
 

 

 

 

Příloha č. 1 

Klasifikace daní dle vazby k daňovému základu 

 Podle vazby hodnoty daně k daňovému základu rozlišujeme daně: 

 specifické (jednotkové) – jsou stanoveny dle množství jednotek daňového základu 

nebo množstevních jednotek zdaňovacího znaku, typickým představitelem jsou akcízy 

(např. objem lihu v litru alkoholického nápoje), také daň pozemková (výpočet na 

základě rozlohy), tyto daně v období inflace zůstávají stejné,  

 

 ad valorem (k hodnotě) – určují se dle ceny zdaňovaného základu v peněžních 

jednotkách, nejčastěji procentem, typicky je to daň z přidané hodnoty nebo daň 

obratová, tyto daně s inflací rostou, ale jejich podíl na ceně zůstává stejný,  

 

 bez vztahu k základu daně – subjekt platí daň jen proto, že existují, typicky paušální 

daň nebo daň z hlavy (subjektová). [15] 

 

Třídění podle respektování příjmových poměrů poplatníka 

Zohledňuje platební schopnost poplatníka: 

 osobní – jsou adresné a mají vztah k určitému poplatníkovi, jsou vyměřovány 

z osobního příjmu poplatníka a odrážejí jeho platební schopnost  - např. osobní daně 

důchodové, 

 

 in rem (daň na věc) – jsou uvalovány bez ohledu na výši příjmu, poplatník je odvádí 

z titulu nabytí či vlastnictví určitého majetku, spotřeby či nákupu zboží a služeb - 

např. DPH, spotřební daně výnosové, placené společnostmi a majetkové. [7] 

 

Klasifikace daní dle metodiky OECD  

  

 Klasifikace daní na základě metodiky OECD rozděluje daně do šesti hlavních skupin 

a dalších podskupin.  

Hlavní skupiny 

 



 

 

 

 

1 000   Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

2 000   Příspěvky na sociální zabezpečení 

3 000   Daně z mezd a pracovních sil 

4 000   Daně majetkové 

5 000   Daně ze zboží a služeb 

6 000   Ostatní daně 

  Daň z přidané hodnoty je zařazena do skupiny 5 000 – konkrétně nomenklatura číslo 

5 111 .  

 Toto rozdělení daní slouží především pro porovnávání daňových charakteristik 

různých zemí. Jedním z cílů OECD v oblasti financí je vyhodnocování národních daňových 

systémů a jejich dopadů na pracovní, kapitálové a produktové trhy.  

 Vzhledem k mnoha možnostem náhledu na daně a mnoha různým typům daní může 

být počet jejich třídění prakticky neohraničený.[15] 

 

Další členění a klasifikace daní 

 Klasifikace dle subjektu daně  

Základním kritériem je vymezení subjektu povinného platit daň: 

- jednotlivec, 

- domácnost (splitting), 

- firma,  

- korporace. 

 Klasifikace dle objektu daně  

 Rozhodujícím hlediskem je určení předmětu vázaného k dani: 

- důchodové, 

- výnosové, 

- majetkové, 

- z hlavy (subjektové), 

- obratové daně, 

- spotřební, 

- z obchodních operací. 

 



 

 

 

 

 Třídění podle dopadu (progrese)  

 Třídění zohledňuje závislost změny důchodu na míře zdanění: 

- proporcionální – poplatník vydává stále stejné procento z důchodu, 

- progresivní – s růstem důchodu roste zdanění, 

- regresivní – s růstem důchodu zdanění klesá. 

Řazení daní dle okruhu daňového určení 

Toto třídění určuje typ rozpočtu, do kterého daně směřují: 

- nadstátní (např. placené do rozpočtu EU), 

- státní (ústřední) na celostátní úrovni, 

- místní (municipální) nižší stupeň v rámci státu. 

 

 Vzhledem k mnoha možnostem, podle kterých lze nahlížet na daně a mnoha 

rozdílným typům daní může být počet jejich třídění prakticky neohraničený.  

 



 

 

 

 

Příloha č. 2  

Zákon č. 234/2004 sb. V platném znění k 1. 1. 2010 (část § 3) 

 

§ 3 Územní působnost 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) tuzemskem území České republiky, 

b) třetí zemí území mimo území Evropského společenství, 

c) územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním předpisem 

Evropských společenství.  

(2) Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území Evropského 

společenství, která jsou součástí celního území Evropského společenství 

a) hora Athos, 

b) Kanárské ostrovy, 

c) francouzské zámořské departementy, 

d) Alandy, 

e) Normanské ostrovy. 

(3) Pro účely tohoto zákona se považují za třetí zemi také tato území Evropského 

společenství, která nejsou součástí celního území Evropského společenství 

a) ostrov Helgoland, 

b) území Büsingen, 

c) Ceuta, 

d) Melilla, 

e) Livigno, 

f) Campione d´ Italia, 

g) italské vody jezera Lugano. 

