezi pojmy 

doprava a přeprava. Zatímco dopravou je myšleno fyzické přemístění věci z počátečního bodu 

do bodu koncového, přeprava je uskutečňována dodavatelem nebo pořizovatelem zboží, který 

si dopravu objedná a zaplatí. Přeprava je tak zajišťována na jeho jméno, riziko a náklady  

a jedině tato osoba má právo nakládat se zbožím jako vlastník během jeho pohybu  

mezi členskými státy. Zajištění dopravy lze provést 

 v rámci vlastních kapacit svými dopravními prostředky (faktická realizace dopravy), 

 nákupem dopravy u spedičních společností nebo 

 zprostředkováním dopravy (zmocněná třetí osoba domluví za provizi dopravu 

dodavateli nebo pořizovateli zboží). 

 Místo plnění při dodání zboží s odesláním nebo přepravou, pokud je zboží odesláno 

nebo přepraveno těmito jasně definovanými osobami, je podle § 7 odst. 2 ZDPH  

„místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná“. Také postup 

při stanovení místa plnění u dodání zboží do jiného členského státu musí být podřízen tomuto 

ustanovení, neboť v ZDPH není tato problematika samostatně upravena. Tuto situaci lze 

znázornit za pomocí Obr. 3.1. Symbolem nad a pod zelenou šipkou je představována přeprava 

zboží a podtržením daňového subjektu je naznačen pohled dodavatele či odběratele zboží při 

určení místa plnění.  

 

Obr. 3.1 Místo plnění u dodání zboží do jiného členského státu  

dle § 13 odst. 2 ZDPH a § 7 odst. 2 ZDPH 

 

Zdroj: ZDPH a vlastní zpracování 
 
 Bude-li zboží dodáno s odesláním nebo přepravou pouze po území jednoho členského 

státu, vyplývající daňové důsledky budou stejné jako v situaci, kdy bude zboží dodáno  

bez odeslání nebo přepravy. V obou případech se bude jednat o komunitární plnění. 
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Nejasnosti vyvstávají až při dodávkách zboží mezi členskými státy, kdy je již nutné rozlišovat 

mezi dodáním zboží s odesláním nebo přepravou (dodáním zboží do jiného členského státu),  

tzv. průběžnou dodávkou spojenou s pojmem intrakomunitární plnění, a dodáním zboží  

bez odeslání nebo přepravy, tzv. klidovou dodávkou, jež je také plněním komunitárním. 

 V zákoně je také uvedeno, že místo plnění při dodání zboží s instalací nebo montáží je 

dle § 7 odst. 3 ZDPH tam, kde je zboží instalováno nebo smontováno, tedy u odběratele, na 

druhém konci transakce. V názvu tohoto plnění je sice dodání zboží, jeho podstata je však 

přes totožné charakteristiky přiřazována službě.  

Okamžik vzniku povinnosti přiznat daň u dodání zboží 

 V § 21 odst. 1 ZDPH je uvedeno, že „daň je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve,  

pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období,  

ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň“. Toto ustanovení je vztahováno také na zasílání 

zboží a dle § 22 odst. 1, 2 ZDPH i na dodání zboží do jiného členského státu, na které se 

nevztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně. 

Okamžik vzniku povinnosti přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu 

 Bude-li dodání zboží do jiného členského státu osvobozeno od daně s nárokem  

na odpočet daně, okamžik vzniku povinnosti přiznat toto plnění je dle § 22 odst. 3, 4 ZDPH 

den vystavení daňového dokladu. Jestliže však není daňový doklad vystaven do 15. dne 

měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného 

členského státu, povinnost přiznat uskutečnění plnění vzniká automaticky k tomuto dni. 

Dodání zboží do jiného členského státu je plátce povinen uvést do daňového přiznání  

za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění. 

3.1.2. Pořízení zboží z jiného členského státu  

 S termínem pořízení zboží se lze běžně ve firemní praxi setkat. Co se týče ZDPH, zde je 

pořízení zboží myšleno pouze ve smyslu pořízení zboží z jiného členského státu,  

tedy intrakomunitárního pořízení zboží a i tato terminologie musí mít samozřejmě příslušnou 

charakteristiku na obou stranách transakce.  

 V § 16 odst. 1 ZDPH je obsaženo: „Pořízením zboží z jiného členského státu  

se pro účely tohoto zákona rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby 

registrované k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou, pokud je zboží 
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odesláno nebo přepraveno z tohoto jiného členského státu do členského státu od něj 

odlišného.“ Přeprava zboží musí být uskutečněna prostřednictvím totožných tří osob,  

jako tomu bylo u dodání zboží do jiného členského státu. 

 Z daného vymezení je jasné, že dodavatelem zboží musí být osoba registrovaná k dani 

v jiném členském státě (ORD). O možném odběrateli zde není zmínka. Metodou vyloučení 

lze předběžně poznamenat, že subjektem na konci obchodní transakce je plátce (DIČ)  

nebo identifikovaná osoba (IO), která se stává z neplátce při překročení tzv. hodnoty přijatého 

zboží ve výši 326 000 Kč v příslušném nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. 

Pokud by totiž byly zachovány stejné podmínky a odběratel zboží by byl stále neplátcem 

daně, jednalo by se o zasílání zboží, o němž je pojednáváno v následující podkapitole. 

Místo plnění u pořízení zboží 

 V ZDPH § 11 odst. 1 je uvedeno: „Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského 

státu se považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy 

pořizovateli.“. Tuto situaci lze znázornit za pomocí Obr. 3.2. Symbolem nad a pod zelenou 

šipkou je představována přeprava zboží a podtržením daňového subjektu je naznačen pohled 

vyhodnocení problematiky určení místa plnění.  

Obr. 3.2 Místo plnění u pořízení zboží z jiného členského státu  

dle § 16 odst. 1 ZDPH a § 11 odst. 1 ZDPH 

 

Zdroj: ZDPH a vlastní zpracování 

 
Okamžik vzniku povinnosti přiznat daň u pořízení zboží z jiného členského státu  

 Okamžik vzniku povinnosti přiznat daň plátcem nebo identifikovanou osobou  

při pořízení zboží z jiného členského státu je dle § 25 odst. 1 ZDPH den vystavení daňového 

dokladu. Jestliže však není daňový doklad vystaven do 15. dne měsíce následujícího  
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po měsíci, ve kterém došlo k pořízení zboží, povinnost přiznat daň vzniká automaticky 

k tomuto dni.  

3.1.3. Zasílání zboží 

 V předešlých podkapitolách bylo definováno intrakomunitární plnění neboli dodání 

zboží do jiného členského státu a jeho následné pořízení právě z onoho členského státu.  

V této pasáži je vysvětlen rozdíl mezi intrakomunitární plněním a zasíláním zboží. Jak dodání 

zboží do jiného členského státu, tak zasílání zboží jsou dodáním zboží ve smyslu  

§ 13 odst. 1 ZDPH. 

 Dle § 8 odst. 4 ZDPH se zasíláním zboží pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží 

mezi členskými státy, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou povinnou k dani, 

která zboží dodává nebo jí zmocněnou třetí osobou a zboží je, na rozdíl od intrakomunitárního 

plnění, dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání  

nebo přepravy zboží není předmětem daně. Zboží při jeho zasílání putuje od jeho  

vlastníka - plátce daně k novému vlastníku v jiném státě EU, kterým je osoba neuskutečňující 

ekonomickou činnost (Občan) či osoba povinná k dani uskutečňující ekonomickou činnost, 

která ale není plátcem daně (Neplátce). Zároveň se zde nejedná o zboží jako je nový dopravní 

prostředek nebo zboží s instalací nebo montáží.  

Místo plnění u zasílání zboží  

 V ZDPH § 8 odst. 2 je uvedeno: „ Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží 

nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud 

a) zasílané zboží není předmětem spotřební daně a  

b) celková hodnota zboží, které osoba povinná k dani zaslala do členského státu ukončení 

odeslání nebo přepravy zboží, bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 

předcházejícím kalendářním roce 

1. 1 140 000 Kč, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu  

do tuzemska, nebo 

2. částku stanovenou jiným členským státem, je-li zboží odesláno nebo přepraveno 

z tuzemska do jiného členského státu.“ 

 U zboží, které je také předmětem spotřební a energetické daně je místo plnění vždy tam, 

kde je ukončena jeho přeprava či odeslání. Částka stanovená jiným členským státem je  

dle velikosti členského státu ve výši 100 000 EUR nebo 35 000 EUR. 
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 Pokud není místo plnění stanoveno dle tohoto odstavce a tuto tzv. částku tedy celková 

hodnota zasílaného zboží překročí, místo plnění je tam, kde se zboží nachází po ukončení jeho 

odeslání nebo přepravy (§ 8 odst. 1 ZDPH). Zasílatel tedy rozhoduje o stanovení místa plnění, 

a pakliže bude splňovat všechny okolnosti zaznamenané v § 8 odst. 2 ZDPH a nepřekročí 

specifickou částku, může se dokonce sám rozhodnout, jestli bude místo plnění u něj nebo  

u odběratele ve státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží (§ 8 odst. 3 ZDPH). Bude-li 

místo plnění v tuzemsku, ve státě osoby neuskutečňující ekonomickou činnost – občana, 

osoba neusazená v tuzemsku se povinně stává tuzemským plátcem dle § 6c odst. 2 ZDPH,  

viz podkapitola 2.8. Charakteristika daňových subjektů: plátce, neplátce a identifikovaná 

osoba. 

 Odběrateli zbývá sledovat jediné, a to tzv. hodnotu zaslaného plnění stanovenou v jeho 

členském státě, aby zjistil, zda je přijetí zboží pro něj předmětem daně a jedná se o pořízení 

zboží z jiného členského státu. V ČR je to hodnota 326 000 Kč (ekvivalent hodnoty je  

10 000 EUR), o které již bylo pojednáváno v podkapitolách 2.8. Charakteristika daňových 

subjektů: plátce, neplátce a identifikovaná osoba, 2.6. Vynětí z předmětu daně  

a 3.2.2. Pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie. Obě situace určení míst plnění 

u zasílání zboží jsou vykresleny v následujících Obr. 3.3 a Obr. 3.4. Symbolem nad  

a pod zelenou šipkou je představována přeprava zboží a podtržením daňového subjektu je 

naznačen pohled vyhodnocení problematiky určení místa plnění.  

Obr. 3.3 Místo plnění u zasílání zboží z tuzemska do jiného členského 

 státu při překročení stanovených částek dle § 8 odst. 1, 2 a 4 ZDPH 

 

Zdroj: ZDPH a vlastní zpracování 
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Obr. 3.4 Místo plnění u zasílání zboží z jiného členského státu 

do tuzemska při překročení stanovené částky dle § 8 odst. 1, 2 a 4 ZDPH 

 

Zdroj: ZDPH a vlastní zpracování 

 
Okamžik vzniku povinnosti přiznat daň u zasílání zboží 

 Jelikož je zasílání zboží podkategorie vyššího celku dodání zboží, okamžik vzniku 

povinnosti přiznat daň u zasílání zboží je stanovován stejným způsobem jako při dodání zboží 

dle § 21 odst. 1 ZDPH. 

