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1. Úvod 

Daň z přidané hodnoty patří mezi nejmladší daně, poprvé byla 

zavedena ve Francii po druhé světové válce. Rozšířila se téměř do všech 

vyspělých zemí, je používána ve všech státech Evropské unie a je 

podmínkou pro vstup dalších zemí do Unie. Pro její administrativní 

náročnost se obtížně zavádí v rozvojových zemích, ale používá se 

v zemích s rychle se rozvíjející ekonomikou, jako je Korea, Chile.  

Daň z přidané hodnoty je nepřímou daní. Tvoří jeden z 

nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. S daní z přidané hodnoty se 

dnes setkává každý z nás, platí ji všichni při nákupu většiny zboží a 

služeb, proto se jí také někdy říká univerzální daň. Výnos nepřímých daní 

tvoří 37% příjmů státního rozpočtu. Princip této daně je v tom, že 

dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část 

hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Naopak odběratel si za 

jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu 

dodavateli-plátci zaplatil. 

Oblast DPH v rámci Evropské unie je výrazně harmonizována, proto 

celá řada ustanovení vychází z úpravy platné pro členské státy EU. 

V současné době je základním předpisem pro oblast DPH Směrnice Rady 

2006/112 ES ze dne 28. listopadu 2006, která platí od 1. ledna 2007. 

V první části bakalářské práce jsem se zaměřila na vysvětlení 

základních pojmů, které jsou důležité pro pochopení dané problematiky a 

s právní úpravou, na které oblasti se daň uplatňuje. 

V další části jsem se zaměřila na stěžejní mé práce, což je definice 

nového a ojetého dopravního prostředku a následně jeho pořízení a 

dodání v rámci Evropské unii. 

V praktické části popisuji, jak se počítá DPH na konkrétních 

příkladech při pořízení osobního automobilu od plátce a neplátce DPH, a 

dodání auta plátci a neplátci DPH v EU.  
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Cílem bakalářské práce je rozebrat problematiku týkající se daně z 

přidané hodnoty, nastínit právní úpravu daně z přidané hodnoty v České 

republice a v Evropské unii, aplikovat tuto daň na konkrétních příkladech 

realizovaných ve firmě KMS auto s.r.o., která se zabývá obchodováním s 

novými a ojetými osobními automobily.………………………………………………………  
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2. Právní úprava DPH a vymezení základních pojmů 

Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek 

stanovených v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v 

platném znění (dále jen „ZDPH“). 

Základní zásadou je, že tuzemské právo musí být v souladu 

s právem evropským a pokud je s ním v rozporu, má právo evropské 

přednost před právem tuzemským. 

 

2.1. Evropská integrace, koordinace a harmonizace 

Evropská integrace je založena na čtyřech zakládajících smlouvách. 

Jako první byla podepsána „Smlouva o založení Evropského společenství 

uhlí a oceli“ (ESUO), nazývaná také jako „Pařížská smlouva“. Jako druhá 

byla podepsána „Smlouva o založení Evropského společenství pro 

atomovou energii“ (Euroatom) a „Smlouva o založení Evropského 

hospodářského společenství“ (EHS). Později bylo EHS přejmenované na 

„Evropské společenství“ (ES). Pro tyto tři společenství (ESUO, Euroatom, 

EHS) se používá společný název „Evropská společenství“. Toto 

společenství se změnilo podepsáním smlouvy dne 13. prosince 2007 

v Lisabonu. Lisabonská smlouva mění dvě zakládající smlouvy EU, a sice 

Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství 

(tu zároveň přejmenovává na Smlouvu o fungování Evropské unie).  Tato 

smlouva vstoupila v platnost podepsáním všech 27 členských států unie 

dne 1. prosince 2009. 

Daň je povinná, zákonem předem stanovená částka, která se na 

nenávratném principu odčerpává daňovému subjektu část nominálního 

důchodu. 

Stupně mezinárodní spolupráce v daňové oblasti podle hloubky sladění 

jednotlivých daňových systému můžeme rozdělit na: 

- daňovou koordinaci: znamená sladění daňových systému, vytváří 

bilaterální a multilaterální schéma zdanění za účelem omezení 
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arbitrážních obchodů. Uzavírají se zde dohody nebo doporučení 

s cílem zamezení praní špinavých peněz, omezení škodlivé daňové 

konkurence. Výsledkem koordinace může být např. vzorová smlouva 

o zamezení dvojího zdanění. Daňová koordinace musí mít své limity, 

jejichž překročení znamená neefektivnost celého systému a 

zbytečně vynaložené prostředky. 

- daňovou aproximaci: tento termín označuje směr daňové 

spolupráce, který nemusí znamenat konečný cíl sladění daňových 

soustav, ale pouze jejich přiblížení se k sobě navzájem. 

- daňovou harmonizaci se třemi fázemi: daňová harmonizace 

znamená přizpůsobení a slaďování národních daňových systémů a 

jednotlivých daní na principu dodržování společných pravidel 

zúčastněných zemí. Harmonizace se může zabývat konstrukcí daní, 

její administrativy, např. daňová kontrola. 

Harmonizace každé daně probíhá vždy ve třech fázích: 

• určení daně, která má být harmonizována 

• harmonizace daňového základu 

• harmonizace daňové sazby 

V EU jsou za specifický nástroj přibližování daňových systémů 

považovány i judikáty ESD. I když většinou směřují do národní legislativy 

formou rozsudků žalob subjektů tuzemského práva, svou interpretací 

dávají i výklad kumunitárního práva společný pro všechny členské státy. 

Tento rozsudek znamená negativní daňovou harmonizaci. 

Význam směrnic v daňové harmonizaci 

Směrnice jako nástroj harmonizace je dána tím, že po té, co jsou 

schváleny, mají členské státy povinnost je implementovat do svého 

národního právního řádu ve stanovené lhůtě. Směrnice obsahují 

ustanovení „členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí ve lhůtě“. 
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Po přijetí směrnice se může příslušná legislativa v jednotlivých 

zemích lišit, protože směrnice nestanovují, jakým způsobem se má do 

národního právního řádu implementovat to znamená, že jeden stát může 

kvůli směrnici přijmout nový zákon, jinému postačuje novelizace 

stávajícího právního předpisu nebo jen vydání nové vyhlášky. Členské 

státy se mohou rozhodnout, jakou formou budou přijaté směrnice 

realizovat. Proces implementace (zajištění respektování, užívání a 

vymáhání obsahu směrnice prostřednictvím národní legislativy) předchází 

transpozice (formální přenesení obsahu směrnice do národní legislativy 

bez okamžitého praktického účinku). Smysl směrnice a přímý účinek je 

totiž logicky ve vzájemném rozporu. 

Směrnice získá přímý účinek: 

• po uplynutí její implementační lhůtě 

• v případě, že její text je jednoznačný, srozumitelný a nedává 

prostor pro různorodý výklad 

• má vertikální účinek (vztah, kde na straně jedné stojí členský stát 

tzn. orgán, a na straně druhé je jednotlivec) a vzestupný účinek (na 

neimplementovanou směrnici se může odvolávat jednotlivec ve 

sporu se státem, nikoliv však naopak). Jednotlivci nemůže být 

směrnicí uložena žádná povinnost. 

V případě, kdy směrnice mohou získat nepřímý účinek spočívá 

v povinnosti národních soudů používat eurokonformní výklad. Ten 

znamená, že vnitrostátní právo, by mělo být vykládáno tak aby se 

shodovalo s cíli směrnice. Rovněž nepřímý účinek směrnice je, když 

směrnice nebyla řádně implementována a lhůta její implementace již 

vypršela. 

Od 1. 1.2007 tvoří Evropskou unii 27 zemí: Belgie, Bulharsko, Česká 

republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, 

Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, 
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Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, 

Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.  

 

2.1.1. Evropská unie a daně  

V souvislosti se vstupem do EU musela Česká republika jako členský 

stát přizpůsobit svůj daňový systém principům stanoveným právní 

úpravou Evropských společenství. Jednou z oblastí, je režim daně 

z přidané hodnoty uplatňovaných obchodů uskutečněných uvnitř 

společného trhu EU. 