(4) Území Monackého knížectví se pro účely tohoto zákona považuje za území Francouzské 

republiky a území ostrova Man se považuje za území Spojeného království Velké Británie a 

Severního Irska, území Akrotiri a Dhekelie se považují za území Kypru. 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 3 

Zákon č. 234/2004 sb. V platném znění k 1. 1. 2010 (část §9 až §10k) 

 

§ 9 

Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby  

§9 (1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato 

osoba sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby 

povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je 

místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.  

§9 (2) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má 

osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta 

prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je 

její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.  

§9 (3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu povinnou k 

dani považuje  

a) osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytnuty, i když jsou 

poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně,  

b) osoba identifikovaná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, která je osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě.  

§9 (4) Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby podle 

odstavců 1 a 2 se použije, pokud tento zákon nestanoví jinak.  

§ 10 

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti  

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby znalce, 

odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovitosti a služby 

při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou služby architekta a stavebního dozoru, je 

místo, kde se nemovitost nachází.  

§ 10a 

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob  

Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek 

přepravy uskutečňuje.  



 

 

 

 

§ 10b 

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, 

zábavy a podobných služeb  

Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se ke kulturní, umělecké, sportovní, 

vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akci, jako je veletrh nebo výstava, včetně přímo 

související služby, jakož i služby organizátora této akce, je místo, kde se tato akce skutečně 

koná.  

§ 10c 

Místo plnění při poskytnutí stravovací služby  

§10c (1) Místem plnění při poskytnutí stravovací služby je místo, kde je tato služba 

skutečně poskytnuta.  

§10c (2) Pokud je však poskytnuta stravovací služba na palubě lodi nebo letadla anebo 

ve vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na území Evropského společenství, je 

místem plnění místo zahájení přepravy osob.  

§10c (3) Pro účely odstavce 2 se rozumí  

a) úsekem přepravy osob uskutečněným na území Evropského společenství úsek přepravy 

uskutečněný bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a místem ukončení 

přepravy osob,  

b) místem zahájení přepravy osob místo prvního plánovaného nastoupení osob na území 

Evropského společenství po případném přerušení cesty ve třetí zemi,  

c) místem ukončení přepravy osob místo posledního plánovaného vystoupení osob na 

území Evropského společenství, které nastoupily na území Evropského společenství 

před případným přerušením cesty ve třetí zemi.  

§10c (4) V případě zpáteční cesty se přeprava zpět považuje za samostatnou přepravu.  

§ 10d 

Místo plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku  

§10d (1) Místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku je 

místo, kde je dopravní prostředek skutečně předán zákazníkovi do držení nebo užívání.  

§10d (2) Pro účely stanovení místa plnění se krátkodobým nájmem rozumí nepřetržité 

držení nebo užívání dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní a u lodí 

nepřesahující 90 dní.  



 

 

 

 

§ 10e 

Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani  

Místem plnění při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby 

nepovinné k dani, je místo, kde je místo plnění zajišťovaného plnění.  

§ 10f 

Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani  

§10f (1) Místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani je 

místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.  

§10f (2) Pokud je však poskytnuta služba přepravy zboží mezi členskými státy osobě 

nepovinné k dani, je místem plnění místo zahájení přepravy.  

§10f (3) Pro účely odstavců 1 a 2 se rozumí  

a) přepravou zboží mezi členskými státy přeprava zboží, pokud místo zahájení přepravy a 

místo ukončení přepravy je na území dvou různých členských států,  

b) místem zahájení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně začíná, bez ohledu 

na vzdálenost překonanou na místo, kde se zboží nachází,  

c) místem ukončení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně končí.  

§ 10g 

Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby 

oceňování movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani  

Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde je tato služba 

skutečně poskytnuta, pokud jde o  

a) službu přímo související s přepravou zboží, jako je nakládka, vykládka, manipulace a 

podobná činnost,  

b) službu práce na movité věci nebo službu oceňování movité věci.  

§ 10h 

Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani  

§10h (1) Místem plnění při poskytnutí služby zahraniční osobě nepovinné k dani je 

místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo pobytu, pokud jde o  

a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného 

práva,  

b) reklamní službu,  



 

 

 

 

c) poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně 

jako zpracování dat a poskytnutí informací,  

d) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti nebo 

práva uvedeného v tomto odstavci,  

e) bankovní, finanční a pojišťovací služby, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek,  

f) poskytnutí pracovníků,  

g) nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou dopravních prostředků,  

h) poskytnutí přístupu k přepravní a distribuční soustavě pro plyn nebo přenosové a 

distribuční soustavě pro elektřinu a poskytnutí přepravy a distribuce plynu nebo přenosu 

a distribuce elektřiny prostřednictvím těchto soustav, včetně poskytnutí přímo 

souvisejících služeb,  

i) telekomunikační službu,  

j) službu rozhlasového a televizního vysílání,  

k) elektronicky poskytovanou službu.  