3.2. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu  

 Po splnění všech žádoucích podmínek pro možnost zařazení do předmětu DPH  

je častým případem výskyt předmětných plnění na obou stranách transakce, tedy ve státě 

dodání zboží do EU i ve státě pořízení tohoto zboží z EU. V praxi by tato situace znamenala 

dvojí zdanění a nepřiměřené daňové břemeno pro konečného spotřebitele. Proto platí,  

že zboží i služba může být zdaněna pouze v jednom státě, i když jsou místa plnění v obou 

státech EU. Je to země spotřeby neboli „dovozu“. Proto je v rámci intrakomunitárního plnění 

dodání zboží do jiného členského státu osvobozeno od daně s nárokem na daňový odpočet. 

Z výčtu osvobozených plnění s nárokem na odpočet daně uvedeného v § 63 ZDPH je dodání 

zboží do jiného členského státu plátcem (DIČ) osvobozeno dle § 64 odst. 1 ZDPH tehdy, 

pokud 

 pořizovatel zboží v jiném členském státě EU vystupuje jako osoba registrovaná k dani 

(ORD), tzn., že mu bylo v této zemi přiděleno daňové identifikační číslo plátce daně 

(viz podkapitola 3.3.1. Souhrnné hlášení a evropský informační systém VIES), 

 a zároveň bylo zboží skutečně odesláno nebo přepraveno z tuzemska pořizovateli  

do jiného členského státu (viz podkapitola 3.3.2. Důkazní prostředky odeslání  

nebo přepravy zboží do jiného členského státu), 
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 a to plátcem, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou (viz podkapitola  

3.2.1. Dodání zboží včetně dodání zboží do jiného členského státu), 

 s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není 

předmětem daně. 

Základní podmínkou pro osvobození intrakomunitárních dodávek zboží je nutnost 

převodu práva na kupujícího nakládat se zbožím jako vlastník dle § 13 odst. 1 ZDPH.  

V této souvislosti není prozatím významné, jestli k tomuto převodu dojde ještě ve státě dodání 

nebo až ve státě pořízení zboží. Po splnění těchto podmínek může plátce osvobodit od daně 

s nárokem na odpočet daně zboží dodané do jiného členského státu. Plátce je povinen 

prokázat splnění těchto podmínek a místně příslušný správce daně je oprávněn posoudit,  

zda plátce dostatečným způsobem prokázal splnění těchto podmínek. 

3.2.1. Souhrnné hlášení a evropský informační systém VIES 

 Souhrnné hlášení je definováno v § 102 ZDPH. Plátce má povinnost podávat souhrnné 

hlášení, pokud uskuteční 

 intrakomunitární plnění, tj. dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované 

k dani (kód plnění 0), 

 přemístění obchodního majetku do jiného členského státu (kód plnění 1), 

 dodání zboží prostřední osobou formou třístranného obchodu (kód plnění 2) a  

 poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH,  

pokud je povinen přiznat daň příjemce služby (kód plnění 3). 

 Souhrnné hlášení se podává proto, aby byli správci daně informováni  

o intrakomunitárních plněních mezi daňovými subjekty z odlišných členských států, a aby tak 

preventivně nedocházelo k daňovým únikům. V souhrnném hlášení se mimo daňových 

identifikačních čísel pořizovatelů zboží nebo služeb uvádí počet a hodnoty těchto plnění 

v tuzemské měně dodavatele. Tyto údaje jsou posléze zavedeny do evropského informačního 

systému VIES (VAT Information Exchange System), sloužící také subjektům daně jako zdroj 

informací o registracích subjektů k dani na protějších stranách transakce uvnitř EU tak, aby 

správně zařadili plnění do své typologie. 

 Obchoduje-li plátce nebo identifikovaná osoba se zbožím a také službami přes hranice 

členských států a splňuje-li podmínky pro podání souhrnného hlášení, musí toto hlášení podat 

vždy do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém je plnění uskutečněné.  
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Toto ustanovení je vztahováno také ke čtvrtletním plátcům DPH. Avšak je-li firma zaměřena 

pouze na poskytování služeb dle § 9 odst. 1 ZDPH s místem plnění v jiném členském státě, 

souhrnné hlášení se podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání (měsíčně, čtvrtletně). 

3.2.2. Důkazní prostředky odeslání nebo přepravy zboží do jiného členského státu  

 Nejdiskutovanější podmínkou pro možnost osvobodit od daně s nárokem na odpočet 

daně plnění, jež je dodáním zboží do jiného členského státu EU, je podmínka odeslání  

nebo přepravy tohoto zboží. Při tomto rozhodování je nutné vědět, jestli bylo zboží skutečně 

odesláno nebo přepraveno, respektive jestli zboží skutečně opustilo členský stát dodání, 

 a jestli zboží fyzicky skončilo na území jiného členského státu EU. Protože si osvobození  

od daně uplatňuje plátce daně, splnění této podmínky je povinen prokázat právě plátce daně, 

jenž je také dodavatelem zboží do jiného členského státu EU. Toto tvrzení dokazuje i SDEU 

v rozsudku C-184/05 Twoh International BV v. Staatssecretaris van Financiën, kde rozhodl, 

že povinnost předložit důkazy o osvobození s nárokem na odpočet daně má osoba, která z něj 

těží. Dodavatel tedy nemůže požadovat po svém správci daně, aby si vyžádal informace  

o odeslání nebo přepravě od orgánů členského státu určení dodání zboží. 

 Zajišťuje-li přepravu plátce – dodavatel, jako důkazní prostředek může využívat 

přepravního dokladu. Využije-li plátce služeb externích dopravců, přepravním dokladem  

je uzavřena smlouva mezi přepravcem, který zajišťuje přepravu zboží a spediční  

společností - dopravcem, který se stará o dopravu zboží. Jeho přijetím ze strany konečného 

příjemce zboží je také potvrzeno fyzické převzetí zboží mimo členský stát dodání.  

Pro mezinárodní silniční dopravu je tento doklad nazýván nákladním listem CMR 

(Convention Marchandise Routière). 

 Pokud přepravu nezajišťuje dodavatel, který má průkazní povinnost, jednou  

ze zákonných možností jak prokázat, že zboží opustilo území dodání je prohlášení 

pořizovatele zboží nebo zmocněné třetí osoby. V § 64 odst. 5 ZDPH je psáno: „Dodání zboží 

do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné 

třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními 

prostředky“. Nedostatečným je příslibné prohlášení těchto osob, že zboží přepraví do jiného 

členského státu (záleží však na celkovém vyhodnocení dané situace). 

 Důkaz, který je dodavatel schopen předložit daňovým orgánům je odvíjen  

od skutečností, které se za tímto účelem dozví od pořizovatele nebo zmocněné osoby.  
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Z rozsudku SDEU C-430/09 Euro Tyre Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën v bodě 

38 vyplývá, že je v takovém případě legitimní požadovat, aby dodavatel jednal dobré víře 

s korektností transakce a pořizovatele a přijal všechna opatření, která po něm mohou být 

rozumně požadována, aby zajistil, že plnění, které provádí, nevedlo k jeho účasti na daňovém 

úniku. Požadavky členského státu by měly být přiměřené, aby plátce nezatěžovaly víc, než je 

nutné pro správný výběr daně. 

 Avšak písemné prohlášení pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby není, podle rozsudku 

Nejvyššího správního soudu ČR (dále NSS) čj. 8 Afs 52/2008, Makro, jediným a absolutním 

důkazem, byť je jistě důkazem relevantním. Dříve, dle tohoto rozsudku NSS, nebyl tento 

důkaz považován za dostačující, pokud dodavatel nebyl schopen prokázat dobrou víru  

o poctivosti pořizovatele. Druhým, pozdějším rozsudkem NSS čj. 5 Afs 83/2012, Jet Group 

(dále Jet Group) došlo k příznivému posunu k judikatuře SDEU a eurokonfornímu výkladu 

národního práva. Zde již byla poupravena myšlenka průkaznosti dobré víry o poctivosti 

pořizovatele a transakce s tím spojené. NSS v této věci tvrdí, že by prohlášení pořizovatele 

nebylo řádným důkazem jedině tehdy, kdyby například osoba, která jej měla vydat, 

neexistovala, obchod byl pouze fiktivní, nemohl reálně nastat, nebo se vůbec neuskutečnil. 

 Jiná situace může nastat, jestliže pořizovatel vystupuje v obchodním vztahu 

s dodavatelem jako neznámá osoba. V tomto případě dodavatel nemůže jednat v dobré víře 

vůči pořizovateli. Ve věci Jet Group NSS dále stanovil, jaké jiné důkazní prostředky si může 

dodavatel s uskutečněním plnění zajistit. Jedná se o fotokopie dokladů konkrétních fyzických 

osob, konkrétních dopravních prostředků, dodací listy, výpisy z evidencí právnické osoby,  

aj. Mezi podpůrné důkazy jsou řazeny také kopie daňového přiznání a evidence DPH 

pořizovatele.  

 Dle rozhodnutí SDEU C-409/04 Teleos plc a další v. Commissioners of Customs  

& Excise v bodě 68, pokud tedy dodavatel jedná v dobré víře a poskytne důkazy prokazující 

prima facie jeho nárok na osvobození dodání zboží uvnitř EU, orgány správy daně ve státě 

dodání nemohou uložit dodavateli povinnost doplatit DPH za toto plnění, jestliže se důkazy 

ukážou jako nepravdivé, a zároveň není-li dokázána účast tohoto dodavatele na podvodu.  

V téže věci v bodě 58 SDEU dále konstatuje: „Cíl spočívající v předcházení daňovým 

podvodům zajisté někdy odůvodňuje vyšší požadavky na povinnosti dodavatelů. Nicméně 

v návaznosti na podvod, kterého se dopustila třetí osoba, musí být veškeré rozložení rizika 

mezi dodavatelem a daňovou správu v souladu se zásadou proporcionality.“ 
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 V rozsudku SDEU C-273/11 Mecsek-Gabona Kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága v bodě 54 je uvedeno, že kdyby vnitrostátní 

soud dospěl k závěru, že dodavatel věděl nebo vědět měl, že plnění, které uskutečnil, bylo 

součástí podvodu, jehož se dopustil pořizovatel, a že nepřijal veškerá opatření, která po něm 

mohla být rozumně požadována k zabránění tomuto podvodu, musel by soud tomuto 

dodavateli odmítnout nárok na osvobození od DPH. 