Podle směrnice 67/227/EHS je zavedení daně z přidané hodnoty nezbytně 

důležité z těchto důvodů: 

- vytvoření společného trhu s poctivou hospodářskou soutěží 

- používání právních předpisů o obratových daní  

- vyloučení faktoru, které mohou narušit podmínky hospodářské 

soutěže 

- dosažení cíle zrušit zdaňování při dovozu a vrácení daně při vývozu 

- zjištění, že systém DPH dosahuje nejvyšší jednoduchosti a neutrality 

- zjištění, že použitím DPH u obdobného zboží v každé zemi nese 

stejná daňová zatížení 

- zjištění, že použitím DPH v mezinárodním obchodě je známá částka 

daňového zatížení zboží a může dojít k přesnému vyrovnání této 

částky 

Používá se zde princip země původu, který znamená, že DPH se 

vybere už v zemi, ze které se dodává nebo poskytuje zdaňované 

komodita. Sazba se zde uplatňuje platnou pro zemi původu. 

Princip země spotřeby znamená, že daň se vybere až v členském 

státě, ve kterém se nachází příjemce zdanitelného plnění. Dodávající 

subjekt je v pozici osvobozeného plněné. Ve státě určení se daň vybere 

buď celním úřadem při dovozu, nebo ji bude povinen do daně na výstupu 
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zahrnout plátce, který zboží nebo službu přijímá, je to tzv. odložená 

platba. Sazba daně se uplatňuje platná v zemi spotřeby.1 

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 

systému daně z přidané hodnoty (zrušila Šestou směrnici Rady 

77/388/EHS) shrnuje celý systém a stanoví pravidla pro obecné použití. 

Tato směrnice vstoupila v platnost 1. Ledna 2007 a musí být 

implementovaná členskými státy do jejich národní legislativy. Tato 

směrnice je pořád novelizována. 

 

2.2. Vymezení základních pojmů 

Úplata – je to částka v peněžních nebo platebních prostředcích 

nahrazujících peníze nebo hodnotu poskytnutého nepeněžitého plnění (§ 4 

odst. 1a ZDPH). 

Jednotková cena – cena za měrnou jednotku množství zboží, cena 

za službu nebo nemovitost (§ 4 odst. 1b ZDPH). 

Dotace k ceně – přijaté finanční prostředky poskytnuté ze státního 

rozpočtu, státních fondů, grantů pokud je příjemci dotace stanovena 

povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže 

k jednotlivé ceně plnění (§ 4 odst. 1q ZDPH). 

Ekonomická činnost – soustavná činnost výrobců, obchodníků, 

osob poskytujících službu. Soustavné využívání hmotného a nehmotného 

majetku za účelem získání příjmu. Tato soustavná činnost nemusí být 

prováděna každý den, to znamená, že zde patří i sezónní práce (§5 odst. 

2 ZDPH). 

                                    

 

1  ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 3.vyd. Praha: LINDE, 2009. 360 

s. ISBN 978-80-7201-746-1. 

 



8  

Daň na vstupu – daň, která je obsažena v částce za přijaté plnění, 

daň z poskytnuté úplaty (§ 4 odst. 1c ZDPH). 

Daň na výstupu – daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu 

daně za skutečné zdanitelné plnění, z přijaté úplaty (§ 4 odst. 1h ZDPH). 

Odpočet daně – daň na vstupu (§ 4 odst. 1i ZDPH) 

Daňová povinnost – vlastní daňová povinnost (daň na výstupu je 

vyšší než daň na vstupu §4 odst. 1l) nebo nadměrný odpočet (daň na 

vstupu je vyšší než daň na výstupu §4 odst. 1m ZDPH). 

Místo podnikání – je to adresa fyzické osoby povinné k dani 

zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku, popřípadě místo 

jejího pobytu (§4 odst. 1x ZDPH). 

Zboží – jsou to věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda (§4 

odst. 2 ZDPH). 

Osoby povinné k dani - jsou to fyzické nebo právnické osoby, 

které samostatně uskutečňují ekonomickou činnost. Právnické osoby, 

které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání, které uskutečňují 

ekonomickou činnost (§5 ZDPH). 

 

2.3. Předmět daně  

Předmět daně je vymezen v § 2 ZDPH, kterým je: 

- dodání zboží, poskytnutí služby, převod nemovitostí nebo přechod 

nemovitostí v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci 

uskutečňování ekonomické činnosti a s místem plnění v tuzemsku 

- pořízení zboží z jiného členského státu EU, za úplatu, uskutečněné 

v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena 

za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku 

z jiného členského státu za úplatu osobou, nepovinnou k dani, např. 

občanem, který nepodniká 
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- dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku 

 

Plnění je uskutečněno: 

- za úplatu  

- osobou povinnou k dani 

- v rámci uskutečnění ekonomické činnosti 

- v tuzemsku2 

� zdanitelná plnění – se základní (20%) či sníženou (10%) 

sazbou daně 

� osvobozená plnění – s nárokem či bez nároku na odpočet daně 

na vstupu 

Pokud nejsou splněny všechny podmínky, nevzniká plátci povinnost 

uplatnit daň na výstupu (dané plnění nebude předmětem daně). 

 

2.4. Daň z přidané hodnoty 

 Je nepřímou daní, kterou od 1. 1. 1993 nahradila daň z obratu. DPH 

zatěžuje především konečného spotřebitele, tj. jak osobní spotřebu 

občanů, tak i stát a jím zřízené organizace a další subjekty, které 

neprovádějí ekonomickou činnost. DPH odvádějí daňové subjekty, které 

jsou registrovány jako plátci DPH, protože tato daň se vybírá po částech 

v jednotlivých fázích výroby a odbytu zboží, nemovitostí a při poskytování 

služeb. 

                                    

 

2 BENDA, V. Daň z přidané hodnoty 2009. Praha: ASPI, 2009. 147 s. 

ISBN 978-80-7357-426-0. 

  

 



10  

 

2.5. Správce daně  

Je místně příslušný finanční úřad. Při dovozu zboží je správcem daně 

příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy daňová povinnost při dovozu  

zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 2  a 3 ZDPH.  

 

2.6. Daňové subjekty 

Daňovými subjekty podle ZDPH jsou: 

- osoby povinné k dani (§ 5 ZDPH) 

- osoby identifikované k dani (§ 96 ZDPH) 

- osoby evidované k dani (§ 88 ZDPH) 

- osoby, které zákon nepovažuje za osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 

ZDPH) 

Plátcem daně se mohou stát daňové subjekty, které jsou vymezeny jako 

osoby povinné k dani, za splnění zákonem daných podmínek. 

 

Obrázek č.: 2.6.1. Daňové subjekty DPH3 

 

                                    

 

3 Zdroj: DUŠEK, J. DPH 2010 zákon s přehledy str. 82 
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2.6.1. Osoby osvobozené od uplatňování daně 

Je to osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání 

v tuzemsku, jejíž obrat nepřesáhne za 12 bezprostředně předcházejících 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč, pokud tento 

zákon nestanoví jinak. 

Pokud tato osoba stanovený obrat nepřekročí, může zůstat 

osvobozenou od daně, ale pouze za splnění určitých podmínek se může 

dobrovolně registrovat k dani a to podle § 95 odst. 7 ZDPH. Výjimku tvoří 

osoby, které uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet daně (plnění uvedeno v § 51 ZDPH). 

Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, 

včetně dotace k ceně, která osobě povinné k dani náleží za uskutečněné 

plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, 

s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty: 

- zdanitelné plnění 

- plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně 

- plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 

až § 56 ZDPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou 

příležitostně. 

Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku a 

odepisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou 

dlouhodobým hmotným majetkem, o kterých osoba povinná k dani účtuje 

nebo o kterých vede evidenci. Dále se do obratu nezahrnují úplaty za 

uskutečněná plnění mimo tuzemsko. Pro zahrnutí do obratu se 

rozhodujícím stává uskutečňování ekonomické činnosti. 

Plátcem daně se mohou stát pouze osoby povinné k dani, a to ze zákona 

nebo dobrovolně. Plátcem daně se stává osoba povinná k dani, která má 

sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, jejíž obrat za 12 kalendářních 

měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. Plátcem se stává od prvního dne 

třetího měsíce následující po měsíci, v němž překročila stanovený obrat, 
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pokud podala včas přihlášku k registraci, kterou je povinna podat do 15 

dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený 

limit. Pokud nesplní registrační povinnost, stává se plátcem dnem 

účinnosti registrace uvedeným na osvědčení o registraci. 

 

2.6.2. Osoby identifikované k dani 

Osobou identifikovanou k dani se stane právnická osoba, která není 

osobou povinnou k dani, která pořizuje zboží z jiného členského státu 

v tuzemsku a celková hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném 

kalendářním roce překročí částku 326 000Kč. Osobou identifikovanou 

k dani se stává tato osoba dnem, ve kterém byla tato částka překročena. 