§10h (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) elektronicky poskytovanou službou podle přímo použitelného předpisu Evropských 

společenství, kterým se stanoví prováděcí předpis ke směrnici o společném systému 

daně z přidané hodnoty, je zejména hostitelství internetových stránek web-site hosting, 

web-page hosting, dálková údržba programů a zařízení, dodání programového vybavení 

a jeho aktualizace, dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází, dodání 

hudby, filmů a her, včetně loterií a jiných podobných her a dodání politických, 

kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí a 

poskytnutí služby výuky na dálku; za elektronicky poskytnutou službu se nepovažuje 

samotná komunikace prostřednictvím elektronické pošty mezi osobou, která službu 

poskytuje, a osobou, které je služba poskytována,  

b) telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, 

textových dokumentů, obrázků a zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím 

kabelu, rádia, optických nebo elektromagnetických systémů včetně příslušného přenosu 

nebo stanovení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo 

přístup k informačním sítím.  

 



 

 

 

 

§ 10i 

Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního 

vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě 

nepovinné k dani  

§10i (1) Při poskytnutí elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k 

dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi osobě nepovinné k dani, která 

má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, je místem plnění tuzemsko.  

§10i (2) Při poskytnutí telekomunikační služby nebo služby rozhlasového a televizního 

vysílání zahraniční osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve 

třetí zemi osobě nepovinné k dani, která má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, za místo 

plnění se považuje tuzemsko, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku.  

§ 10j 

Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku  

Pokud je podle § 9 nebo § 10d místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního 

prostředku stanoveno  

a) v tuzemsku a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází ve třetí zemi, za místo plnění 

se považuje třetí země,  

b) ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, za místo plnění 

se považuje tuzemsko.  

 

§ 10k 

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo 

podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi  

Pokud je podle § 9 odst. 1 místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, 

která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi, a která je zároveň plátcem, s 

výjimkou služeb osvobozených od daně, stanoveno ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo 

spotřebě dochází v tuzemsku, považuje se za místo plnění tuzemsko.  

   



 

 

 

 

Příloha č. 4 

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (článek 99 část) 

 

Kapitola 2 

Článek 99 (znění do 30. 10. 1993) 

 Komise zváží, jakým způsobem by mohly být zákony různých členských států týkající se 

daně z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých daní, včetně vyrovnávacích opatření 

uplatňovaných v souvislosti s obchodováním mezi členskými státy, harmonizovány v zájmu 

společného trh. 

 

Článek 99 (znění od 1. 11. 1993;  nynější čl. 93)  

 Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a 

sociálním výborem jednomyslně přijme ustanovení k harmonizaci právních předpisů 

týkajících se daní z obratu, potřebních daní a jiných nepřímých daní v rozsahu, v jakém je 

tato harmonizace nezbytná pro vytvoření a fungování vnitřního trhu…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 5  

Zákon č. 234/2004 sb. V platném znění k 1. 1. 2008 (část § 9 a § 10) 

§ 9 

Místo plnění při poskytnutí služby 

(1) Za místo plnění při poskytnutí služby se považuje místo, kde má osoba poskytující službu 

sídlo nebo místo podnikání, popřípadě místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje. 

(2) Pokud však osoba poskytuje službu prostřednictvím provozovny, považuje se za místo 

plnění místo, kde je tato provozovna umístěna. 

§ 10 

Místo plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech 

(1) Za místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby realitní 

kanceláře, odhadce nebo služby architekta a stavebního dozoru, se považuje místo, kde se 

nemovitost nachází. 

(2) Místem plnění při poskytnutí přepravní služby je území, kde se přeprava uskutečňuje. 

Pokud je však poskytnuta přeprava zboží mezi členskými státy, místem plnění je místo 

zahájení přepravy. Jestliže je však přeprava zboží mezi členskými státy poskytnuta pro osobu 

registrovanou k dani v jiném členském státě, než ve kterém je zahájena přeprava, považuje se 

za místo plnění území členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba 

poskytla pro poskytnutí této služby. 

(3) Pro účely odstavce 2 se rozumí  

a) přepravou zboží mezi členskými státy přeprava zboží, pokud místo zahájení a místo 

ukončení přepravy je na území dvou různých členských států; za přepravu zboží mezi 

členskými státy se považuje také přeprava, kdy místo zahájení a místo ukončení přepravy 

je na území stejného členského státu, a tato přeprava je přímo spojena s přepravou zboží, 

kde místo zahájení a místo ukončení přepravy je na území dvou různých členských států, 

b) místem zahájení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží začíná, 

c) místem ukončení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží končí. 

(4) Místem plnění při poskytnutí  



 

 

 

 

a) služby kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, výchovné, vzdělávací a zábavní, pořádání 

kongresů, výstav a veletrhů, včetně organizování těchto služeb a poskytnutí s nimi přímo 

souvisejících služeb, 

b) služby přímo související s přepravní službou, 

c) služby oceňování movité věci nebo práce na movité věci, 

je místo, kde je tato služba uskutečňována. 