3.3. Intrakomunitární obchody se třemi daňovými subjekty a jednou přepravou 

 Intrakomunitárním obchodem nebo transakcí je pro účely této práce myšlen obchod či 

transakce mezi subjekty z odlišných členských států. Přiřazení dané transakci statut 

intrakomunitárního plnění činí problémy zejména u tzv. řetězových obchodů v případech, kdy 

nelze použít tzv. zjednodušený postup pro třístranné obchody.  

3.3.1. Třístranné obchody a zjednodušený postup přiznání daně  

 V § 17 odst. 1 ZDPH je psáno: „Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou  

tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je 

dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno  

nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího.“. 

Zjednodušený postup při tzv. třístranném obchodu je dle § 17 odst. 5 ZDPH založen na 

principu neregistrace prostřední osoby k dani v členském státě ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží a uplatnění osvobození od daně při pořízení zboží, neboť je ve standardním 

případě místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu v členském státě ukončení 

odeslání nebo přepravy zboží. Pořízení zboží z jiného členského státu prostřední osobou 

v tuzemsku je dle § 17 odst. 6 ZDPH osvobozeno od daně za podmínek, že 

 prostřední osoba je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, než ve kterém 

je registrován k dani prodávající a kupující zboží, 

 prostřední osoba pořizuje zboží z jiného členského státu za účelem následného dodání 

zboží kupujícímu v tuzemsku, 

 zboží pořízené prostřední osobou je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu 

prodávajícího kupujícímu do tuzemska a 

 kupující je plátce nebo identifikovaná osoba a je povinen přiznat daň u dodání zboží 

uskutečněného prostřední osobou jako při pořízení zboží z jiného členského státu.  
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3.3.2. Řetězové obchody 

 „Řetězovými obchody (v praxi se lze setkat i s pojmem „obchody v řadě“) se rozumí 

transakce, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží  

je odesláno výrobcem, resp. prvním prodávajícím v řadě, přímo finálnímu zákazníkovi. Těchto 

transakcí se účastní nejméně tři subjekty, tj. dochází nejméně ke dvěma prodejům zboží, 

přičemž dodání zboží je spojeno pouze s jedním odesláním nebo přepravou zboží.“ 

(Holubová, 2013, s. 98) U řetězových obchodů v rámci EU nelze použít zjednodušený daňový 

postup, tak jako u třístranných obchodů, protože zboží není fakturováno přes hranice dvou 

členských států, ale pouze přes hranice jednoho členského státu. K rozpoznání 

intrakomunitárních plnění v rámci řetězových obchodů je zapotřebí odkázat se na judikaturu 

SDEU, jež je uvedena v aplikačně – ověřovací části práce. 
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4. Aplikace judikatury na intrakomunitární plnění u vybraného subjektu 

 V aplikačně – ověřovací části práce je jako analyzovaný daňový subjekt představena 

společnost ABC s.r.o., jejíž totožnost je pro účely práce skryta. Následně dochází k rozboru 

obchodních transakcí této společnosti, k propojení poznatků zapsaných v metodicko  

- teoretické části práce a k aplikaci ZDPH a judikatury SDEU na intrakomunitární plnění 

tohoto daňového subjektu. 

4.1. Prezence daňového subjektu  

 V první podkapitole čtvrté kapitoly je představen daňový subjekt, na jehož obchodní 

transakce bude aplikován ZDPH jako prostředek implementace směrnic a judikatura SDEU 

jako interpretační nástroj šesté směrnice Rady č. 77/388/EHS o harmonizaci právních 

předpisů členských států týkajících se daní z obratu, resp. jejího konsolidovaného znění  

č. 2006/112/ES.  

4.1.1. Základní informace a předmět činnosti daňového subjektu 

 Název:   ABC s.r.o.; 

 Právní forma:  společnost s ručením omezeným; 

 Sídlo společnosti: Ostrava;  

 Společníci:  mateřská společnost s obchodním podílem 100%; 

 Předmět činnosti: koupě zboží s následným prodejem. 

 

 Firma ABC s.r.o. (dále ABC) je obchodní společnost zabývající se prodejem a distribucí 

žáruvzdorných materiálů. Výhradně se tedy specializuje na koupi zboží ve výrobních 

závodech u dodavatelů v EU a ČR za účelem jeho dalšího prodeje odběratelům v ČR a EU. 

Předmětným zbožím jsou žáruvzdorné materiály, které jsou za úplatu pořizovány  

a dále dodávány zejména do průmyslu výroby železa, ocelářství a slévárenství, a jako hmotné 

věci jsou pro účely ZDPH považovány za zboží. Společnost ABC je dceřiná společnost 

mateřské společnosti ve Francii a tato společnost s ručením omezeným byla zapsána  

do obchodního rejstříku dnem 1. 1. 2005.  



47 

 

4.1.2. Struktura odběratelů a dodavatelů  

 Mezi dodavatele zboží firmy ABC se řadí dodavatelé mající sídlo v členských státech 

(dále dodavatelé z EU) a dodavatelé mající sídlo v tuzemsku (dále dodavatelé z ČR).  

I když největší část tržeb z prodeje zboží firma vykazuje u odběratelů v Moravskoslezském 

kraji, ostatní zakázky putují také do Prahy, popřípadě k odběratelům po celé ČR  

(dále odběratelé z ČR). Mezi odběrateli jsou i společnosti mající sídlo na území jiných 

členských států (dále odběratelé z EU). Předpokladem této práce je, že všichni dodavatelé  

a odběratelé z EU jsou osobami registrovanými k dani v jiném členském státě (ORD)  

a všichni dodavatelé a odběratelé z ČR jsou plátci registrovanými v tuzemsku (DIČ). 

Odběratelé firmy ABC sice nejsou koneční spotřebitelé předmětného zboží, ale jejich další 

obchodní transakce již v této práci rozebrány nejsou. Dalším předpokladem následujících 

úvah je, že členské státy dodavatelů firmy ABC nemusí být odlišné od členských států 

odběratelů firmy ABC. Všechny subjekty figurující ve schématech obchodních transakcí jsou 

tedy osobami povinnými k dani uskutečňující ekonomickou činnost. 

4.2. Vývoj statutu daňového subjektu jako osoby povinné k dani  

 Na začátku uskutečňování ekonomických činností byla firma ABC neplátcem DPH. 

Jakmile začala obchodovat s dodavateli z EU, kteří vystupovali jako ORD EU a obchodované 

zboží bylo skutečně přepravováno z jiného členského státu dodavatele do tuzemska, tyto 

transakce byly považovány za zasílání zboží z jiného členského státu do tuzemska s místem 

plnění v EU až do okamžiku, kdy suma částek zasílaného zboží sledovaná dodavatelem 

překročila v příslušném a bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 1 140 000 Kč  

za předpokladu, že se dodavatel nerozhodl přesunout místo plnění do státu ukončení přepravy 

zboží. Když však suma hodnot pořízeného zboží sledovaná firmou ABC překročila  

v příslušném kalendářním roce 326 000 Kč (dle ZDPH účinného k 1. 1. 2005), vynětí 

z předmětu daně již na tuto transakci firmy ABC nemohlo být vztahováno a firma ABC  

se musela stát identifikovanou osobou ode dne prvního pořízení tohoto zboží a z tohoto plnění 

povinně přiznat a odvést daň na výstupu za dodavatele z EU. Zákon ji však nedovolil uplatnit 

nárok na odpočet daně z tohoto plnění. Firma se tedy rozhodla dobrovolně registrovat  

jako plátce DPH, neboť měla v plánu uskutečňovat nebo přijímat plnění s nárokem na odpočet 

daně, a jelikož obchodovala s plátci daně, bylo pro firmu plátcovství daně výhodnější 

z důvodu nižších prodejních cen zboží. Registrovaným plátcem DPH je společnost ABC  

od 1. 1. 2006.  
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4.3. Popis obchodních transakcí daňového subjektu jako plátce  

 Pokud firma ABC vystupuje v následujících transakcích jako zajišťovatel přeprav 

intrakomunitárních dodávek zboží, předpokládá se, že dopravu nezajišťuje svými dopravními 

prostředky, ani dopravu za provizi nezprostředkovává jiným stranám. Firma objednává  

a nakupuje dopravy od spedičních společností a těmto externím dopravcům platí za dodání 

zboží ze států EU do ČR. Přeprava zboží je řízena za pomocí mezinárodních obchodních 

podmínek INCOTERMS (International Commercial Terms) účinných od roku 2010, kterými 

jsou upravovány platby za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím  

a prodávajícím. Například dodací podmínkou „ze závodu“ (též EXW, v aj. Ex Works) je 

dáno, že náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího již  

v závodě dodavatele, a to okamžitě, je-li zboží připraveno kupujícímu k odebrání. Prodávající 

nese rizika a náklady pouze do momentu, kdy poskytl zboží kupujícímu k dispozici. V tomto 

případě nemusí dojít k dopravě zboží dopravcem a zboží může být ihned přeprodáno dalšímu 

subjektu, aniž by se s ním jakkoliv nakládalo. Druhou dodací podmínkou „ze skladu“  

(též FCA, v aj. Free Carrier) je ujednáno, že prodávající je povinen předat zboží dopravci 

v jeho skladu nebo na jiném ujednaném místě. Po převzetí zboží dopravcem jsou náklady  

a rizika s přepravou zboží přesunuta z prodávajícího na kupujícího, který tak tuto přepravu 

zajišťuje. Naopak dodací podmínkou „dodání až na místo“ (též DAP, v aj. Delivery At Place) 

je dohodnuto, že prodávající zboží doručí zboží ve chvíli, kdy je zboží předáno k dispozici 

kupujícímu ve vozidle připraveném k vyložení na sjednaném místě dodání. Náklady a rizika 

spojená s přepravou nese prodávající, který přepravu zajišťuje.  

 Všech šest obchodních transakcí společnosti ABC je vykresleno v Obr. 4.1. Zelenými 

šipkami je znázorněn fyzický pohyb zboží za pomocí spediční přepravy, nikoliv fakturace 

mezi daňovými subjekty. Šedými šipkami je znázorněno vyzvednutí zboží ve skladu firmy 

ABC odběratelem, který zboží do svého členského státu nepřeveze.  

 

 

 

 

 

 

 

https://managementmania.com/cs/rizika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BE%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dodavatel


49 

 

Obr. 4.1 Obchodní transakce daňového subjektu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Při drobných zakázkách, kdyby byly výnosy z prodeje zboží výrazně sníženy vysokými 

přepravními náklady při vykládkách zboží až ve skladech odběratelů, je zboží dle obchodní 

transakce 1 a 2 přepravováno z tuzemska nebo jiných členských států s dodacími podmínkami 

FCA do skladů v Praze a v Ostravě. Následně je zboží odběratelům prodáno a přepraveno 

úspornějšími dopravními prostředky do jejich skladů s dodacími podmínkami DAP  

dle obchodní transakce 1a a 2a nebo si dle obchodní transakce 1b a 2b vyzvednou zboží  

ve skladech firmy ABC odběratelé sami s dodacími podmínkami FCA s přepravou zboží,  

či EXW bez přepravy zboží. Přeprava zboží v těchto případech není zajištěna firmou ABC, 

nýbrž odběratelem. 