Přihlášku k registraci je povinna předložit místně příslušnému správci daně 

do 15 dnů ode dne překročení dané částky. 

Právnické osoba, která není osobou povinnou k dani a v tuzemsku 

pořizuje z jiného členského státu nový dopravní prostředek nebo zboží, 

které je předmětem spotřební daně, se stává osobou identifikovanou 

k dani dnem prvního dodání tohoto zboží. 

 

2.6.3. Osoby evidované k dani 

Zahraniční osoby povinné k dani, které poskytují elektronické služby 

osobám nepovinným k dani ve více členských státech Evropského 

společenství, nejsou povinny registrovat se k dani v každém členském 

státě, kde se nachází jejich zákazníci, ale může si podle svého vlastního 

výběru zvolit stát, ve kterém se registruje k dani. U nás v České republice 

je taková registrace možná u Finančního úřadu Brno 1, kde oznámí 

zahájení činnosti podle zvláštního režimu § 88 ZDPH. 

Hlášení o dani je tato osoba povinna podat za každé kalendářní 

čtvrtletí a to nejpozději do 20 dnů po skončení příslušného kalendářního 

čtvrtletí a zaplatit daň v EUR ve výši daně uvedeném v hlášení. Hlášení se 

podává v elektronické podobě. 
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2.7. Místo plnění 

- místem plnění při dodání zboží je dodání zboží bez odeslání nebo 

přepravy, kde dochází k jeho dodání  

- místem plnění při převodu nemovitostí je místo, kde se nemovitost 

nachází 

- při zasílání zboží je obecně místem plnění místo, kde končí přeprava 

zboží. 

- při poskytování služeb vztahující se k nemovitostem, včetně služeb 

realitních kanceláří, odhadců, služeb architektů, se stanoví místo 

plnění, podle místa, kde se nemovitost nachází. 

- místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu je místo, kde 

končí přeprava pořizovateli, kterému vzniká povinnost přiznat daň. 

Předmětem české DPH je pouze pořízení zboží s místem plnění 

v tuzemsku (ČR). 

- místo plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území  se 

zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území 

Evropského společenství. Dovozu zboží s místem plnění mimo 

tuzemsko není předmětem české (§ 7 ZDPH).4  

 

2.8. Základ daně 

Je cena zboží, za kterou by jej bylo možno pořídit k datu 

uskutečnění zdanitelného plnění nebo je to výše celkových nákladů 

vynaložených na dodání zboží k datu uskutečnění zdanitelného plnění (§ 

36 ZDPH). 

                                    

 

4  LEDVINKOVÁ, J. DPH v příkladech k 1.4.2009. 6. vyd. Olomouc: 

ANAG, 2009. 432 s. ISBN 978-80-7263-537-5. 
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Dále základem daně je také: 

- je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za 

uskutečněná zdanitelné plnění, snížené o částku vypočtené daně  

- je částka přijaté platby snížená o daň, pokud je úplata přijatá před 

uskutečněním zdanitelného plnění  

- základ daně také například zahrnuje: 

� clo, dávky nebo poplatky (při dovozu zboží) 

� spotřební daň s výjimkou zboží v režimu podmíněného 

osvobozeného od spotřební daně 

� ekologické daně 

� datace k ceně 

� vedlejší výdaje 

 

2.9. Daňové doklady 

Daňový doklad je povinen vystavit plátce nejpozději do 15 dnů od 

uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně 

s nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani. Nebo ode dne 

přijetí úplaty za zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně 

s nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani. Pokud plátci 

nevznikla povinnost přiznat daň tak daňový doklad nesmí vystavit (§ 26 

ZDPH) 

Příjemci slouží daňový doklad pro účely prokazování nároku na 

odpočet daně na vstupu, zahrnuje se do daňového přiznání. 

Pro vystavitele částka DPH představuje daň na výstupu, kterou musí 

přiznat. 

Povinnost vystavitele daňového dokladu (dále jen „DD“) 

Plátce je povinen: 

- vystavit DD na vyžádání osobě povinné k dani 
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- uvádět na DD údaje o dani a základu daně v české měně 

- odpovídá za správnost údajů na DD  

- zajistit na žádost správce daně překlad do českého jazyka, pokud je 

vystaven v cizím jazyce 

- opatřit DD elektronickým podpisem nebo zaručit věrohodnost 

původu a neporušitelnost obsahu 

- uchovávat všechny DD rozhodné pro stanovení daně nejméně po 

dobu 10 let 

- pokud jsou na DD uvedena plnění s různými sazbami daně nebo 

zdanitelné plnění s různými sazbami daně nebo zdanitelná plnění a 

plnění osvobozená od daně, musí se uvést základ daně a výše daně 

odděleně 

Povinnost příjemce daňového dokladu 

Tyto povinnosti jsou vázány na uplatnění nároku na odpočet daně a 

vztahují se pouze na tuzemského plátce daně registrovaného k DPH v ČR: 

- nárok na odpočet daně uplatňuje plátce v zákonné lhůtě (§ 72 odst. 

1 ZDPH) 

- odpovídá za správnost vypočtené daně pro účely odpočtu daně ze 

zjednodušeného DD 

- zaúčtování DD v souladu s účetními předpisy 

- na některých typech DD je povinen doplnit zákonem stanovené 

náležitosti (§ 35 ZDPH) 

- v případě chybějících náležitostí si vyžádat jejich doplnění 

Typy nejčastějších daňových dokladů 

1. běžný daňový doklad – je nejpoužívanější, používá se na plnění 

uskutečněná v jednom dni (§ 28 odst. 2 ZDPH) 

2. zjednodušený daňový doklad – používá se pro zdanitelná plnění 

nejvýše do 10 000 Kč včetně DPH (§ 28 odst. 4 ZDPH) 
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3. souhrnný daňový doklad – používá se pro případy, kdy plátce 

v jednom kalendářním měsíci uskuteční pro jednu osobu více 

zdanitelných plnění nebo přijme platbu, kterou je povinen zdanit (§ 

26 odst. 2 ZDPH) 

4. splátkový kalendář – použití v případě nájemní smlouvy (§ 28 odst. 

5 ZDPH) 

5. doklad o použití (§ 29 ZDPH) 

6. daňový doklad při dovozu zboží (§ 30 ZDPH) 

7. daňový doklad při poskytnutí služby osobě registrované k dani v EU 

nebo zahraniční osobou (§ 32 ZDPH) 

8. daňový doklad při poskytnutí služby s místem plnění mimo 

tuzemsko (§ 33 ZDPH) 

9. daňový doklad při dodání zboží do JČS (§ 34 ZDPH) – v případě, že 

se jedná o plnění osvobozené od daně obsahuje sdělení, že se jedná 

o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení tohoto 

zákona (§ 64 ZDPH) 

10.daňový doklad při pořízení zboží z EU (§ 35 ZDPH) – ORD v EU, 

která dodává zboží českému plátci daně vystaví DD. Plátce daně je 

povinen na obdrženém dokladu nebo v evidenci pro daňové účely 

doplnit údaje o datu uskutečnění pořízení zboží v jednotkové ceně 

bez daně, sazbě daně, výši daně a základ daně v české měně. 

 

2.10. Tuzemská plnění 

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání 

zboží se uvádí v zákoně § 21 ZDPH. 

Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění 

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

nastane dříve. Plátce uvádí daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, 

kdy mu vznikla daňová povinnost přiznat daň. 
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Zákon stanovuje povinnost přiznat daň i z přijaté úplaty, která 

uskutečňuje zdanitelné plnění. 

Výjimka je u plátce, který v souladu s příslušnými právními předpisy 

nevede účetnictví, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění („dále jen UZP“). U tohoto plátce je možnost přiznat daň ke dni 

přijetí úplaty, ale v tom případě se považuje za osobu, které vznikla 

povinnost přiznat daň na výstupu. 

Plátce je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne: 

- UZP nebo plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně 

pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobou, která není 

založena nebo zřízena za účelem podnikání 

- přijetí úplaty, pokud plátce ke dni přijetí úplaty daň na výstupu 

nepřizná, nesmí vystavit doklad při přijetí úplaty 

Údaje o dani a základu daně se na daňovém dokladu uvádějí v české 

měně. 

Pokud by se stalo, že plátce, který nevede účetnictví, přizná z přijaté 

úplaty daň v daňovém přiznání, je povinen vystavit daňový doklad. 