(5) Pokud však je poskytnuta služba přímo související s přepravou zboží mezi členskými státy 

nebo služba oceňování movité věci nebo práce na movité věci osobě registrované k dani v 

jiném členském státě, než ve kterém je tato služba uskutečněna, za místo plnění se považuje 

území členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba poskytla pro 

poskytnutí této služby. Jestliže však movitá věc nebyla odeslána nebo přepravena z území 

členského státu, ve kterém byla služba oceňování movité věci nebo práce na movité věci 

uskutečněna, za místo plnění se nepovažuje členský stát, který vydal daňové identifikační 

číslo, které tato osoba poskytla pro poskytnutí této služby, ale místem plnění je místo, kde je 

tato služba uskutečněna. 

(6) Při poskytnutí služby zahraniční osobě nebo osobě registrované k dani v jiném členském 

státě, které nemají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, je místem plnění 

místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo, místo podnikání, popřípadě místo 

pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje, nebo místo, kde mají tyto osoby provozovnu, je-li 

služba poskytnuta pro tuto provozovnu, pokud jde o tyto služby:  

a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného 

práva, 

b) reklamní službu, 

c) poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně jako 

zpracování dat, poskytnutí informací, překladatelské a tlumočnické služby, 

d) bankovní, finanční a pojišťovací službu, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek, 

e) poskytnutí pracovní síly, 

f) nájem movité věci, s výjimkou všech druhů prostředků pro dopravu, 



 

 

 

 

g) telekomunikační službu, 

h) rozhlasové a televizní vysílání, 

i) elektronickou službu, 

j) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti v pokračování nebo vykonávání podnikatelské 

činnosti nebo práva uvedeného v tomto odstavci, 

k) poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v 

zajištění služby uvedené v tomto odstavci, 

l) poskytnutí přístupu k přepravní, distribuční nebo přenosové soustavě pro plyn nebo 

elektřinu, přepravu, distribuci nebo přenos plynu anebo elektřiny jejím prostřednictvím, 

včetně přímo souvisejících služeb. 

(7) Při poskytnutí služby podle odstavce 6 zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání 

nebo provozovnu, plátci, který má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, nebo 

osobě povinné k dani podle § 6 odst. 1 anebo osobě identifikované k dani je místem plnění 

tuzemsko. 

(8) Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) elektronickou službou dodání webových stránek (website supply), hostitelství webových 

stránek (web-hosting), vzdálená údržba programového vybavení, dodání programů a jejich 

aktualizace, dodání prezentace, textů a informací, včetně vytvoření dostupné databáze, 

dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her, a dodání politických, kulturních, 

uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních vysílání, dodání výuky na dálku; za 

poskytnutí elektronické služby se nepovažuje komunikace přes elektronickou poštu mezi 

osobou, která službu poskytuje a osobou, které je služba poskytována, 

b) telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, 

textových dokumentů, obrázků a zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu, 

rádia, optických nebo elektromagnetických systémů včetně příslušného přenosu nebo 

stanovení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo přístup k 

informačním sítím. 

(9) Pokud je však nájem prostředku pro dopravu 



 

 

 

 

a) poskytnut zahraniční osobě, a ke skutečnému užití nebo spotřebě po celou dobu nájmu 

dochází ve třetí zemi, nestanoví se místo plnění v tuzemsku podle § 9, ale za místo plnění 

se považuje tato třetí země, 

b) poskytnut zahraniční osobou povinnou k dani, a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází 

v tuzemsku, i když jen po část doby nájmu, nestanoví se místo plnění ve třetí zemi podle § 

9, ale za místo plnění se považuje tuzemsko. 

(10) Při poskytnutí elektronické služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě, která není 

osobou povinnou k dani, se za místo plnění považuje tuzemsko, pokud má osoba, pro kterou 

je služba poskytnuta, sídlo nebo místo pobytu, popřípadě místo, kde se obvykle zdržuje, v 

tuzemsku. 

(11) Při poskytnutí telekomunikační služby,  rozhlasového a televizního vysílání zahraniční 

osobou povinnou k dani osobě, která není osobou povinnou k dani, a která má sídlo nebo 

místo pobytu, popřípadě místo, kde se obvykle zdržuje, v tuzemsku, za místo plnění se 

považuje tuzemsko, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku. 

(12) Místem plnění při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, 

která spočívá v zajištění  

a) přepravy zboží mezi členskými státy, je místo zahájení přepravy, 

b) služby přímo související s přepravou zboží mezi členskými státy, je místo, kde je služba 

související uskutečněna, 

c) jiné služby než uvedené v písmenu a), b) nebo v odstavci 6 nebo v zajištění zboží, je místo, 

kde je zajištěná služba uskutečněna nebo kde je dodání nebo pořízení zboží uskutečněno. 

(13) Pokud je však služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, podle odstavce 12 

poskytnuta pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, než ve kterém je místo 

plnění zajištěné služby nebo zboží podle písmene a) až c), považuje se za místo plnění území 

členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba uvedla pro poskytnutí 

služby. 



 

 

 

 

Příloha č. 6   Faktura vydaná- modelová situace 2009 

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD     

Dodavatel: 
 

Faktura číslo: 909011 

Firma s.r.o. 

 
Objednávka: 125 

Tolstého 109 

 
Konstantní symbol: 8 

738 01  Frýdek-Místek 

 
Variabilní symbol: 909011 

Česká republika 

 
DIČ odběratele:  SK1234456789 

  
 

Odběratel:    

  
 

Stavební a.s.   