 Pokud jsou objednány zakázky s dostatečným množstvím zboží pro odběratele z jiného 

členského státu, který si přeje dovézt zboží do svého skladu, nastává obchodní transakce 3, 

kdy je firmou ABC přeprodáno a přepraveno zboží přímo od dodavatele z jeho členského 

státu k odběrateli v členském státě odlišném od členského státu dodavatele. Přeprava zboží je 

zajištěna firmou ABC s dodacími podmínkami FCA a DAP. Jedná se zde o intrakomunitární 

obchod mezi třemi daňovými subjekty, jenž je spojen s jednou přepravou zboží. Postup 

přiznání daně u této varianty obchodní transakce je popsán v podkapitole 3.4.1. Třístranné 

obchody a zjednodušený postup přiznání daně. 
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  Čtvrtou obchodní transakcí (4) je vyjádřen specifický způsob obchodování, kdy je 

firmou ABC nakoupeno zboží u dodavatele v jeho členském státě a dále prodáno odběrateli 

usazeném ve stejném členském státě, jako je členský stát dodavatele. Jedna přeprava zboží 

v rámci jednoho členského státu je zajištěna firmou ABC s dodacími podmínkami FCA  

a DAP. Tuto obchodní transakci nelze přiřadit k tzv. třístranným obchodům se 

zjednodušeným postupem přiznání daně ani k tzv. řetězovým obchodům. 

 Nakupuje-li firma ABC zboží u dodavatelů v jiných členských státech, je-li zakázka 

dostatečně velká, a pokud si přejí tuzemští odběratelé dovézt zboží do svých skladů, jedná se 

o obchodní transakci 5. Přeprodá-li firma ABC zboží od tuzemských dodavatelů rovnou 

odběratelům v jiných členských státech, nastává obchodní transakce 6. V obou situacích je 

tento intrakomunitární obchod spojen se třemi subjekty a dochází k dvěma prodejům zboží, 

jež je přepraveno od počátečního subjektu ke koncovému jednou přepravou s dodacími 

podmínkami FCA i DAP, platnými pro firmu ABC jako zajišťovatele přepravy. Těmito 

transakcemi dochází k tzv. řetězovým obchodům, jež byly charakterizovány v podkapitole 

3.4.2. Řetězové obchody. 

 Za komunitární obchody jsou považovány první obchodní transakce. Za 

intrakomunitární obchody jsou považovány ostatní obchodní transakce. 

4.4. Přiznání daně z přidané hodnoty z prvních a druhých obchodních transakcí  

 První obchodní transakce společnosti ABC jsou komunitární plnění, neboť je zboží 

prodáváno mezi subjekty v tuzemsku a neopustí hranice jednoho členského státu. Zajištění 

těchto přeprav firmou ABC zde nemá význam při rozhodování o přiznání daně. První (1)  

ze tří plnění je UZP dodání zboží dodavatelem z CZ firmě ABC a tento dodavatel musí 

v tuzemsku přiznat z tohoto plnění daň na výstupu. Samozřejmě má také nárok na odpočet 

daně na vstupu u pUZP. Pro firmu ABC toto plnění není předmětem daně, neboť přijímá 

zboží od tuzemského dodavatele. Ať už je dodání zboží firmou ABC odběratelům z ČR 

spojené s přepravou nebo je uskutečněno bez přepravy, daňové důsledky jsou u obou zbylých 

plnění (1a, 1b) totožné a daň na výstupu u těchto plnění přiznává firma ABC s místem plnění 

v tuzemsku, neboť se jedná o UZP dodání zboží, takže dle § 72 odst. 1 písm. a) ZDPH má 

firma ABC také nárok na odpočet daně na vstupu u pUZP. Plnění je pro firmu ABC 

předmětem daně a dle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH je firma povinna přiznat DPH 

tuzemskému správci daně. 
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 Oproti prvním variantám obchodních transakcí firmy ABC figurují v druhých 

variantách dodavatelé a odběratelé z EU, takže lze hovořit o intrakomunitárních obchodech. 

Podstata fungování obchodů byla zachována. V tomto případě je již zapotřebí počítat s firmou 

ABC jako se zajišťovatelem jednotlivých přeprav mezi členskými státy. Jelikož jsou plnění 2 

i 2a spojena s přepravou, kdy jednou firma v rámci zajištění přepravy vystupuje  

jako pořizovatel zboží a podruhé jako dodavatel zboží a má tak přehled o tom, že zboží bylo 

skutečně přepraveno do jiného členského státu, můžeme konstatovat, že obě tato plnění jsou 

intrakomunitární. Ze strany dodavatelů z EU se zde jedná o intrakomunitární dodání zboží  

do jiného členského státu s místem plnění v EU, které je po splnění podmínek osvobozeno  

od daně na výstupu s nárokem na odpočet daně na vstupu u pUZP. Jedná se tedy o UOPSN. 

Tito dodavatelé jsou povinni podat souhrnné hlášení. Z pozice firmy ABC je tato transakce 2 

pořízením zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku. Toto PZP je pro firmu 

ABC předmětem daně a firma je povinna dle § 108 odst. 1 písm. c) ZDPH přiznat daň  

na výstupu za svého dodavatele z EU. Dle § 72 odst. 1 písm. a), b) ZDPH má také nárok  

na odpočet daně na vstupu u PZP. Princip přiznání daně u situace 2a je totožný jako u situace 

2 s tím rozdílem, že tentokrát je dodavatelem zboží do jiného členského státu firma ABC  

a zboží z jiného členského státu pořizuje odběratel z EU. Plnění 2a je sice pro firmu ABC 

předmětem daně, avšak firma není povinna dle § 108 odst. 1 ZDPH přiznat v tuzemsku daň  

na výstupu, neboť je toto plnění UOPSN. Nárok na odpočet daně na vstupu u pUZP si může 

firma ABC uplatnit dle § 72 odst. 1 písm. b) ZDPH. Firma ABC má naopak povinnost přiznat 

v tuzemsku uskutečnění tohoto plnění dle § 63 odst. 2 ZDPH. Firma je také povinna podat 

souhrnné hlášení. Dojde-li k dodání zboží odběrateli z jiného členského státu bez přepravy 

zboží do tohoto jiného členského státu, tak jak tomu je u obchodní transakce 2b, bude  

se jednat o komunitární UZP dodání zboží s místem plnění v tuzemsku, jež bude předmětem 

daně a firma ABC přizná daň na výstupu dle § 108 odst. 1 písm. a) a uplatní si nárok  

na odpočet daně na vstupu u pUZP, tak jak je uvedeno v § 72 odst. 1 písm. a). Podotýkáme, 

že s další obchodní transakcí bude mít odběratel z jiného členského státu povinnost registrace 

k dani v tuzemsku dle § 6c odst. 2 ZDPH nebo § 6c odst. 3 ZDPH a toto přijaté plnění nebude 

pro odběratele z EU předmětem daně. 

4.5. Přiznání daně z přidané hodnoty z třetí a čtvrté obchodní transakce 

 U přiznání daně v případě třetí obchodní transakce daňového subjektu (3) lze využít 

zjednodušeného postupu pro třístranné obchody, neboť dochází k předprodeji zboží mezi 

třemi osobami registrovanými k dani v členských státech navzájem od sebe odlišných 
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s jednou přepravou začínající v členském státě prvního prodávajícího a končící v členském 

státě konečného kupujícího. I když zde dochází ke dvěma intrakomunitárním transakcím 

(dodání zboží od kupujícího k prostřední osobě a od prostřední osoby ke konečnému 

zákazníkovi), pro účely ZDPH jsou tyto transakce považovány za jedno intrakomunitární 

plnění a informace o subjektu, který zajišťuje přepravu, je v tomto případě nepodstatná.  

Pro dodavatele z EU je tato transakce dodáním zboží do jiného členského státu s místem 

plnění v členském státě dodavatele, které je po splnění podmínek UOPSN u pUZP. Tito 

dodavatelé jsou také povinni podat souhrnné hlášení. Pro prostřední osobu, firmu ABC není 

toto pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně v tuzemsku, ale ve státě 

posledního kupujícího, neboť místo plnění je ve státě ukončení přepravy. Prostřední osoba se 

však dle zjednodušeného postupu přiznání daně neregistruje jako plátce daně v členském státě 

ukončení přepravy a toto pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění ve státě 

ukončení přepravy je za splnění náležitých podmínek v členském státě osvobozeno  

od přiznání daně na výstupu. Nárok na odpočet daně u pUZP v tuzemsku si však uplatnit 

může dle § 72 odst. 1 písm. c) ZDPH. Druhé plnění pro prostřední osobu také není předmětem 

daně v tuzemsku, neboť nejsou splněny podmínky pro přiznání komunitárního dodání zboží 

ani intrakomunitárního dodání zboží do jiného členského státu, protože místo plnění je tam, 

kde přeprava zboží začíná, a tedy ne v tuzemsku. Firma ABC tedy v tuzemsku není povinna 

dle § 108 odst. 1 ZDPH přiznat z plnění daň na výstupu. V daňovém přiznání se obě plnění 

vykazují pouze pomocně. Firma ABC je však povinna podat souhrnné hlášení. Daň  

na výstupu za předcházející subjekty přiznává až odběratel z EU s místem plnění v jeho 

členském státě, neboť pořizuje zboží z jiného členského státu a toto plnění je pro něj PZP,  

a zároveň si u tohoto plnění může uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. 

 Co se týče čtvrté obchodní transakce (4), zde nelze využít zjednodušeného postupu 

přiznání daně pro třístranné obchody, neboť firma ABC sice vystupuje jako prostřední osoba 

v třístranném obchodě s jednou přepravou, ale dodavatelé i odběratelé této firmy jsou 

osobami registrovanými k dani v totožném členském státě a zboží tak neopustí území tohoto 

státu. V této situaci je nutné, aby se firma ABC registrovala k dani v tomto členském státě  

dle obdobného ustanovení jako je v tuzemsku § 6c odst. 2 ZDPH. Osobou registrovanou 

k dani v tomto členském státě se firma ABC stává dnem uskutečnění dodání zboží odběrateli 

z totožného členského státu. Po registraci subjektu se z intrakomunitárního obchodu stává 

komunitární a obě plnění jsou pro dodavatele z EU i pro firmu ABC tedy komunitární UZP 

dodání zboží s místem plnění v tomto členském státě s nárokem na odpočet daně na vstupu 
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zaplacené v členském státě daňové registrace z pUZP. Informace o zajištění přepravy je 

irelevantní. Plnění je pro firmu ABC předmětem daně v členském státě dodavatele 

(odběratele) a firma je v tomto státě povinna přiznat DPH tamnímu správci daně. Firma má 

také dle § 72 odst. 1 písm. c) nárok na odpočet daně na vstupu zaplacené v tuzemsku z pUZP. 