Doklad, který bude vystaven odběrateli a bude ho informovat o povinnosti 

poskytnutí platby před dnem UZP: 

- smlouva 

- zálohový list 

- faktura 

- zálohový předpis 

- výzva k zaplacení sjednané zálohy a další volné formy, kterými je 

záloha požadována 

Tyto doklady nemají žádné předepsané náležitosti, je zde ale vhodné 

specifikovat na něm sazbu daně. 
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Povinnost přiznat daň na výstupu se týká pouze záloh přijatých na 

budoucí UZP. 

 

2.11. Intrakomunitární dodávky zboží 

Intrakomunitární plnění jsou dodávky zboží a služeb v rámci EU. 

 

Operace se zbožím 

 

Obrázek č.: 2.11.1. Operace se zbožím 5 

 

2.11.1. Pořízení zboží ze státu EU 

S pořízeným zbožím je spojená povinnost přiznat daň za dodavatele 

z JČS a byl zaveden do našeho zákona dnem přístupu naší země do 

Evropského společenství a datem 1.5.2004 nabyl účinností nový zákon 

č.235/2004 Sb., o DPH. K tomuto dni bylo odstraněno zdaňování dovozu 

zboží mezi zeměmi Evropského společenství. 

                                    

 

5 Zdroj: DUŠEK, J. DPH 2010 zákon s přehledy str. 80 
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U pořízení zboží je nastavený mechanismus v rámci 

harmonizovaného systému při obchodování mezi státy Evropské unie, kdy 

je daňová povinnost přenesena na osobu, která za podmínek uvedených v 

§ 16 ZDPH pořizuje zboží z JČS. 

Pořízením zboží se rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se 

zbožím od osoby registrované k dani v JČS, pokud je zboží odesláno nebo 

přepraveno z JČS do tuzemska nebo do JČS osobou registrovanou k dani 

(„dále jen ORD“) v JČS, která uskutečňuje dodání zboží, nebo 

pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. 

Aby uvedené ustanovení platilo, musí být splněny tyto základní podmínky: 

- zboží pořizuje plátce 

- plátce má právo nakládat se zbožím jako vlastník 

- zboží dodává ORD v JČS 

- zboží je přepraveno z JČS buď kupujícím, prodávajícím nebo 

zmocněnou třetí osobou, kterou může být přepravce 

- zboží je přepraveno buď do tuzemska, nebo do jiného státu EU, podle 

dispozic kupujícího 

Tímto je umožněno plátci, aby zdanil pořízení zboží v zemi ukončení 

přepravy tohoto zboží podle § 11odst. 2 a odst. 3 ZDPH. 

Pořizovatelem je zde osoba, která pořizuje zboží z JČS. Může to být 

celá množina osob jak plátců, osob identifikovaných k dani, občanů, 

neziskových organizací, osob povinných k dani v JČS tak i zahraniční 

osoby. 

Za pořízení zboží z JČS se také považuje přemístění zboží: 

- z JČS do tuzemska ORD v JČS, která nemá v tuzemsku sídlo, místo 

podnikání nebo provozovnu a není plátcem podle § 94 odst. 12 ZDPH 

za účelem následného dodání zboží v tuzemsku pořizovateli. 

- plátcem pro uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, pokud 

je zboží odesláno nebo přepraveno z JČS do tuzemska a toto zboží 
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využíval plátce k ekonomické činnosti v tomto jiném členském státě, 

kde bylo vyrobeno, nakoupeno, pořízeno nebo dovezeno ze třetí země 

(§ 16 odst. 5 ZDPH) 

Za pořízení zboží se také považuje případ, kdy tuzemský plátce má 

české DIČ a rovněž slovenské DIČ. 

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně u pořízení 

zboží z JČS §65 

Pokud dodání takového zboží plátcem v tuzemsku je vždy osvobozeno 

od daně a pokud dovoz takového zboží je osvobozen od daně, je 

osvobozeno i to pořízení zboží z JČS. V daňovém přiznání se neuvádí. 

Příklad. 

Zboží pořízené od rakouského plátce, zboží bude přepraveno 

přepravcem z Rakouska na Slovensko. Zboží bude rakouský dodavatel 

fakturovat na české DIČ odběratele. Místem plnění bude ČR, tedy 

v členském statě, která vydala DIČ, které pořizovatel poskytl ORD v JČS. 

Plátci však vzniká povinnost přiznat daň i na Slovensku, kde byla přeprava 

ukončena. V ČR máme možnost základ daně v tuzemsku snížit o základ 

daně, ze kterého byla odvedena daň v členském státě ukončení odeslání 

nebo přepravy zboží, tj. na Slovensku. 

 

Obrázek č.: 2.11.1.1. K příkladu pořízení zboží od Rakouského plátce6 

                                    

 

6 Zdroj: LEDVINKOVÁ, J. DPH v příkladech k 1.4.2009 str. 243 
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Pořízení zboží z EU (od plátce) do ČR 

Pořizovatel je povinen doplnit do 15 dnů ode dne pořízení na 

obdrženém dokladu vystaveným dodavatelem ORD JČS nebo v evidenci 

pro DPH (§ 35 odst. 2 ZDPH): 

- datum uskutečnění pořízení 

- základní nebo sníženou sazbu daně 

- výši daně, kterou musí sám vypočítat § 37 odst. 1 ZDPH 

- datum, ke kterému byly tyto údaje doplněny, tzn., až k tomuto dni je 

považováno za datum vystavení daňového dokladu 

 

Obrázek č.: 2.11.1.2. Pořízení zboží z EU do ČR7 

Povinnost přiznat daň při pořízení zboží je § 25 ZDPH: 

- k 15 dni měsíce následujícím po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno 

- ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl vystaven dříve 

Pořizovatel dále: 

- je povinen přijaté plnění a vypočtenou daň přiznat a uvést do 

daňového přiznání a následně odvést 

                                    

 

7 Zdroj: RANDOVÁ, K. přednášky nepřímé daně 
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- má v souladu s § 72 ZDPH nárok na odpočet daně na vstupu 

- v souhrnném hlášení se údaje o pořízení zboží neuvádějí 

- za pořízení zboží z JČS se nepovažuje dodání zboží s instalací nebo 

montáží 

Doklad vystavený při pořízení zboží z JČS musí obsahovat: 

- název, sídlo nebo místo podnikání a DIČ osoby registrované k dani 

v JČS, která dodává zboží, včetně kódu země 

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek a 

DIČ pořizovatele 

- evidenční číslo dokladu 

- rozsah a předmět pořízení 

- datum vystavení dokladu 

- jednotkovou cenu bez daně, slevu, pokud není obsažena v jednotkové 

ceně 

- základ daně 

- sdělení, že osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je plátce, který 

zboží pořizuje, s odkazem na příslušné ustanovení tohoto zákona, 

ustanovení předpisu Evropských společenství, nebo s jiným odkazem, 

podle kterého je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň plátce, který 

zboží pořizuje. 

 

2.11.2. Dodání zboží do státu EU 

Obecně dodáním zboží znamená, přechod práva nakládat se zbožím 

jako vlastník (§ 13 odst. 1 ZDPH). Dodání zboží do jiného členského státu 

(dále jen „JČS“) je dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo 

přepraveno do JČS (§ 13 odst. 2 ZDPH). 

Při řešení problematiky dodání zboží plátcem do jiného členského státu je 

nutno posuzovat: 
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- místo plnění při dodání zboží (§ 7 ZDPH) 

- osvobozená plnění při dodání zboží do JČS (§ 64 ZDPH) 

- daňové doklady při dodání zboží do JČS (§ 34 ZDPH) 

Při dodání zboží do JČS plátcem osobě registrované k dani v JČS, 

které je převezeno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem, je toto 

dodání zboží osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou 

dodáním zboží osobě pro níž pořízení zboží v JČS není předmětem daně. 

Daňové doklady při dodání zboží do jiného členského státu 

Daňové doklady jsou důležitým dokumentem nejen pro plátce, který 

dané plnění uskutečnil, ale také pro plátce, který daňový doklad na přijaté 

plnění obdrží, protože má nárok za splnění zákonných podmínek uplatnit 

nárok na odpočet daně. Plátce, který takto dodává zboží do JČS je 

povinen vystavit za každé dodání zboží daňový doklad obsahující 

náležitosti a to nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění dodání zboží do 

JČS. 