IČO: 12312312 
 

Národná trieda 5   

DIČ: CZ12312312 
 

Nitra  Slovenská R.   

Účet:  KB  39-3373160297/0100 
  

  

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostavě oddíl c. vložka č. 123,  

 
  

  
  

  

Způsob platby: bankovním převodem 
  

  

Datum vystavení:   30.1.2009 

 
  

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 25.1.2009 

 
  

Datum splatnosti:   10.2.2009 

 
  

Položka Počet KS Cena celkem DPH % 
  

  
  

Stavební úpravy na objektu skladu včetně 
demolice - provoz Nitra 1 1200,00 0 
        
  

  
  

Celkem k úhradě v EUR: 
 

1200,00   
  

  
  

Záloha ze dne 15.1.2009 v EUR:   1000,00   

Doplatek  k úhradě: 

 
200,-   

  

  
  

Doplněné údaje: 
  

  

Místo plnění dle § 10 odst. Zákona 235/2004/Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, je 
mimo tuzemsko. Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je příjemce služby dle článku 45 Směrnice 
Rady 2006/112/ES 
Kurz zálohy:  31,- Kč /EUR       
Přepočet:  31 000,- Kč 

  
otisk razístka 

Kurz zálohy:  31,20 Kč /EUR 
  

podpis 

Přepočet:  6 240,- Kč       
 



 

 

 

 

Příloha č. 7  Faktura přijatá - modelová situace 2009 

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD     

Dodavatel: 
 

Faktura číslo: 200910 

Konzultace s.r.o. 

 
Objednávka: 6 

Národná tr. 5 

 
Konstantní symbol: 8 

Bratislava 

 
Variabilní symbol: 200910 

Slovenská Republika 

 
DIČ odběratele:  CZ12312312 

  
 

Odběratel:    

  
 

Firma s.r.o.   

  
 

Tolstého 109   

Registrácia DPH: SK1234456789 
 

Frýdek-Místek    

Účet:  KB  39-3373160297/0100 
 

Česká republika   

  

 
  

  
  

  

Způsob platby:  bankovním převodem 
  

  

Datum vystavení:   20.1.2009 

 
  

Datum uskutečnění plnění: 15.1.2009 

 
  

Datum splatnosti:   10.2.2009 

 
  

Položka Počet KS Cena celkem DPH % 
  

  
  

Fakturujeme vám konzultace v daňové 
oblasti  1 1000,00 0 
        
  

  
  

Celkem k úhradě v EUR: 
 

1000,00   
  

  
  

  

  
  

  
  

  
Sdělení: Osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je příjemce služby dle Směrnice Rady 2006/112/ES 

Doplněné údaje: dne 25. 1. 2009 
   Sazba DPH: 19% 
  

  
Daň:  5 890,- Kč 

  
otisk razístka 

Kurz přepočtu:  31,- Kč /EUR 
  

podpis 

Přepočet základu : 31 000,- Kč       
 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 8 

Zákon č. 234/2004 sb. V platném znění k 1. 1. 2008 (část § 9 až § 10) 

§ 9 

Místo plnění při poskytnutí služby 

 (1) Za místo plnění při poskytnutí služby se považuje místo, kde má osoba poskytující 

službu sídlo nebo místo podnikání. 

 (2) Pokud však osoba poskytuje službu prostřednictvím provozovny, považuje se za 

místo plnění místo, kde je tato provozovna umístěna. 

  

 § 10 

 Místo plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech 

 (1) Za místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby 

realitní kanceláře, odhadce nebo služby architekta a stavebního dozoru, se považuje místo, 

kde se nemovitost nachází. 

 (2) Místem plnění při poskytnutí přepravní služby je území, kde se přeprava 

uskutečňuje. Pokud je však poskytnuta přeprava zboží mezi členskými státy, místem plnění je 

místo zahájení přepravy. Jestliže je však přeprava zboží mezi členskými státy poskytnuta pro 

osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, než ve kterém je zahájena přeprava, 

považuje se za místo plnění území členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, 

které tato osoba poskytla pro poskytnutí této služby. 

 (3) Pro účely odstavce 2 se rozumí 

a) přepravou zboží mezi členskými státy přeprava zboží, pokud místo zahájení a místo 

ukončení přepravy je na území dvou různých členských států; za přepravu zboží mezi 

členskými státy se považuje také přeprava, kdy místo zahájení a místo ukončení přepravy je 

na území stejného členského státu, a tato přeprava je přímo spojena s přepravou zboží, kde 

místo zahájení a místo ukončení přepravy je na území dvou různých členských států, 

b) místem zahájení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží začíná,  

c) místem ukončení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží končí. 

 (4) Místem plnění při poskytnutí 

a) služby kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, výchovné, vzdělávací a zábavní, pořádání 

kongresů, výstav a veletrhů, včetně organizování těchto služeb a poskytnutí s nimi přímo 



 

 

 

 

souvisejících služeb, 

b) služby přímo související s přepravní službou, 

c) služby oceňování movité věci nebo práce na movité věci, 

je místo, kde je tato služba uskutečňována. 