Ze strany odběratelů z EU lze hovořit o pUZP, ze kterého si mohou uplatnit nárok na odpočet 

daně na vstupu v jejich členském státě.  

4.6. Přiznání daně z přidané hodnoty z páté a šesté obchodní transakce 

 K následnému řešení přiznání daně u obchodních transakcí 5 a 6, jež jsou popsány 

v podkapitole 4.2 Popis obchodních transakcí daňového subjektu, je zapotřebí uvést 

judikaturu SDEU, jež je vztahována k tzv. řetězovým obchodům. Tyto obchodní varianty jsou 

druhem intrakomunitárních obchodů, ale nelze zde použít zjednodušený princip přiznání 

daně, tak jako tomu je u tzv. třístranných obchodů.  

4.6.1. Judikát SDEU C-245/04 EMAG Handel Oder OHG 

 K výkladu problematiky spojené s tzv. řetězovými obchody byl v roce 2004 vyzván 

SDEU správním soudem Verwaltungsgerichtshof v Rakousku v případu, jež je znám  

pod názvem C-245/04 EMAG Handel Oder OHG v. Finanzlandesdirektion für Kärnten 

(finanční ředitelství spolkové země Korutany), (dále jen C-245/04 EMAG). Spor se týkal 

uznání nároku na odpočet DPH na vstupu společnosti EMAG Handel Oder OHG  

(dále jen EMAG) v roce 1996 a 1997. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká 

výkladu šesté směrnice Rady č. 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se daní z obratu ve znění směrnice Rady č. 95/7/ES, a zvláště čl. 8 odst. 1 této 

směrnice týkajícího se místa dodání zboží. 

 V pozici vícestranného obchodu s jedním fyzickým pohybem zboží se ocitaly tři 

společnosti. Subjektem na počátku transakce byly italské či nizozemské společnosti  

(dále také dodavatelé z IT nebo NL), které prodávaly předmětné zboží společnosti K GmbH 

(dále jen K) do Rakouska. Odběratelem tohoto zboží s  přidanou hodnotou byla rakouská 

společnost EMAG, která italské a nizozemské společnosti neznala. EMAG zboží 

spotřebovávala jako vstupy k výrobě nebo jej prodávala svým zákazníkům v Rakousku. 

V obou případech k němu přidávala svou hodnotu. Předmětem zboží byly neželezné kovy. 

Přepravu zboží zajišťovala společnost K, která dodavatelům v IT nebo NL po uzavření každé 

transakce dala pokyn, aby zboží předali dopravci, který byl pověřen zboží dopravit do prostor 
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společnosti EMAG nebo do prostor jejích zákazníků v Rakousku. Tyto vztahy jsou vysvětleny 

za pomocí Obr. 4.2. 

 Společnost K fakturovala EMAG cenu zboží spolu s rakouskou daní na výstupu,  

neboť považovala toto plnění za komunitární. EMAG poté požádala správce daně o odpočet 

této daně na vstupu. Příslušný správce daně a poté i finanční ředitelství odmítly provést tento 

odpočet z důvodu, že K neoprávněně fakturovala EMAG DPH a považovali obě plnění  

za dodání zboží do jiného členského státu EU, tzn. intrakomunitární plnění, kdy daň  

na výstupu (za předcházející subjekty) měla přiznat a odvést společnost EMAG jako příjemce 

zboží, a zároveň měla nárok na odpočet daně z tohoto přiznání. Společnost EMAG  

se rozhodla podat žalobu k rakouskému správnímu soudu. Ten následně přerušil řízení  

a položil SDEU tyto klíčové předběžné otázky. 

 Pokud dochází při prodeji téhož zboží v řadě za sebou, mohou být obě transakce 

považovány za osvobozená intrakomunitární dodání zboží do jiného členského státu 

EU? 

 Má pro vyhodnocení výše uvedené situace význam skutečnost, kdo má právo nakládat 

se zbožím během jeho pohybu mezi členskými státy, tzn. ten, kdo zajišťuje přepravu 

zboží? 

Soudní dvůr rozhodl následovně (text je převeden do terminologie ZDPH).  

 V případě, že dvě po sobě následující dodání téhož zboží, uskutečněná za protiplnění 

mezi osobami povinnými k dani, které jednají jako takové, zakládají jedno odeslání 

nebo jednu přepravu tohoto zboží uvnitř EU, toto odeslání nebo přeprava může  

být přičtena pouze jednomu z těchto dodání a pouze toto dodání bude osvobozeno  

od daně a jeho místo plnění se stanoví dle § 7 odst. 2 ZDPH. Jen tato transakce může 

být považována za intrakomunitární dodání zboží do jiného členského státu EU  

a pořízení zboží z jiného členského státu EU. Ostatní plnění je nutno považovat  

za tzv. klidové dodávky neboli dodání zboží bez odeslání nebo přepravy a komunitární 

plnění s místem plnění ve státě před započetím nebo ve státě po ukončení přepravy 

zboží. Od určení transakce, které je spojeno s přepravou, se tedy odvíjí daňové 

posouzení transakce, jež jí předchází nebo po ní následuje.  

 Za intrakomunitární dodání a pořízení zboží je třeba považovat transakci mezi těmi 

stranami, kdy jedna z nich fakticky přepravu zboží zajišťuje. Důvodem je skutečnost,  

že pouze tento subjekt má právo disponovat se zbožím po dobu jeho přepravy  
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a rozhodnout nebo ovlivnit, zda k jeho přepravě mezi členskými státy skutečně dojde 

nebo nikoliv a určit tak plnění za intrakomunitární. 

Obr. 4.2 Grafický rozbor judikátu SDEU C-245/04 EMAG  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
 Dodavatelé z IT nebo NL v této situaci uskutečnili osvobozené plnění s nárokem  

na odpočet daně, společnost K přijala zdanitelné plnění od těchto dodavatelů, ze kterého 

odvedla rakouskému správci daně daň na výstupu za tyto dodavatele, a zároveň si uplatnila  

ve stejné výši nárok na odpočet daně. Společnost K také uskutečnila zdanitelné plnění  

pro společnost EMAG, ze kterého odvedla rakouskému správci daně daň na výstupu. 

Závěrem tohoto případu je třeba konstatovat, že správce daně v Rakousku měl společnosti 

EMAG uznat nárok na odpočet daně na vstupu, protože přijala uskutečněné zdanitelné plnění 

od společnosti K.  

4.6.2. Judikát SDEU C-430/09 Euro Tyre Holding BV  

 Judikátem SDEU C-430/09 Euro Tyre Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën 

(dále jen C-430/09 ETH) je navázáno na předchozí případ SDEU C-245/04 EMAG.  

Jak vyplývá z tohoto rozsudku, mohla by být okolnost zajištění přepravy zboží uvnitř EU 

vlastníkem zboží nebo jeho jménem podstatným vodítkem při rozhodování o tom, zda bude 

uvedená přeprava přičtena prvnímu či druhému dodání. Nicméně v případech, kdy je přeprava 

uskutečňována osobou, která se účastní obou plnění, nebo jménem této osoby, a je v pozici 

kupujícího i prodávajícího, není tato okolnost relevantní. Žádost o rozhodnutí o předběžné 
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otázce byla předložena SDEU v rámci sporu mezi společností Euro Tyre Holding BV  

(dále ETH) a Staatssecretaris van Financiën (státní tajemník pro finance) ve věci dodatečných 

výměrů DPH, kterou musela společnost ETH zaplatit v návaznosti na transakci zahrnující dvě 

po sobě následující dodání stejného zboží. 

 ETH je nizozemskou společností, jejíž obchodní činnost spočívá v dodávání náhradních 

dílů pro automobily a jiná vozidla. Od roku 1997 do roku 1999 prodala několik těchto dílů 

společnostem Miroco BVBA a VBS BVBA usazeným v Belgii (dále jen odběratelé z B1) 

s dodacími podmínkami „ze skladu“. Tyto dodací podmínky znamenaly, že ETH měla 

povinnost dodat zboží do svého skladu a že se přeprava ze skladu měla uskutečnit jménem 

a na riziko odběratelů z B1. Při uzavírání kupních smluv oznámili odběratelé z B1 společnosti 

ETH, že zboží bude přepraveno do Belgie a ETH jim poté vystavila faktury bez uvedení DPH 

a tito kupující zaplatili za zboží před jeho dodáním. Také ještě před dodáním zboží odběratelé 

z B1 prodali toto zboží s jejich přidanou hodnotou společnosti Banden Decof NV usazené 

v Belgii (dále odběratel z B2) s dodacími podmínkami, že k přepravě zboží do provozovny 

odběratele z B2 má dojít jménem a na riziko odběratelů z B1. Zboží bylo odebráno zástupcem 

odběratelů z B1 ve skladu společnosti ETH v Nizozemsku a převezeno přímo do provozovny 

odběratele B2 kamionem s řidičem, který uvedeným společnostem poskytl za úplatu odběratel 

z B2. Při každém odběru předal řidič společnosti ETH jím podepsané prohlášení,  

které uvádělo, že zboží bylo přepraveno do Belgie. Avšak společnosti ETH bylo následně 

sděleno, že zboží nebylo přepraveno k odběratelům z B1. Do přepravy společnost ETH 

nezasahovala. Před dodáními potvrdila daňová správa na žádost ETH, že daňová identifikační 

čísla kupujících jsou správná.  

 Po šetření provedeném v roce 1999 u ETH zamítl inspektor jakožto orgán, který je 

v Nizozemsku příslušný k výběru DPH, přiznání obsahující nulovou daň a zaslal této 

společnosti dva dodatečné výměry na DPH. Proti těmto dvěma dodatečným výměrům podala 

ETH žalobu u  správního soudu Gerechtshof te‘s-Hertogenbosch. Ve svém rozsudku soud 

rozhodl, že přeprava uvnitř EU, k níž došlo mezi Nizozemskem a Belgií, spadá do rámce 

dodání, která uskutečnili odběratelé z B1 pro odběratele z B2, a proto je přičtena druhému 

dodání. Proto ETH nebyla oprávněna použít na svá dodání zboží osvobození od DPH. 

Uvedený soud měl nicméně z jiných důvodů za to, že žaloba je částečně opodstatněná a snížil 

výši částek v obou napadených dodatečných výměrech. ETH se dále odvolala k Hoge Raad 

der Nederlanden (nejvyšší správní soud v Nizozemsku), který rozhodl přerušit řízení a položit 

SDEU následující předběžnou otázku. 
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 V případě, kdy je stejné zboží předmětem dvou po sobě následujících dodání 

uskutečněných mezi osobami povinnými k dani, které jednají jako takové, takže  

lze hovořit o jediném odeslání nebo jediné přepravě uvnitř EU, ke kterému dodání musí 

být přeprava uvnitř EU přičtena, pokud přepravu zboží zajišťuje osoba, která má  

jak postavení kupujícího, a to v rámci prvního dodání, tak i postavení prodávajícího 

v rámci dodání druhého? 