Daňový doklad při dodání zboží do JČS musí obsahovat: 

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, sídlo nebo 

místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění 

- daňové identifikační číslo („dále jen DIČ“) plátce, který uskutečňuje 

plnění 

- název, sídlo, nebo místo podnikání pořizovatele 

- evidenční číslo daňového dokladu 

- DIČ pořizovatele, včetně kódu země 

- rozsah a předmět plnění 

- datum vystavení daňového dokladu 

- datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, podle toho, 

který den nastane dříve 
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- jednotkovou cenu bez daně, případně slevu 

- základ daně 

- sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, s odkazem na 

příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu 

Evropských společenství, nebo s jiným odkazem označujícím, že se 

jedná o plnění osvobozené od daně. 

 

A) Dodání zboží z ČR do EU plátci 

 

Obrázek č.: 2.11.2.1. Dodání zboží z ČR do EU plátci8 

Podmínky pro uplatnění osvobození od daně 

- U dodavatele, českého plátce, se jedná o plnění osvobozené od daně 

na výstupu s nárokem na odpočet (§ 64 ZDPH) daně u přijatých 

zdanitelných plnění, která použije výhradně k uskutečnění těchto 

osvobozených plnění, za uvedených podmínek: 

� zboží bylo skutečně odesláno nebo přepraveno do JČS → plátce 

musí prokázat 

                                    

 

8 Zdroj: RANDOVÁ, K. přednášky nepřímé daně 
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� pořizovatel je osoba registrovaná k dani (dále jen „ORD“) v JČS 

plátce s platným DIČ se musí nutně prokázat na internetové 

adrese:  

    http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do 

- U pořizovatele je pořízení tohoto zboží předmětem daně (§ 64 odst. 1 

ZDPH) a je povinen pořízení tohoto zboží přiznat a zdanit ve své zemi 

� osvobozené od daně a odkaz na § 64 ZDPH nebo směrnici. 

� uvést do daňového přiznáni 

� podat souhrnné hlášení a uvést do něj veškerá dodání plátcům 

za kalendářní měsíc § 102 ZDPH 

� údaje o hodnotě dodaného zboží se uvádějí v českých korunách 

� dodavatel provede přepočet na české koruny ke dni vzniku 

přiznat osvobození od daně a použije buď § 4 odst.4 zákona o 

DPH denní kurz ČNB nebo pevný kurz dle jeho vnitřních předpisů 

ČNB k určitému datu. 

- Dodavatel, český plátce má dále povinnost: 

� vystavit DD nejpozději do 15 dnů ode dne dodání zboží (§ 23 

ZDPH), který musí obsahovat sdělení o tom, že se jedná o plnění 

osvobozené od daně (§ 64 ZDPH) 

� Přiznat uskutečnění tohoto dodání (§ 22 odst. 3 ZDPH): 

� K 15. dni měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo 

zboží odesláno nebo přepraveno do JČS 

� Ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl vystaven 

dříve 

DD musí obsahovat sdělení o tom, že se jedná o plnění. 
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B) Dodání zboží z ČR do EU neplátci 

 

Obrázek č.: 2.11.2.2. Dodání zboží z ČR do EU neplátci9 

V případě dodání zboží osobě, která není registrovaná k dani v JČS 

(neplátci) se jedná o tuzemské zdanitelné plnění a plátce přiznává daň na 

výstupu v příslušné sazbě v souladu s obecnými podmínkami (§ 21 

uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží nebo den přijetí platby). 

Tyto dodávky zboží se neuvádějí v souhrnném hlášení. 

 

                                    

 

9 Zdroj: RANDOVÁ, K. přednášky nepřímé daně 

 



27  

3. Nové a ojeté dopravní prostředky z pohledu zákona o 

DPH            .                             

Dopravním prostředkem je (§4 odst. 3a ZDPH): 

- vozidlo nebo jiný prostředek anebo zařízení, které je určené k přepravě 

osob, zboží z jednoho místa na jiné a obvykle užívané k uskutečnění 

přepravní služby 

Novým dopravním prostředkem je (§4 odst. 3b ZDPH): 

1. loď delší než 7,5 m pokud je dodána do 3 měsíců ode dne prvního 

uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, 

s výjimkou námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové, 

rybářské nebo záchranářské činnosti 

2. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1550 kg, pokud 

bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo 

má nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných 

leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu 

3. vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem 

válců větších než 48 cm³ nebo s výkonem větším než 7,2 kw, pokud 

jsou dodány do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo 

má najeto méně než 6 000 km.  

Osobní automobil 

Je dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení10  nebo 

technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G, pokud zápis 

                                    

 

10 Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 

vyhlášky č. 100/2003 Sb. 
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kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním právním 

předpisem11. 

 

3.1. Pořízení a dodání nových dopravních prostředků uvnitř 

Evropské unie 

Právní úprava tohoto plnění je obsažena v § 19 ZDPH a je stejná 

s právní úpravou v ostatních členských státech, takže při pořízení nového 

dopravního prostředku dochází ze strany dodavatele k osvobození, i když 

je pořizovatelem tuzemská osoba, která není plátcem daně a nemusí být 

ani podnikatelským subjektem. 

Oběh zboží mezi členskými státy je rozdílný než u dodání a pořízení 

nových dopravních prostředků mezi osobami z členských států. Rozdílnost 

spočívá v tom, že při dodání nového dopravního prostředku do jiného 

členského státu osobě, která není registrována k dani, je osvobozeno ze 

strany dodavatele od daně. 

 

3.1.1. Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského 

státu 

Platí zde stejný režim jako u pořízení zboží. Daň se přiznává formou 

podání daňového přiznání, Správcem daně je místně příslušný finanční 

úřad.12 
                                    

 

11 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

12  ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 3.vyd. Praha: LINDE, 2009. 360 

s. ISBN 978-80-7201-746-1. 
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3.1.2. Dodání nových dopravních prostředků uvnitř území EU 

Zde platí vždy princip místa zdanění v zemi určení, bez ohledu na to, 

zda je dodavatel či pořizovatel registrovaný k DPH či nikoliv.13 

Země A EU            Země B EU – zde je vozidlo přihlášeno, zde daň (§ 108/1/j) 

          FÚ 
1. faktura bez DPH    1.ohlášení do 10 dnů  
2. do 10 dnů lze od FÚ                                          2.vyměření DPH 
    vrácení DPH (§ 19/5) Osoba,            (=jednorázový plátce DPH)          
.   (poměrnou část)                    neDIČ        3.zaplacení do 25 dnů 
              4. přihlášení vozidla  
Obrázek č.:3.1.2.1. Dodání NDP 14 

A) Dodání NDP plátcem DPH osobě, která je registrovaná k DPH 

v jiném členském státě  

Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného 

členského státu osobě registrované k dani v JČS, uskutečňuje plnění 

osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. 

Český plátce tak bude dodávat nový dopravní prostředek za cenu 

bez daně a tuto transakci deklaruje ve svém přiznání k DPH jako dodání 

nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§ 64 odst. 2 

ZDPH) osobě registrované k dani v členském státě EU. Dodání nových 

dopravních prostředků osobám registrovaným k dani v jiných členských 

státech zahrnuje do svého souhrnného hlášení. 

ČR (členský stát EU)     Stát je pořizovatelem (členský stát EU) 

Pořizovatel nového dopravního prostředku, který je plátcem DPH v 

jiné členské zemi, je pak povinen toto pořízení nového dopravního 

                                    

 

13  GALOČÍK, S.; LOUŠA, F. DPH a účtování – přeprava, dovoz, vývoz, 

služby. 3.vyd. Praha: GARDA Publishing, 2009. 168 s. ISBN 978-80-247-3074-5. 

14  Zdroj: DUŠEK, J. DPH 2010 zákon s přehledy str. 166 
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prostředku řádně přiznat a zdanit ve své zemi v rámci podávaného 

přiznání k DPH.  

Plátce DPH     osoba registrovaná k DPH 

 

B) Dodání NDP plátcem DPH do jiného členského státu osobě, 

která není registrována v členském státě 

Pokud bude plátce dodávat nový dopravní prostředek do jiného 

členského státu osobě, která není registrovaná k dani v jiném členském 

státě, i v tomto případě bude uskutečňovat plnění osvobozené od daně s 

nárokem na odpočet daně. 

ČR (členský stát EU)   Stát je pořizovatelem (členský stát EU) 

Ve srovnání s běžným dodáním zboží do jiného členského státu 

nebude plátce toto dodání nového dopravního prostředku uvádět do 

souhrnného hlášení. 

Pořizovatel nového dopravního prostředku, i když je osobou 

neregistrovanou k dani, bude povinen toto pořízení řádně přiznat a zdanit 

ve své zemi.  