 (5) Pokud však je poskytnuta služba přímo související s přepravou zboží mezi 

členskými státy nebo služba oceňování movité věci nebo práce na movité věci osobě 

registrované k dani v jiném členském státě, než ve kterém je tato služba uskutečněna, za místo 

plnění se považuje území členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato 

osoba poskytla pro poskytnutí této služby. Jestliže však movitá věc nebyla odeslána nebo 

přepravena z území členského státu, ve kterém byla služba oceňování movité věci nebo práce 

na movité věci uskutečněna, za místo plnění se nepovažuje členský stát, který vydal daňové 

identifikační číslo, které tato osoba poskytla pro poskytnutí této služby, ale místem plnění je 

místo, kde je tato služba uskutečněna. 

 (6) Při poskytnutí služby zahraniční osobě nebo osobě povinné k dani, která má sídlo 

nebo místo podnikání v jiném členském státě, nebo provozovně umístěné mimo tuzemsko, je 

místem plnění místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo podnikání, 

nebo je místem plnění místo, kde je umístěna provozovna, je-li služba poskytnuta pro tuto 

provozovnu, pokud jde o tyto služby: 

a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného 

práva, 

b) reklamní službu, 

c) poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně jako 

zpracování dat, poskytnutí informací, překladatelské a tlumočnické služby, 

d) bankovní, finanční a pojišťovací službu, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek, 

e) poskytnutí pracovní síly, 

f) nájem movité věci, s výjimkou všech druhů prostředků pro dopravu, 

g) telekomunikační službu, 

h) rozhlasové a televizní vysílání, 

i) elektronickou službu, 

j) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti v pokračování nebo vykonávání podnikatelské 

činnosti nebo práva uvedeného v tomto odstavci, 



 

 

 

 

k) poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v 

zajištění služby uvedené v tomto odstavci, 

l) poskytnutí přístupu k přepravní a distribuční soustavě pro plyn nebo přenosové a distribuční 

soustavě pro elektřinu a poskytnutí přepravy a distribuce plynu nebo přenosu a distribuce 

elektřiny prostřednictvím těchto soustav, včetně přímo souvisejících služeb. 

 (7) Při poskytnutí služby podle odstavce 6 zahraniční osobou povinnou k dani nebo 

osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo ani místo podnikání v 

tuzemsku, nebo prostřednictvím provozovny umístěné mimo tuzemsko, plátci nebo osobě 

povinné k dani, se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku anebo provozovně umístěné v 

tuzemsku, je místem plnění tuzemsko. 

 (8) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) elektronickou službou služba poskytovaná prostřednictvím internetu nebo elektronické sítě, 

z jejíž povahy vyplývá, že její poskytování je v podstatě automatizované a vyžaduje 

minimální lidský zásah a bez použití informačních technologií není uskutečnitelná; 

elektronickou službou je zejména hostitelství internetových stránek web-site hosting, web-

page hosting, dálková údržba programů a zařízení, dodání programového vybavení a jeho 

aktualizace, dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází, dodání hudby, filmů 

a her, včetně loterií a jiných podobných her a dodání politických, kulturních, uměleckých, 

sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí a poskytnutí služby výuky na dálku, 

  

b) telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, 

textových dokumentů, obrázků a zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu, 

rádia, optických nebo elektromagnetických systémů včetně příslušného přenosu nebo 

stanovení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo přístup k 

informačním sítím. 

 (9) Pokud je však nájem prostředku pro dopravu 

a) poskytnut plátcem, a ke skutečnému užití nebo spotřebě po celou dobu nájmu dochází ve 

třetí zemi, nestanoví se místo plnění v tuzemsku podle § 9, ale za místo plnění se považuje 

tato třetí země, 

b) poskytnut zahraniční osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné 

ve třetí zemi, a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, i když jen po část 



 

 

 

 

doby nájmu, nestanoví se místo plnění ve třetí zemi podle § 9, ale za místo plnění se považuje 

tuzemsko. 

 (10) Při poskytnutí elektronické služby zahraniční osobou povinnou k dani nebo 

prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi osobě, která není osobou povinnou k dani, 

se za místo plnění považuje tuzemsko, pokud má osoba, pro kterou je služba poskytnuta, sídlo 

nebo místo pobytu v tuzemsku. 

 (11) Při poskytnutí telekomunikační služby, rozhlasového a televizního vysílání 

zahraniční osobou povinnou k dani nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi 

osobě, která není osobou povinnou k dani, a která má sídlo nebo místo pobytu v tuzemsku, za 

místo plnění se považuje tuzemsko, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v 

tuzemsku. 

 (12) Místem plnění při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné 

osoby, která spočívá v zajištění 

a) přepravy zboží mezi členskými státy, je místo zahájení přepravy, 

b) služby přímo související s přepravou zboží mezi členskými státy, je místo, kde je služba 

související uskutečněna, 

c) jiné služby než uvedené v písmenech a), b) nebo v odstavci 6 nebo v zajištění zboží, je 

místo, kde je místo plnění zajišťované služby nebo kde je místo plnění zajišťovaného dodání 

zboží, pořízení zboží nebo převodu nemovitosti. 