Soudní dvůr rozhodl následovně. 

 Za takových okolností, jako jsou okolnosti dotčené ve věci v původním řízení,  

kdy první pořizovatel, který nabyl právo nakládat se zbožím jako vlastník na území 

členského státu prvního dodání, projeví svůj záměr přepravit toto zboží do jiného 

členského státu a  předloží své identifikační číslo pro DPH, které bylo přiděleno tímto 

jiným členským státem, musí být přeprava uvnitř EU přičtena prvnímu dodání  

za podmínky, že právo nakládat se zbožím jako vlastník bylo převedeno na druhého 

pořizovatele v členském státě určení přepravy uvnitř EU.  

 Naopak, pokud dojde k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník druhým 

pořizovatelem ve státě dodavatele, než dojde k přepravě uvnitř EU, tak dodání  

mezi dodavatelem a prvním pořizovatelem musí být posouzeno jako komunitární dodání 

zboží s povinností dodavatele přiznat a odvést DPH. Tyto vztahy jsou vysvětleny  

za pomocí Obr. 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Obr. 4.3 Grafický rozbor judikátu SDEU C-430/09 ETH 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
 S ohledem na celkové posouzení všech okolností projednávaného případu a rozhodnutí 

SDEU lze konstatovat, že společnost ETH měla uskutečnit komunitární dodání zboží 

odběratelům z B1 s místem plnění v Nizozemsku. Daň na výstupu z tohoto uskutečněného 

zdanitelného plnění měla původně přiznat a odvést společnost ETH a odběratelé z B1  

si z plnění mohli uplatnit nárok na odpočet daně. Odběratelé z B1 následně uskutečnili 

osvobozené intrakomunitární dodání do jiného členského státu EU odběrateli z B2. Na druhé 

straně tento konečný kupující pořídil zboží z jiného členského státu EU. Daň na výstupu 

z přijatého zdanitelného plnění měl za předešlý daňový subjekt přiznat a odvést odběratel 

z B2 s místem plnění v Belgii, ke kterému si mohl uplatnit nárok na odpočet daně.  

Státní tajemník pro finance v Nizozemsku tedy nepochybil ve vyměření dodatečného výměru 

DPH k plnění mezi společností ETH a odběrateli z B1. 

 Pokud odběratelé z B1, jakožto první pořizovatelé projevili svůj záměr přepravit zboží 

do jiného členského státu, než je stát dodání, a předložili svá identifikační čísla pro DPH, 

které jim bylo přiděleno tímto jiným členským státem, mohla mít společnost ETH za to,  

že plnění, která prováděla, představují intrakomunitární dodání uvnitř EU. Nicméně pokud by 

byla společnost ETH po převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na tohoto prvního 

pořizovatele tímto pořizovatelem informována o tom, že zboží bylo, předtím než opustilo 

členský stát dodání, dále prodáno jiné osobě povinné k dani (odběrateli z B2),  

a pokud po tomto oznámení společnost ETH nezaslala prvnímu pořizovateli opravenou 
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fakturu zahrnující DPH, může být společnost ETH považována za osobu povinnou uhradit 

DPH z tohoto komunitárního plnění.  

 Jakmile však společnost ETH splnila své povinnosti ohledně důkazu o dodání  

uvnitř EU, přestože odběratelé z B1 nesplnili smluvní povinnost přepravit zboží z členského 

státu dodání, tzn. z Nizozemska, měli by být v tomto členském státě povinni uhradit DPH 

právě odběratelé z B1, neboť by v tomto případě byla transakce považována za komunitární.  

 Zda byl dodatečný výměr DPH oprávněně směřován k společnosti ETH, bylo 

problémem její tzv. dobré víry v korektnost transakce a pořizovatele zboží. 

4.6.3. Aplikace judikatury na pátou obchodní transakci daňového subjektu  

 Již výše bylo zmíněno, že obchodní transakce firmy ABC 5 a 6 jsou řazeny mezi  

tzv. řetězové obchody, jejichž daňové řešení v rámci intrakomunitárních dodávek zboží bývá 

často nesrozumitelné a problematické. S těmito obchodními transakcemi jsou spojena dvě 

daňová plnění a jedna přeprava zboží přes jednu hranici členského státu, a proto může být 

pouze jedno plnění považováno za plnění spojené s přepravou neboli za intrakomunitární 

plnění. 

 Prvním důležitým vodítkem pro správná daňová zařazení těchto plnění u obchodní 

transakce 5 je zjištění, jaký ze tří subjektů zajišťuje intrakomunitární přepravu zboží,  

a tudíž jakému plnění je přeprava přiřazena, neboť pouze zajišťovatel přepravy může zajistit 

skutečné přepravení zboží mezi členskými státy a označit tak plnění za intrakomunitární. 

Pokud bude přepravu zboží zajišťovat subjekt na počátku transakce (dodavatelé z EU), 

přeprava bude přičtena prvnímu plnění a toto plnění bude intrakomunitární, zatímco druhé 

plnění bude komunitární. Jestliže bude přepravu zboží zajišťovat subjekt na konci transakce 

(odběratelé z CZ), přeprava zboží bude přičtena druhému plnění, jež bude považováno  

za intrakomunitární a první plnění bude komunitární. Firmě ABC by v situaci druhého 

intrakomunitárního plnění vznikla povinnost registrace k dani v členském státě dodavatele 

z EU dle § 6c odst. 3 ZDPH. Bude-li přepravu zboží zajišťovat subjekt uprostřed transakce 

(firma ABC), který vystupuje na obou stranách plnění jednak jako kupující, pro kterého je 

uskutečňováno dodání zboží, ale také jako prodávající, který uskutečňuje dodání zboží, 

přepravu lze přiřadit oběma plněním, a proto je informace o zajištění přepravy v souvislosti 

s přiznáním daně irelevantní.  
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 Druhým, podstatným krokem je stanovení místa, v jakém členském státě EU došlo 

k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na konečného kupujícího (odběratelé z CZ). 

Pokud k tomuto převodu dojde na území tuzemska po předání zboží zajišťovatelem přepravy, 

stejně jako se děje v rámci obchodních transakcí firmy ABC, přeprava je přiřazena prvnímu 

intrakomunitárnímu plnění a druhé plnění je považováno za klidovou komunitární dodávku. 

Dojde-li někdy v případě této obchodní transakce firmy ABC k převodu práva nakládat  

se zbožím jako vlastník na konečného odběratele z tuzemska již v členském státě dodání 

zboží, a to tak, že dříve, než dojde k přepravě zboží z tohoto členského státu do jiného, bude 

zboží přeprodáno firmou ABC konečnému odběrateli z tuzemska, pak první plnění bude 

spojeno s komunitární klidovou dodávkou zboží a přeprava bude přičtena až druhému dodání 

zboží, které bude intrakomunitárním plněním. Firma ABC by si tedy zboží vyzvedla  

u dodavatele z EU a s následným prodejem zboží odběrateli z CZ by se v tomto členském 

státě musela registrovat k dani dle § 6c odst. 3 ZDPH.  

 U obchodní transakce 5 firma ABC přizná daň na výstupu z PZP pořízení zboží z jiného 

členského státu za dodavatele z EU s místem plnění v tuzemsku. Firma ABC také přizná daň 

na výstupu z UZP dodání zboží s místem plnění v tuzemsku s nárokem na odpočet daně  

na vstupu u PZP a pUZP dle § 72 odst. 1 písm. a) ZDPH. Tato plnění jsou předmětem daně  

a dle § 108 odst. 1 písm. a), b) ZDPH je firma ABC povinna přiznat DPH tuzemskému 

správci daně. Pro dodavatele z EU je plnění dodáním zboží do jiného členského státu 

s místem plnění v EU, které je po splnění podmínek osvobozeno od daně na výstupu 

s nárokem na odpočet daně na vstupu u pUZP a jedná se o UOPSN. Tito dodavatelé jsou 

povinni podat souhrnné hlášení. Ze strany odběratelů z CZ lze hovořit o pUZP, u kterého  

si mohou uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. 

 Jestliže však firma ABC pořídí zboží z jiného členského státu, ale do členského státu 

odlišného od státu dodavatele jej nepřepraví, i když se tak mělo učinit, jak vyplývalo  

ze smluvního ujednání, a dodavatel z EU projeví dobrou víru v korektnost transakce  

a pořizovatele zboží a přijme všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží  

do jiného členského státu, je dle § 108 odst. 1 písm. j) ZDPH firma ABC povinna přiznat daň 

na výstupu s místem plnění v členském státě dodavatele, neboť se bude jednat o komunitární 

klidovou dodávku zboží. 
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4.6.4. Aplikace judikatury na šestou obchodní transakci daňového subjektu  

 Na rozdíl od předchozího případu tzv. obchodu v řadě, u obchodní transakce 6 pochází  

z tuzemska dodavatelé z CZ a firma ABC, zatímco v jiném členském státě jsou usazeni 

odběratelé z EU. Také v tomto případě je nutné vycházet z judikatury SDEU, kdy pouze jedna 

transakce může být považována za intrakomunitární dodání zboží do jiného členského státu  

a pořízení zboží z jiného členského státu a ostatní plnění je nutno považovat za klidové 

komunitární dodávky zboží bez přepravy. Bez ohledu na subjekt zajištující přepravu či převod 

práva nakládat se zbožím jako vlastník v členském státě dodavatele nebo odběratele, 

intrakomunitární průběžná dodávka zboží bude v tomto případě vždy přičtena druhému  

ze dvou po sobě následujících dodání, neboť jak odběratelé z CZ, tak i firma ABC, jsou plátci 

daně v tuzemsku a nikdo nemá povinnost se registrovat k dani v jiném členském státě.  

Pro dodavatele z CZ je první z plnění UZP dodáním zboží s místem plnění v tuzemsku 

s nárokem na odpočet daně na vstupu u pUZP a pro firmu ABC první z plnění není 

předmětem daně. Druhé plnění dodání zboží do jiného členského státu s místem plnění 

v tuzemsku je sice pro firmu ABC předmětem daně, avšak firma není povinna dle § 108 odst. 

1 ZDPH přiznat v tuzemsku daň na výstupu, neboť je toto plnění po splnění podmínek 

UOPSN u pUZP dle § 72 odst. 1 písm. a) ZDPH. Firma ABC je však povinna přiznat 

uskutečnění tohoto plnění dle § 63 odst. 2 ZDPH a také musí podat souhrnné hlášení. Daň  

na výstupu za firmu ABC přiznává v tomto členském státě odběratel z EU, neboť uplatňuje 

PZP pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v EU a může mít u tohoto plnění 

nárok na odpočet daně na vstupu. 