Plátce DPH     osoba neregistrovaná k DPH 

 

3.2. Systém VIES  

Od vstupu do Evropské unie, je naše země začleněna do Jednotného 

vnitřního trhu spojeného s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a 

pracovních sil, který byl mezi členskými státy Evropské unie vytvořen. 

Odbouráním vnitřních hranic a hraničních kontrol za podmínek zmírněného 

režimu osvobození mohlo docházet k výraznému nárůstu daňových úniků. 

Z tohoto důvodu bylo nutné zavést nové postupy umožňující kontrolu 

uplatňování nároku na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného 

členského státu. 
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Za tímto účelem byl vytvořen komunitární systém výměny informací 

v oblasti DPH, který prostřednictvím elektronického systému VIES 

umožňuje správcům daně členským státům EU zkontrolovat, zda 

dodavatel byl oprávněn osvobodit zdanitelná plnění, a naopak v zemi 

určení umožnil prověřit, zda pořizovatel nabytého zboží řádně přiznal a 

zdanil. 

Systém slouží k zajištění výměny informací o skutečných intra-

komunitárních plnění a identifikačních údajů o osobách registrovaných 

k DPH v jednotlivých členských státech. 

 

3.3.  Souhrnná hlášení 

Souhrnné hlášení je stručný a přehledný formulář, v němž plátce 

daně uvádí souhrnné informace o jím uskutečněných dodání zboží do 

jiného členského státu osobě registrované k dani v JČS, přemístění 

obchodního majetku do JČS, dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném 

postupu v třístranném obchodu, pokud je plátce prostřední osobou 

v tomto obchodu, anebo poskytne službu s místem plnění v jiném 

členském státě, s výjimkou služeb osvobozených od daně pokud je 

povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby (§ 102 ZDPH). 

Souhrnné hlášení se v současné době podává formou datové zprávy, 

která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která může 

být odeslána prostřednictvím datové schránky, vždy ve formátu, struktuře 

a s údaji stanovenými správcem daně. Údaje o hodnotě dodaného zboží či 

poskytnuté služby se uvádějí v české měně. 

Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 

dnů po skončení kalendářního měsíce. 

U poskytnutí služby plátce podává souhrnné hlášení současně 

s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

 V jednotlivých řádcích souhrnného hlášení tak plátce deklaruje pro 

každého pořizovatele zboží: 
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- kód země, v níž je pořizovatel registrován 

- DIČ pořizovatele 

- celkovou hodnotu zboží dodaného danému pořizovateli za daný 

měsíc 

Pro případ chybného podání je plátce povinen do 15 dnů od data 

zjištění chyby podat následující souhrnné hlášení formou datové zprávy, 

která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo je odeslána 

prostřednictvím datové schránky, vždy ve formátu, struktuře a s údaji 

stanovenými správcem daně.  

DIČ a kód země 

Daňové identifikační číslo je tvořeno země „CZ“ a kmenovou částí 

stávajících DIČ, která je ve většině případů rodné číslo u fyzické osoby 

(IČO u právnické osoby). Každý daňový subjekt je povinen na daňových 

dokladech uvádět DIČ bez ohledu na to, zda bude uskutečňovat 

intrakomunitární či vnitrostátní obchodní transakce. Kódy všech zemí jsou 

uvedeny v příloze č.:1. 

 

3.4. Intrastat 

Je to statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými 

zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu. 

V ČR do roku 2004 byl stanoven osvobozující práh pro přijetí zboží 

na 2 milióny Kč a pro odeslání zboží na 4 milióny Kč. 

Od ledna 2004 jsou prahy pro vykazování pro oba směry sjednoceny 

na 8 miliónu Kč a jsou povinné pro osoby, které tento asimilační práh 

překročí. Jedná se o kumulovanou hodnotu přijatého či odeslaného zboží 

v jednom kalendářním roce bez započítávání DPH. Když za měsíc při 

přijetí nebo odeslání zboží dosáhneme kumulované hodnoty, předává 

zpravodajská jednotka  poprvé výkaz do systému do systému Intrastatu. 

Hodnoty z předcházejících měsíců se nevykazují.  
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Výkaz zpravodajské jednotky se předává každý měsíc ve 

stanovených termínech do konce kalendářního roku a ještě celý 

následující kalendářní rok. Povinnost předávání i nadále trvá, když 

v některém měsíci vykazovaného období nebude žádné odeslání či přijetí 

zboží, je splněna předáním výkazu označeného jako NEGATIVNÍ. Takový 

výkaz neobsahuje žádné hodnoty, ale obsahuje pouze identifikaci 

zpravodajské jednotky a referenční období (měsíc, rok). 

Předmětem vykazování v Intrastatu není všechno přijaté a odeslané 

zboží, existuje nařízení komise č. 1982/2004 v příloze 1. je uveden 

seznam zboží vyňatého ze statistiky. 

Po dosažení hranice má zpravodajská jednotka povinnost oznámit 

písemně svému místně příslušnému celnímu úřadu vznik povinnosti 

vykazovat údaje do systému Intrastat a toto oznámení musí učinit 

nejpozději ve stanovené lhůtě pro předání prvního výkazu. 

Místně příslušným celním úřadem se rozumí celní úřad do jehož 

působnosti spadá sídlo právnické osoby uvedené ve výpisu z obchodního 

rejstříku nebo bydliště fyzické osoby uvedené v živnostenském listě  

V případě, že se uskuteční jednorázové nebo příležitostní odeslání 

nebo přijetí zboží, kterým vznikne povinnost předávat výkazy pro 

intrastat, stačí vykázat pouze toto jednorázové či příležitostní odeslání 

nebo přijetí za předpokladu, že dalších šest měsíců k žádnému odeslání či 

přijetí nedojde. 

Základní pravidla pro vykazování údajů do Intrastatu: 

- oddělené vykazování údajů zvlášť o odeslaném a zvlášť o přijatém 

zboží 

- zařazování (označování) zboží do položek kombinované 

nomenklatury odpovídající povaze a stavu zboží 

- uvádět informace zboží o němž má zpravodajská jednotka 

prokazatelně k dispozici v době, kdy je vystavuje 
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- podává negativní hlášení s předepsaným obsahem 

- že rozhodující pro určení, za který měsíc se mají údaje o odeslaném 

nebo přijatém zboží do výkazu pro Intrastat uvést, jsou termíny 

odeslání či přijetí zboží, ne termíny plateb 

- že za chybné se považuje jak neuvedení předepsaných údajů, tak i 

vykázaní informací, které se vůbec do Intrastatu uvádět neměly 

Výkazy pro Intrastat se předávají buď v elektronické podobě, které 

se musí odeslat celnímu úřadu nejpozději dvanáctý pracovní den v měsíci 

následujícího po referenčním období nebo jsou předávané na tiskopisech 

v listinné podobě, ale ty musí celní úřad obdržet do desátého pracovního 

dne měsíce následujícího po referenčním období.  

Povinnost vykazovat data pro Intrastat nevzniká osobě, která nemá 

povinnost podávat přiznání k DPH.15 

 

3.5. Uplatňování zvláštních režimů 

Zvláštní režim se používá pro dodání použitého zboží, které je 

možno uplatnit pouze v rámci obchodů uskutečněných uvnitř Evropského 

společenství (§ 90 ZDPH). Pokud se použije zvláštní režim při dodání zboží 

do JČS, nepoužije se § 8 a §64 ZDPH). Zvláštní režim nelze použít při 

dodání NDP z tuzemska do JČS a také na dodání zboží, pokud byl při jeho 

pořízení uplatněn nárok na odpočet daně. 

 

 

                                    

 

15 GALOČÍK, S.; JELÍNEK, J. INTRASTAT A DPH v příkladech. 2.vyd. Praha: 

GRADA Publishing, 2009. 112 s. ISBN 978-80-247-3073-8. 
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Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými 

díly, sběratelskými předměty a starožitnosti 

Do tohoto zvláštního režimu patří: 

- umělecká díla, sběratelské předměty, starožitnické zboží uvedené 

v příloze č. 4 v ZDPH 

- použité zboží jako hmotný movitý majetek, který je vhodný 

k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě 

uměleckých děl, sběratelských předmětů, starožitnictví, drahých 

kovů a drahokamů 

- obchodníkem plátce nebo osoba registrovaná k dani v JČS, která 

v rámci uskutečňování ekonomické činnosti pořizuje nebo dováží 

použité zboží, umělecké předměty, sběratelské předměty nebo 

starožitnosti za účelem dalšího prodeje, jednající na vlastní účet 

nebo na účet jiné osoby, pokud ji náleží odměna 

- při použití tohoto zvláštního režimu může obchodník při dodání 

použitého zboží, pokud je toto zboží obchodníkovi dodáno v rámci 

obchodování na území Evropského společenství: 

� osobou, která je neplátcem, osobou neregistrovanou k dani 

v JČS 

� jiným plátcem, jenž je pro ní dodání zboží osvobozeno od daně 

podle § 62 ZDPH nebo osobou registrovanou k dani v JČS, pro 

kterou je dodání zboží osvobozeno od daně podle platného 

předpisu JČS 

� jiným obchodníkem, pokud při dodání zboží je použit zvláštní 

režim 

 

Použití zvláštního režimu 

Při použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o 

daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou 
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obchodníka a pořizovací cenou zboží. Pokud je tento rozdíl záporný, 

základem daně je nula. 