 (13) Pokud je však služba podle odstavce 12 poskytnuta pro osobu registrovanou k 

dani v jiném členském státě, než ve kterém je místo plnění zajišťované služby, zajišťovaného 

zboží nebo převodu nemovitosti podle písmen a) až c), považuje se za místo plnění území 

členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba uvedla pro poskytnutí 

služby. 

 (14) Pokud je místo plnění u služby podle odstavce 6, s výjimkou služeb 

osvobozených od daně, stanoveno ve třetí zemi, a tato služba je poskytnuta pro osobu, která je 

zároveň plátcem, považuje se za místo plnění tuzemsko, pokud je služba touto osobou 

skutečně využita nebo spotřebována v tuzemsku. 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 9 

Přiznání k dani z přidané hodnoty - modelová situace 2009 

C. ODDÍL - daň z přidané 
hodnoty 

                                            

I. Zdanitelná 
plnění 

                        ř. 
Základ daně Daň na výstupu 

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem                                                              základní  1 14 070 2 674 

plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, 
§ 18) 

        snížená 2 2 000 
180 

Pořízení zboží z jiného členského státu základní  3   

 (§ 16; § 17 odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3) snížená 4   

 Přijetí služby od osoby registrované  základní  5 66 270 12 593 

k dani v jiném členském státě (§ 15) snížená 6 2 000 180 

Dovoz zboží (§ 23 odst. 3 a 4) 
základní  7     

snížená 8     

Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 
odst. 4) 

  9   
  

Dodání zlata podle zvláštního režimu (§ 92a odst. 
2) 

  10   
  

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen 
přiznat 

základní  11   
  

daň plátce při jejich přijetí (§ 15) snížená 12     

II. Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně Hodnota 

Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64) 20   
Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 
24a) 

21 97 470 

Vývoz zboží (§ 66) 22 

 Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 
odst. 4) 

23 
  

Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18) 24   
Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, 
§ 92, § 92a) 

25 
65 045  

III. Doplňující údaje 

Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední 
osobou 

3
0 

Pořízení zboží Dodání zboží 

    

IV. Nárok na odpočet daně   Základ daně V plné výši Krácený odpočet 

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců 
základní  40 5 000 950   

snížená 41       

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní 
úřad 

základní  42       

snížená 43       

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 
3 až 12 

základní  44 66 270 12 593   

snížená 45 2 000 180   

Odpočet daně při změně režimu (§ 74) 46       

Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46) 47 73 270 13 723 0 

z toho hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 
odst. 2 

48       

V. Krácení nároku na odpočet daně 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 50     

Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu 
(§ 76 odst.3) 

51 
S nárokem na odpočet Bez nároku na odpočet 

    

Vypočtená poměrná část odpočtu daně (§ 76) 52 Koeficient   Odpočet 0 



 

 

 

 

Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10) 53 
Vypořádací 
koeficient   

Změna odpočtu 
0 

VI. Výpočet daňové povinnosti 

Úprava odpočtu daně (§ 78) 60   

Vyrovnání odpočtu daně (§ 79) 61   

Vrácení daně (§ 84) 62   

Daň na výstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 - 62) 63 15 627 

Odpočet daně (47 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60 + 61) 64 13 723 

Vlastní daňová povinnost (63 - 64) 65 1 904 

Nadměrný odpočet (64 - 63) 66   

Rozdíl proti poslední známé daňové povinnosti při podání dodatečného daňového přiznání 
(63 - 64) 

67 
  

Záznamy finančního 
úřadu: 

                                                    
Finanční úřad přiznanou daň vyměřil/dodatečně vyměřil a 
předepsal 

                                    
podle § 46 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění  

                                
pozdějších předpisů, 
dne  

                
ke 
dni 

                .                   

                                                  
Podpis oprávněného pracovníka správce 
daně 

  

  
25 5401  MFin 5401 - vzor 
č. 15                                 

  

  

                                  2               

                                                  

 

Poznámka: 

 Uvádím pouze oddíl C DAP k DPH – jelikož je podstatný obsah s výpočty daňové 

povinnosti. 

 



 

 

 

 

 

Příloha č. 10 

Přiznání k dani z přidané hodnoty - modelová situace 2010 

C. ODDÍL - daň z přidané hodnoty                                             

I. Zdanitelná plnění                         ř. Základ daně Daň na výstupu 

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem                                                              základní  1 5 000 1 000 

plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, § 
18) 

        snížená 2 2 000 200 

Pořízení zboží z jiného členského státu základní  3 
  

(§ 16; § 17 odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3) snížená 4 
  

Přijetí služby od osoby registrované  základní  5 66 270 13 254 

k dani v jiném členském státě (§ 108) snížená 6 2 000 200 

Dovoz zboží (§ 23) 
základní  7     

snížená 8     

Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4)   9     

Dodání zlata podle zvláštního režimu (§ 92a odst. 2)   10     

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat základní  11     

daň plátce při jejich přijetí (§ 108) snížená 12     

II. Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně Hodnota 

Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64) 20   

Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 24a) 21 105 610 

Vývoz zboží (§ 66) 22   

Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4) 23   

Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18) 24   
Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 
92, § 92a) 