4.7. Výpočet a odvod daňové povinnosti z obchodních transakcí daňového 

subjektu 

 Zdaňovací období firmy ABC jako plátce daně registrovaného v tuzemsku je kalendářní 

měsíc (leden 2015).  Daňové přiznání za toto zdaňovací období je přiloženo v Příloze č. 2 této 

práce. Firma ABC má povinnost přiznat daň na výstupu tuzemskému správci daně 

u komunitárního dodání zboží v obchodních transakcích  1a, 1b, 2b, 5. V daňovém přiznání 

toto UZP zapíše do ř. 1. Současně má také nárok na odpočet daně na vstupu u pUZP,  

jež po přidání hodnoty firma ABC použije na UZP uvedených variant obchodních transakcí. 

Tento druh nároku zapíše do ř. 40 daňového přiznání.  

 Při obchodních transakcích 2, 5 firma ABC intrakomunitárně pořizuje zboží z jiného 

členského státu s místem plnění v tuzemsku. Firma ABC přizná daň na výstupu  
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z PZP v ř. 3 daňového přiznání, a pakliže jej v rámci svých ekonomických činností dále 

použije na uskutečňování dalších plnění, uplatní si nárok na odpočet daně na vstupu ve výši 

PZP do ř. 43 daňového přiznání. 

 U obchodních transakcí 2a, 6 firma ABC dodává zboží do jiného členského státu 

s místem plnění v tuzemsku. UOPSN bude zapsáno do ř. 20 daňového přiznání. Nárok  

na odpočet daně na vstupu u pUZP, jež po přidání hodnoty firma ABC použije na UOPSN 

uvedených variant obchodních transakcí, bude zapsán na ř. 40 daňového přiznání. 

  U obchodní transakce 3 firma ABC jako prostřední osoba tzv. třístranného obchodu se 

zjednodušeným postupem přiznání daně zapíše pořízení zboží a následné dodání zboží,  

které nejsou předmětem daně v tuzemsku jen pomocně do ř. 30 a ř. 31 daňového přiznání. 

Nárok na odpočet daně na vstupu u pUZP uvede v ř. 40 daňového přiznání.   

 Z obchodní transakce 4 firma ABC přiznává daň na výstupu z UZP v jiném členském 

státe, kde je registrovaná k dani, ale může si uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu 

zaplacené v tuzemsku z pUZP do ř. 40 daňového přiznání.    

 Převýší-li suma daní na výstupu (ř. 1 a ř. 3 daňového přiznání) sumu nároků na odpočet 

daně neboli sumu daní na vstupu (ř. 46 daňového přiznání), firma ABC musí odvést daň  

ve výši tohoto rozdílu. V opačném případě se bude jednat o nadměrný odpočet, jenž bude 

firmě ABC vrácen.  Daňové přiznání za zdaňovací období 01/2015 firma ABC musí podat 

nejpozději do 25. 2. 2015. 

 Souhrnné hlášení za kalendářní měsíc 01/2015 je firma ABC povinna podat z varianty 

obchodní transakce  2a (kód plnění 0), 3 (kód plnění 2), 6 (kód plnění 0), a to nejpozději  

do 25. 2. 2015. 
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5. Závěr 

 Cílem práce bylo na základě analýzy a aplikace vybraných judikátů Soudního dvora 

Evropské unie a ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinného  

k 1. 1. 2015, stanovit správný režim zdanění reálných intrakomunitárních obchodních 

transakcí společnosti ABC s.r.o. 

 Práce byla rozdělena do dvou oddílů. Na začátku metodicko – teoretické části práce 

byla obecně vymezena daň, její fiskální, alokační, redistribuční a stabilizační funkce, 

klasifikace daní a daňová soustava České republiky. Následně bylo zaměřeno na všeobecnou 

nepřímou daň, historii v podobě vícefázové kumulativní daně z obratu, a význam 

v současnosti, kdy je zavedena vícefázová neduplicitní daň ze spotřeby – DPH. Dále byla 

vymezena základní terminologie ZDPH a byl sestaven doporučený postup pro určení přiznání 

daně či přiznání osvobozeného plnění. Na konci první kapitoly bylo psáno o harmonizaci 

DPH, jejímž prostřednictvím jsou usnadňovány obchodní vazby na současném společném 

jednotném vnitřním trhu EU. Byly zde rozebrány harmonizační nástroje v podobě 

sekundárního práva EU, jež je mnohdy implementováno do práva národního, a judikatura 

SDEU, za jejíž pomocí je interpretováno sekundární právo a je usilováno o to, aby docházelo 

k tzv. eurokonfornímu výkladu národního práva s právem unijním, i když došlo  

např. k nesprávné (časové nebo věcné) implementaci směrnice ze strany členského státu  

a daňový subjekt se dovolal jejího zpětného přímého účinku.  

 V druhé metodicko – teoretické části práce byl již dle ZDPH podrobně rozebrán princip 

intrakomunitárního plnění, jež je na jedné straně transakce osvobozeným dodáním zboží  

do jiného členského státu a na druhé zdanitelným pořízením zboží z jiného členského státu. 

Dodavatel má v tomto případě povinnost podat souhrnné hlášení o tom, že daň na výstupu 

z jeho plnění odvede pořizovatel zboží a toto opatření brání k daňovým únikům. Proces 

zasílání zboží mezi členskými státy byl sice v této práci popsán, ale nebyl zahrnut  

do intrakomunitárního plnění. Pro možnost osvobození dodání zboží do jiného členského 

státu od daně s nárokem na odpočet daně byly v další pasáži uvedeny podmínky. Jedna 

v daňové soudní praxi z často diskutovaných je podmínka průkaznosti odeslání nebo přepravy 

zboží do jiného členského státu zvláště, když přepravu nezajišťuje subjekt, který toto 

potvrzení musí pro účely osvobození od daně na výzvu správce daně doložit. V poslední části 

této kapitoly byly definovány tzv. třístranné obchody se zjednodušeným principem přiznání 
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daně a tzv. řetězové obchody, jejichž princip přiznání daně je odlišný, ale jedná se  

o intrakomunitární obchody se třemi daňovými subjekty a jednou přepravou zboží.  

V aplikačně – ověřovací části práce byla představena obchodní společnost ABC s.r.o. 

jako daňový subjekt, jejíž ekonomickou činností je nákup předmětného zboží u dodavatelů 

z tuzemska a EU a následný prodej zboží s přidanou hodnotou odběratelům z tuzemska a EU. 

Předpokladem práce bylo, že všechny tyto subjekty vystupují při analýze přiznání daně u šesti 

obchodních transakcí jako plátci daně či osoby registrované k dani. Firma ABC byla založena 

1. 1. 2005 a stala se tak osobou povinnou k dani – neplátcem. Jakmile rozšířila své podnikání 

nad území tuzemska a pořídila zboží od dodavatelů z EU v hodnotách, jejichž suma překročila 

v příslušném roce 326 000 Kč, musela se registrovat jako identifikovaná osoba a přiznat 

z tohoto plnění daň. Firma se poté dobrovolně registrovala jako plátce daně k 1. 1. 2006.  

První obchodní transakce (1, 1a, 1b) firmy ABC jsou ukázkou komunitárních plnění, kdy je 

nákup a prodej zboží uskutečněn na území tuzemska a nejedná se o intrakomunitární 

obchody. Firma pořizuje zboží od dodavatele z tuzemska, přičemž plnění není předmětem 

daně. V druhém plnění dochází k dodání zboží odběratelům z tuzemska, což předmětem daně 

je a firma musí přiznat daň na výstupu, byť se jedná o dodání zboží s přepravou či bez 

přepravy. Firma má také nárok na odpočet daně na vstupu. Obchoduje-li firma ABC pouze 

s dodavateli a odběrateli z EU, přičemž je zboží nejprve přepraveno firmou ABC do jejího 

skladu a až posléze k odběrateli, jedná se o intrakomunitární obchodní transakce 2, 2a. Firma 

ABC pořizuje zboží z jiného členského státu. Toto plnění je předmětem daně a firma ABC 

přiznává daň na výstupu a uplatňuje si nárok na odpočet daně na vstupu. Svým odběratelům 

dodává zboží do jiného členského státu, což je předmětem daně, po splnění všech podmínek 

přiznává osvobození daně na výstupu s nárokem na odpočet daně na vstupu a podává 

souhrnné hlášení. Obě plnění jsou intrakomunitární. Vyzvedne-li si odběratel zboží ve skladu 

firmy ABC dle intrakomunitární obchodní transakce 2b, aniž by zboží převezl do jiného 

členského státu, tato firma uskuteční komunitární dodání zboží, přizná daň na výstupu  

a uplatní si nárok na odpočet daně na vstupu. Postup přiznání daně firmou ABC v třetí 

intrakomunitární obchodní transakci (3) je upraven zjednodušeným principem, neboť se jedná 

o tzv. třístranné obchody mezi třemi subjekty z odlišných členských států a zboží je 

přepraveno jednou přepravou od dodavatele z EU přímo k odběrateli z EU. Celá transakce je 

považována za jedno intrakomunitární plnění, byť dochází ke dvěma prodejům zboží. Firma 

ABC vystupuje jako prostřední subjekt, pro který tato plnění nejsou předmětem daně 

v tuzemsku, daň nepřiznává, ale pomocně vykáže tato plnění v daňovém přiznání a podává 
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souhrnné hlášení. Firma si může uplatnit nárok na odpočet daně zaplacené v tuzemsku. Firma 

se současně nemusí registrovat k dani v členském státě odběratele, neboť je pořízení zboží 

z jiného členského státu po splnění podmínek osvobozeno od daně. Čtvrtou obchodní 

transakci (4), jež je popisem blízká předcházející třetí s rozdílem, že dodavatel a odběratel 

firmy ABC má sídlo v totožném členském státě, nelze zařadit pod tzv. třístranné obchody ani  

tzv. řetězové obchody, neboť zboží neopustí územní jednoho členského státu. Z důvodu 

uskutečnění komunitárního dodání zboží odběrateli z EU se firma ABC musela v tomto 

členském státě registrovat k dani. Z intrakomunitárního obchodu se tímto stal komunitární. 

V tuzemsku nejsou tato plnění předmětem daně a daň firma nepřiznává. Pouze si může 

uplatnit nárok na odpočet daně zaplacené v tuzemsku.   

 Na předchozí obchodní transakce byla aplikována ustanovení ZDPH ve smyslu 

implementovaných směrnic Rady EU. Na pátou a šestou obchodní transakci tzv. řetězového 

obchodu bylo mimo ZDPH nutné aplikovat judikaturu SDEU, a to konkrétně rozhodnutí 

SDEU C-245/04 EMAG a C-430/09 ETH, jako interpretační nástroj šesté směrnice Rady  

č. 77/388/EHS, resp. jejího konsolidovaného znění č. 2006/112/ES, ve znění směrnice  

Rady č. 95/7/ES. U páté intrakomunitární obchodní transakce (5), kdy bylo zboží nakoupeno 

u dodavatele z EU a prodáno odběrateli z tuzemska se zajištěním jedné přepravy, bylo 

rozhodné vědět, že k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na konečného 

pořizovatele zboží dojde na území tuzemska po předání zboží zajišťovatelem přepravy, 

firmou ABC, která vystupuje na obou stranách plnění, tedy jako kupující i jako prodávající. 