 

Prodejní cena úplaty – se rozumí ta, která byla nebo má být 

získaná obchodníkem od osoby, které je zboží dodáno, nebo od třetí 

strany, včetně dotace k ceně, daní, cel, poplatků a vedlejších výdajů jako 

je provize, náklady na balné, přepravu a pojištění požadované 

obchodníkem od osoby, které je zboží dodáno.  

Pořizovací cena úplaty – je ta, která byla nebo má být získaná od 

obchodníka osobou, která mu zboží dodává. 

Pokud při dodání ojetých automobilů jsou splněny podmínky pro 

osvobození vývozu podle § 66, a je předmětem zvláštního režimu, je 

dodání tohoto zboží osvobozeno od daně. 

Plátce nemá nárok na odpočet daně z přirážky, kterou je povinen 

zaplatit v prodejní ceně zboží, které mu bylo dodáno obchodníkem, pokud 

je toto dodání zboží předmětem zvláštního režimu. 

Zda-li obchodník uplatňuje daň a současně používá zvláštní režim, je 

povinen vést v daňové evidenci pro daňové účely samostatné plnění podle 

jednotlivých způsobů uplatňování daně. 

Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, 

nesmí samostatně uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky. 
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4. Praktické uplatňování DPH u nových a ojetých 

osobních automobilů 

Pro svou praktickou část jsem si vybrala autobazar KMS auto s.r.o., 

Šenov,  který je plátcem DPH a zabývá se nejen nákupem a prodejem 

osobních automobilů, ale také nabízí půjčovnu automobilů, vozíků, 

poskytuje odtahovou službu, prodává náhradní díly a poskytuje 

diagnostiku automobilů nejrůznějšího typu. Tento autobazar využívá pro 

přepočet EUR na CZK denní kurz ČNB v souladu s § 4 odst. 4 ZDPH. 

 

Prodejci osobních aut – nákup z EU a prodej 

 

Tabulka č.: 4.1. Prodejci osobních aut – nákup z EU a prodej 16 

 

                                    

 

16 Zdroj: J.Dušek, DPH 2010 zákon s přehledy s167 
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4.1. Pořízení nového automobilu z EU 

A) Od plátce DPH 

Nákup auta se provádí na fakturu, a zároveň s fakturou obdržíme 

COC list („Certificate of Conformity“), je to rodný list vozidla, který je 

mezinárodně platným dokladem a výrobce ho vystavuje ke každému 

novému vozidlu. V zemi, kde se pak vozidlo prodá, se vozidlu teprve 

vystaví národní technický průkaz. 

Plátce daně autobazar pořizuje nový osobní automobil zn. Sudaru 

z Německa od německého plátce. Dodání bude osvobozeno od daně a 

plátce podle § 19 odst. 3 ZDPH je povinen v tuzemsku daň přiznat. 

Přepravu může zajistit i kupující plátce tzn. „po vlastní ose“. Je na 

prodávajícím, aby si obstaral důkazní prostředek o uskutečnění přepravě 

z Německa do tuzemska. Automobil se vykáže v Intrastatu pod kódem 

povahy transakce. Faktura je uvedena v příloze č.4 a COC list v příloze 

č.5. 

Cena bez DPH je 20 900 EUR 

Tato cena auta se vynásobí aktuálním kurzem eura ze dne nákupu a 

k tomu se připočte 20% DPH. Je to potom stejný postup jako u pořízení 

ojetého automobilu od plátce DPH. Provede se samovyměření a DPH se 

uvede na řádku č.3 a č.44. Vykáže se v Intrastatu za podmínek, které 

musí splňovat pro výkaz. 

B) Od neplátce DPH 

Tento způsob pořízení by byl nereálný, protože většina autobazarů 

jsou plátcem DPH. Většina překročí obrat 1 000 0000 Kč. 

Ale v případě, že by tato skutečnost nastala, tak jako autobazar, 

který je plátcem daně pořizuje NDP zn. Mazda od prodávajícího 

slovenského neplátce. Tak podle § 19 odst. 4 ZDPH pořízený automobil 

podléhá tuzemské dani a k daňovému přiznání je povinen přiložit hlášení o 

pořízení NDP, kopii daňového dokladu (kupní smlouvy), který mu vystavil 
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dodavatel a COC list. V DAP řádek č. 9. Zde se předpokládá, že nebudeme 

splňovat podmínky pro vykázání Intrastatu, proto ho tam neuvedeme. 

 

4.2. Pořízení ojetého automobilu z EU 

A) Od plátce DPH 

Autobazar, plátce daně pořídí ojeté vozidlo zn. Seat na fakturu 

z Německa od německého plátce.  

1) Nákup vozidla bez požití zvláštního režimu 

Vozidlo je nakoupeno bez DPH a při dovozu do České republiky se 

provede samovyměření DPH. Cena auta se vynásobí aktuálním kurzem 

eura ze dne nákupu a k tomu se připočte 20% DPH. 

Výpočet: 

- 8 500 EUR bez DPH( kurz byl 24,60)     209 100 Kč 

- z 209 100 Kč se pak vypočte samovyměření 20% DPH  

- 209 100 x 0,20 = 41 820 Kč DPH 

V daňovém přiznání se DPH uvede na řádku č. 3, což je pořízení 

zboží z jiného členského státu a zároveň se také uvede na řádku číslo 44, 

který slouží pro uplatnění nároku na odpočet daně ze zdanitelných plnění 

vykázaných na řádku č 3. Vzor faktury je uveden v příloze č. 2. 

Pak následuje prodej auta v tuzemsku, DPH se odvádí z celkové 

prodejní ceny ve výši 20% a uvádí se v daňovém přiznání na řádku číslo 

1. Pokud budeme splňovat podmínky pro Intrastat, vykážu ho v něm. 

2)Nákup vozidla s použitím zvláštního režimu 

V případě, že by se Autobazar dohodl s prodávajícím o nákupu auta 

za použití zvláštního režimu § 90 ZDPH. Vozidlo bylo pořízeno za cenu, ve 

které je obsažena obchodní přirážka prodávajícího, a u kterého prodávající 

uplatnil německou daň, ale neuplatnil daň z původní ceny vozidla. Jelikož 
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prodávající neuplatnil osvobození z celkové ceny, protože uplatnil daň 

pouze z přirážky, neuvádí své dodání do svého souhrnného hlášení. 

Tuzemský autobazar nemá povinnost přiznat daň z pořizovaného 

vozidla. Následně totiž vozidlo prodá tuzemskému občanovi se svou 

přirážkou a uplatní daň na výstupu pouze ze své přirážky. Ve výkazu 

Intrastat bude přijetí ojetého vozidla uvedeno pod kódem povahy 

transakce. 

B) Od neplátce DPH 

Autobazar, plátce daně pořídí ojeté vozidlo zn. Škoda Octavia 

z Německa od neplátce. Nákup se provádí na základě kupní smlouvy. 

V ceně nákupu auta je DPH již zahrnuté, jelikož se většinou jedná o 

fyzické osoby, které si nemohly při nákupu vozu DPH odečíst. Tento nákup 

auta se do daňového přiznání neuvádí. Vzor kupní smlouvy je v příloze 

č.3. 

Cenu auta vynásobíme aktuálním kurzem eura ze dne nákupu auta. 