25 65 975 

III. Doplňující údaje 

Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou 
3
0 

Pořízení zboží Dodání zboží 

    

IV. Nárok na odpočet daně 
  Základ daně V plné výši 

Krácený 
odpočet 

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců 
základní  40 5 000 1 000   

snížená 41       

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad 
základní  42       

snížená 43       

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 12 
základní  44 66 270 13 254   

snížená 45 2 000 200   

Odpočet daně při změně režimu (§ 74) 46       

Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46) 47   14 454 0 

Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. 2 48       

V. Krácení nároku na odpočet daně 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 50     

Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 
odst.3) 

51 

S nárokem na 
odpočet 

Bez nároku na odpočet 

    

Vypočtená poměrná část odpočtu daně (§ 76) 52 Koeficient   Odpočet 0 

Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10) 53 Vypořádací   Změna 0 



 

 

 

 

koeficient odpočtu 

VI. Výpočet daňové povinnosti 

Úprava odpočtu daně (§ 78) 60   

Vyrovnání odpočtu daně (§ 79) 61   

Vrácení daně (§ 84) 62   

Daň na výstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 - 62) 63 14 654 

Odpočet daně (47 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60 + 61) 64 14 454 

Vlastní daňová povinnost (63 - 64) 65 200 

Nadměrný odpočet (64 - 63) 66 0 

Rozdíl proti poslední známé daňové povinnosti při podání dodatečného daňového přiznání (63 - 
64) 

67 
  

Záznamy finančního úřadu:                                                     
Finanční úřad přiznanou daň vyměřil/dodatečně vyměřil a předepsal                                     
podle § 46 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění                                  
pozdějších předpisů, 
dne  

                
ke 
dni 

                .                   

                                                  
Podpis oprávněného pracovníka správce 
daně 

                                              

  

  
25 5401  MFin 5401 - vzor č. 
16 

                      2               

              
                                    

 

Poznámka: 

 Uvádím pouze oddíl C DAP k DPH – jelikož je podstatný obsah s výpočty daňové 

povinnosti. 



 

 

 

 

 

Příloha č. 11 

Souhrnné hlášení – modelová situace 2010 

 

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Please read the instructions before filling in 
the required details. 

A. ODDÍL ( SECTION  A ) 

Pořadové číslo strany / Celkový počet stran 
                 

/1 /1 
           Sequential Number / Total number of 

pages 

Finančnímu úřadu v, ve, pro 

Local Tax Office in 

 Frýdku-Místku   

  

Daňové identifikační číslo 

Tax identification number 

CZ95502511   

  
otisk prezentačního razítka finančního úřadu 

(box for official stemp of local tax office) 

  

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ 
   k dani z přidané hodnoty 

podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(RECAPITULATIVE STATEMENT to Value Added Tax according to Article 102 under Act od Value Added 

Tax No. 235/2004 Coll.) 

  
za kalendářní měsíc                  

(Calendar Month)  1  
za kalendářní čtvrtletí 

(Calendar Quarter)  
  rok (Year) 2010 

Právnická osoba (Legal Entity) : 

Obchodní firma (Trade Name) : 

 Firma s.r.o. 

  

      

Fyzická osoba (Natural person): 

Příjmení (Surname)   Jméno (First Name)   Titul (Titl.) 

          

Trvalé bydliště fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby (Home Adress of Natural person or Residence of Legal 

Entity): 

Obec (City, Town, Vilage)   PSČ Postal Code) 

 Frýdek-Místek     

Ulice, část obce ( číslo. popisné / číslo orientační ) (Street, Municipality) 

  

Stát (Country)               

 ČR   

  

B. ODDÍL ( SECTION B) 

 



 

 

 

 

Číslo 
řádku 
(Line 

number) 

Kód 
země 

(Country 
code) 

DIČ pořizovatele zboží                                                    
(Customer's VAT number) 

Kód plnění 
(Supplies 

code) 

Počet plnění 
(Number od 

supplies) 

Celková hodnota plnění v Kč                                                               
(Total value of supplies in CZK) 

1  SK  1234567890  03 1  31 000 

2  SK  2345678900  03 1     930 

3  SK  3456789010  03 1  3 100 

4  SK  4567890120  03 1  3 100 

5  DE  234567893  03 1  3 100 

6  SK  1234567999  03 1  10 000 

7  DE  565656566  03 1  5 040 

8  SK  1234456789  03 1  5 040 

9  AT  U12345678  03 1  4 960 

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Kontrolní součet řádků 1-20 (Control sum of lines 1-20): 

66 270 

 

 25 5521 Mfin 5521  

 

Poznámka: 

 Součet částky v souhrnném hlášení nesouhlasí se částkou řádku č. 21 z DAP, protože 

se do hlášení uvádí pouze plnění poskytnutá dle § 9 odst. 1 ZDPH. 

 