Za těchto okolností může být přeprava přičtena prvnímu intrakomunitárnímu plnění, jež je pro 

firmu ABC předmětem daně, neboť se jedná o pořízení zboží z jiného členského státu a musí 

být v tuzemsku odvedena daň na výstupu s nárokem na odpočet této daně na vstupu. Jestliže 

dodavatel z jiného členského státu osvobodí své plnění od daně na výstupu a firma ABC zboží 

do jiného členského státu nepřepraví, jak prohlásí, řeší se otázka tzv. dobré víry dodavatele 

v korektnost transakce a pořizovatele zboží a firmě ABC může být uloženo zaplatit daň  

na výstupu v členském státě dodavatele. Druhé z plnění je považováno za komunitární dodání 

zboží, neboť přeprava může být přičtena jen jednomu z dodání a firma ABC přiznává daň  

na výstupu a nárokuje si odpočet daně na vstupu. Při šesté intrakomunitární obchodní 

transakci (6) je zboží firmou ABC nakoupeno u dodavatele z tuzemska a prodáno odběrateli 

z jiného členského státu se zajištěním jedné přepravy. První z plnění může být v tomto 

případě pouze komunitární dodání zboží a přeprava je přičtena druhému intrakomunitárnímu 

plnění. Firma ABC podává souhrnné hlášení, neboť po splnění všech podmínek přiznává  
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od daně na výstupu osvobozené plnění dodání zboží do jiného členského státu s nárokem  

na odpočet daně na vstupu.  

 Díky řízení o předběžných otázkách vznášených k SDEU  ze strany národních soudů je 

judikatura SDEU efektivním a s postupem času stále významnějším harmonizačním 

nástrojem DPH v členských státech Evropské unie, neboť bez tohoto prostředku by 

nedocházelo ke konkrétním interpretacím sekundárního práva a také k dotváření unijního 

práva. Například k výše uvedeným závěrům obchodních transakcí č. 5 a č. 6, jež jsou případy 

tzv. řetězového obchodování, by nebylo možné dospět jen za pomocí znění směrnic 

implementovaných do ZDPH, nýbrž bylo nutné vyhledat vodítka obsažená v judikatuře 

SDEU a aplikovat je na tyto konkrétní obchodní situace. Rovněž SDEU ve svých judikátech 

objasňuje pojem tzv. dobré víry dodavatele v korektnost transakce a pořizovatele, jenž je 

často využíván v kontextu přiznání nebo odepření osvobození intrakomunitárního plnění  

od daně, ale v ZDPH a směrnicích není obsažen. Závěrem lze konstatovat, že vliv judikatury 

SDEU na rozhodování o problematice intrakomunitárních plnění je tedy relevantní  

a nevylučitelný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

6. Seznam zdrojů 

Odborné knihy 

BENDA, Václav a Milan TOMÍČEK. DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu 

zboží. 5. akt. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2013. 342 s. ISBN 978-80-7273-171-8. 

DRÁBOVÁ, Milena, HOLUBOVÁ, Olga a Milan TOMÍČEK. Zákon o dani z přidané 

hodnoty. Komentář. 5. akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 864 s. ISBN 978-80-7478 

038-7. 

HOLUBOVÁ, Olga. Osvobození od DPH: vybrané oblasti. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

2014. 95 s. ISBN 978-80-7478-515-3. 

KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 4. akt. vyd. Praha: ASPI, 2006. 279 s. ISBN 

80-7357-205-2. 

LÁCHOVÁ, Lenka. Daňové systémy v globálním světě. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. 271 s. 

ISBN 978-80-7357-320-1. 

MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2015, úplná znění platná k 1. 1. 2015. 24. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2015. 272 s. ISBN 978-80-247-5507-6.  

ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, 

legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v 

daňové politice EU, zdanění finančního sektoru. 6. akt. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 386 s. 

ISBN 978-80-7201-925-0. 

ŠIROKÝ, Jan. Daňová teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 301 s. 

ISBN 978-80-7400-005-8. 

TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. akt. vyd. Praha: Leges, 2010. 

304 s. ISBN 978-80-87212-60-8. 

TOMÁŠEK, Michal a Vladimír TÝČ. Právo Evropské unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2013. 494 

s. ISBN 978-80-87576-53-3. 

Elektronické dokumenty a ostatní 

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Státní rozpočet v kostce-2014. [10. 2. 

2015]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/rozpocet-v-kostce/statni-

rozpocet-v-kostce-2014-17501  

EUROPEAN E-JUSTICE. Soudy EU. [10. 2. 2015]. Dostupné z: https://e-justice. 

europa.eu/content_eu_courts-15-cs.do  

EUROSKOP.CZ. Evropský soudní dvůr. [10. 2. 2015]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/ 

101/96/clanek/evropsky-soudni-dvur/ 



68 

 

JUDIKATY.INFO. Judikatura Evropského soudního dvora. [10. 2. 2015]. Dostupné z: http:// 

www.judikaty.info/cz/main-menu/zajimaveclanky/5940/  

EUROPA.EU. Nařízení, směrnice a další právní akty. [10. 2. 2015]. Dostupné z: http:// 

europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_cs.htm  

FINANČNÍ SPRÁVA. Grafické zobrazení průběhu celostátního inkasa sdílených daní v 

letech 2011 až 2015. [10. 2. 2015]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-

pojistne/kraje-a-obce/danove-prijmy-kraju-a-obci/graficke-zobrazeni-prubehu-celostatniho-

inkasa-sdilenych-dani-3733  

DSV. Incoterms 2010. [10. 2. 2015]. Dostupné z: http://www.dsv.cz/doprava-a-preprava/ 

silnicni-doprava/incoterms/  

CEDA. Intrastat. [10. 2. 2015]. Dostupné z: http://www.intrastat.cz/co-je-intrastat  

BUSSINESSINFO.CZ. Daňový systém České republiky. [10. 2. 2015]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/danovy-system-ceske-republiky-3429.html 

FINANČNÍ SPRÁVA. Přiznání k dani z přidané hodnoty. [10. 2. 2015]. Dostupné z: 

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5401_19.pdf?201503112040  

FINANČNÍ SPRÁVA. Souhrnné hlášení. [10. 2. 2015]. Dostupné z: http:// 

www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/5521_2.pdf  

DAŇOVÝ PORTÁL. Elektronické formuláře. [10. 2. 2015]. Dostupné z: https:// 

adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces;jsessionid=C5385F30543

74019490ECC0EE4B06763.ep2ap2  

Rozpočty Evropský parlament: konečné přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

rozpočtový rok 2014. In: Úřední věstník Evropské unie L 51. 2014. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:051:FULL 

Zákon č. 235/2004 Sb. ze dne 1. 1. 2015, o dani z přidané hodnoty. In: Daňové zákony. Praha: 

GRADA Publishing, 2015. 272 s. ISBN 978-80-247-5507-6. 

Zákon č. 280/2009 Sb. ze dne 1. 1. 2015, daňový řád. In: Daňové zákony. Praha: GRADA 

Publishing, 2015. 272 s. ISBN 978-80-247-5507-6. 

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie. 

In: Úřední věstník Evropské unie C 83. 2010. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=OJ:C:2010:083:TOC 

Materiály poskytnuté Finanční správou ČR 

Rozsudek SDEU C-6/64 COSTA v. ENEL ze dne 15. 7. 1964. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&qid=1427151814660 

&from=CS 



69 

 

Rozsudek SDEU C-245/04 EMAG Handel Oder OHG v. Finanzlandesdirektion für Kärnten 

ze dne 6. 4. 2006. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri= 

CELEX:62004CJ0245&rid=1  

Rozsudek SDEU C-430/09 Euro Tyre Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën ze dne 

16. 12. 2010. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX: 

62009CJ0430&rid=1 

Rozsudek SDEU C-409/04 Teleos plc a další v. Commissioners of Customs  

& Excise ze dne 27. 9. 2007. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:62004CJ0409&rid=1 

Rozsudek SDEU C-273/11 Mecsek-Gabona Kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága ze dne 6. 9. 2012. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CJ0273&qid=1425993831331 

&from=CS 

Rozsudek SDEU C-184/05 Twoh International BV v. Staatssecretaris van Financiën ze dne 

27. 9. 2007. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX: 

62005CJ0184&qid=1426766757801&from=CS 

Rozsudek NSS čj. 8 Afs 52/2008, Makro ze dne 30. 7. 2010. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0052_8Afs_0800_3e0f060e_c3a1_4c50

_8b3f_7c4bc14b25b6_prevedeno.pdf  

Rozsudek NSS čj. 5 Afs 83/2012, Jet Group ze dne 23. 8. 2013. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0083_5Afs_120_20130828110407_prev

edeno.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

7. Seznam zkratek  

DPH     daň z přidané hodnoty 

ZDPH    zákona o dani z přidané hodnoty 

lat.     latinsky 

s.r.o.     společnost s ručením omezeným 

ČR, CZ   Česká republika 

EU     Evropská unie 

SDEU    Soudní dvůr Evropské unie 

ESD     Evropský soudní dvůr 

OECD    Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

EHS     Evropské hospodářské společenství  

ES     Evropské společenství 

SFEU    Smlouva o fungování Evropské unie  

ZP      zdanitelné plnění 

PZP     přijaté zdanitelné plnění 

UZP     uskutečněné zdanitelné plnění 

pUZP    přijaté uskutečněné zdanitelné plnění 

OP     osvobozené plnění 

POP     přijaté osvobozené plnění 

UOPBN   uskutečněné osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně 

UOPSN   uskutečněné osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně 

PDP     přenesená daňová povinnost 

TZ     třetí země 

FA     faktura 

PFA     přijatá faktura 

VFA     vydaná faktura 

ONEČ    osoba neuskutečňující ekonomickou činnost 

OPD     osoba povinna k dani 

DIČ     plátce daně 

IO     identifikovaná osoba 

OUST    osoba usazená v tuzemsku 

ONT     osoba neusazená v tuzemsku 

ORD     osoba registrovaná k dani 

OSVO    osvobozená osoba 

MP     místo plnění 

VIES     VAT Information Exchange Systém 

CMR     Convention Marchandise Routiere 

NSS     Nejvyšší správní soud České republiky 

INCOTERMS   International Commercial Terms 

EXW     Ex Works 

FCA     Free Carrier 

DAP     Delivery At Place 

v.     versus 

OSV     osvobozeno 

IT     Itálie 

NL     Nizozemí 

A     Rakousko 

B     Belgie 
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B1     první odběratel usazený v Belgii  

B2     druhý odběratel usazený v Belgii 

ETH     Euro Tyre Holding BV 

ZD     základ daně   

SD     sazba daně 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