Výpočet:  

10 250 x 24,60 = 252 150Kč 

Pak, u následného prodeje auta se uplatňuje § 90 ZDPH zvláštní 

režim pro obchody s použitým zbožím. Při prodeji se odvádí DPH jen 

z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou a tato částka se uvede v daňovém 

přiznání na řádku číslo 1. Cena pořízeného vozidla se uvede v řádku číslo 

25. Intrastat podávám pokud splňuji podmínky pro jeho vykázáni. 

Výpočet: 

- nakoupíme auto za 252 150 Kč – do DAP se neuvádí 

- prodáme auto za 302 150 Kč 

- odvádíme DPH jen z 50 000 Kč (302 150 – 252 150 = 50 000) 

- DPH 20% = 50 000 x 0,1667 (20/120) = 8 335  řádek 1 

- základ daně = 50 000 – 8 335 = 41 665  řádek 1 
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4.3. Dodání nového automobilu do EU 

A) Plátci DPH 

Plátce daně autobazar, dodává nový osobní automobil zn. Mazda 

kupujícímu slovenské firmě, která je registrovanou k dani na Slovensku. 

Dodání bude osvobozeno od daně podle § 19 a § 64 odst. 2 ZDPH, protože 

jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro osvobození. Pokud si 

kupující zajistí přepravu na Slovensko, je nutné, aby si prodávající 

obstaral důkazní prostředek o uskutečněné přepravě. Autobazar vystaví 

kupujícímu fakturu a současně dodává originál COC listu. Automobil bude 

vykázán v Intrastatu za podmínek, že bude mít důkazní prostředek o 

uskutečněné přepravě – dodání zboží do jiného členského státu. DAP 

řádek číslo 20. 

Prodejní cena automobilu je bez DPH např. 350 000 Kč. Výše DPH se 

určí dle Slovenské země a další možnost odpočtu daně si může uplatnit 

příjemce dle platných zákonů své zemi. Příjemci vzniká povinnost přiznat 

daň na výstupu. 

B) Neplátci DPH 

Stejný postup bude i u dodání auta neplátci daně DPH, tzn. že 

dodání bude osvobozeno podle §19 odst. 4 ZDPH, jsou splněny zákonem 

stanovené podmínky pro osvobození. Ale dodání tohoto osobního 

automobilu nebude vykázáno v Intrastatu. 

Při dodání nového nebo ojetého vozidla z jiného členského státu, 

který plátce DPH prodal neplátci bez daně, musí tento příjemce vozidlo 

přihlásit v ČR. Na finančním úřadě DPH za vozidlo zaplatí, potom půjde na 

a na dopravní inspektorát, kde doloží potvrzení z finančního úřadu, že DPH 

za vozidlo v ČR zaplatil, DAP řádek 23. 
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4.4. Dodání ojetého automobilu do EU 

Zvláštní režim podle § 90 ZDPH může plátce použít pokud se tak 

rozhodne, protože zákonná úprava DPH mu toto použití nepřikazuje. 

Jestliže se plátce rozhodne zvláštní režim použít u nakoupeného ojetého 

auta v tuzemsku, které bude ve zvláštním režimu dodávat do JČS, je 

nutné, aby toto auto bylo nakoupené od tuzemské osoby, která není 

plátcem daně, nebo plátcem daně je, ale auto dodala obchodníkovi 

s osvobozením od daně podle § 62 ZDPH nebo od jiné osoby se sídlem 

v JČS, která je obchodníkem. Není zde rozhodující, zda ojetý automobil 

bude dodán osobě registrované či neregistrované v JČS k dani. 

Příklad 

Autobazar, plátce daně dodává automobil zn. Seat ve zvláštním 

režimu do Německa německému plátci. Dodavatel se s příjemcem dohodli 

na uplatnění zvláštního režimu. Plátce koupil vozidlo od soukromé osoby a 

prodává jej do Německa za zvýšenou cenu o svoji obchodní přirážku. 

Protože plátce uplatnil obchodní přirážku, musí u ní ve zvláštním režimu 

uplatnit daň. Vozidlo je dodáno do Německa za:  

-  pořizovací cenu 200 000 Kč a obchodní přirážku 50 000 Kč 

- odvádíme DPH jen z 50 000 Kč  

Výpočet: 

- DPH 20% = 50 000 x 0,1667 (20/120) = 8 335  řádek 1 

- základ daně = 50 000 – 8 335 = 41 665  řádek 1 

  Vystaví se daňový doklad a na něm se uvede, že zboží se dodává 

ve zvláštním režimu podle § 90 ZDPH. Dodání nebude plátce daně uvádět 

do souhrnného hlášení. Odeslání ojetého vozidla do Německa bude ve 

výkazu Intrastat s fakturovanou hodnotou ve výši pořizovací ceně + 

obchodní přirážky plátce. Na daňovém dokladu se výše daně uvádět 

nebude. 
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4.5. Registrace a přihlášení nových a ojetých vozidel 

A) nových vozidel 

V případě registrace nového vozidla, dosud nikde neregistrovaného, 

je nutno vozidlo přihlásit do registru silničních vozidel. K vozidlu musí být 

vždy sjednané pojištění odpovědnosti provozu vozidla. Od 1.6.2008 dle 

novely zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla se zelená karta stává jediným zákonným 

dokladem prokazující skutečnost, že vozidlo je pojištěno. 

Při registraci musíme: 

- vyplnit formulář pro registraci nového vozidla 

- přiložit originál velkého technického průkazu vozidla 

- přiložit doklady o nabytí vozidla v originálu: faktura, kupní smlouva, 

leasingová smlouva 

- zajistit souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele 

- zajistit pojištění: zelená karta již už zmiňovaná 

- doložit doklady vlastníka: 

� Právnická osoba: výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 

měsíců ke dni, kdy je úkon v registru požadován, v originálu 

nebo v ověřené kopii. OSVČ dle předmětu podnikání: 

živnostenský list, koncesní listina, osvědčení k výkonu 

činnosti, rozhodnutí o registraci apod., vše v originále. 

� Občan ČR: kopie obou stran občanského průkazu 

� Cizinec: doklady pouze v originále, např. pas s platným vízem 

- doložit doklady provozovatele, je-li odlišný od vlastníka (plná moc, 

ostatní doklady stejně jako u vlastníka) 

- navštívit osobně příslušný úřad 
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B) nových, ale individuálně dovezených vozidel 

Individuálně dovezené vozidlo je považováno za nové, pokud dosud 

nedošlo k jeho registraci v zemi původu. Aby bylo možně dovezené 

vozidlo přihlásit do registru vozidel je nutně dostavit se na úřad a doložit: 

- vyplněný formulář pro registraci nového vozidla 

- přiložit originál zahraničního technického průkazu vozidla 

- předložit doklad o nabytí vozidla a o zaplacení DPH u finančního 

úřadu v originálu: faktura, kupní smlouva, leasingová smlouva 

- předložit COC list 

- zajistit souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele 

- zajistit pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla 

(zelená karta) 

- doložit doklady vlastníka ( viz. u registrace nového vozidla) 

- doložit doklady provozovatele, je-li odlišný od vlastníka  

- navštívit osobně příslušný úřad 

 

C) přihlášení ojetého vozidla 

Nový vlastník musí vozidlo přihlásit na registru silničních vozidel 

nejpozději do 10 dnů od jeho odhlášení. Žádost se podává osobně či 

v zastoupení na příslušný úřad. Dokládá se: 

- vyplněný formulář pro přihlášení vozidla do registru silničních vozidel 

- přiložit originál velkého technického průkazu vozidla 

- vyplněný formulář pro registraci nového vozidla 

- přiložit originál osvědčení o registraci vozidla 

- odevzdat tabulky s registrační značkou 

- zajistit souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele 
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- zajistit pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla 

- zajistit evidenční kontrolu nového provozovatele 

- doložit doklady nového vlastníka (stejné doklady jako u registrace 

nového vozidla) 

- doložit doklady provozovatele, je-li odlišný od vlastníka 

D) odhlášení ojetého vozidla 

Po odhlášení ojetého vozidla na nového provozovatele či vlastníka 

musí dojít do 10 pracovních dnů k přihlášení vozidla novým vlastníkem. 

Žádost je nutné podat na příslušný úřad. Předkládáme: 

- vyplněný formulář pro odhlášení ojetého vozidla 

- přiložit originál velkého technického průkazu vozidla 

- přiložit originál osvědčení o registraci vozidla 

- zajistit souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele  

- údaje o novém vlastníkovi: jméno a příjmení/název, rodné číslo 

nebo datum narození/IČ a adresa trvalého pobytu/sídla. 

- doklady o vlastníkovi: je-li právnická osoba, fyzická osoba nebo 

cizinec, tak platí stejní princip jako u ostatních přihlášení 

- doložit doklady provozovatele, je-li odlišný od vlastníka 

E) Individuální dovoz ojetého vozidla 

U individuálního dovezeného ojetého vozidla musí být prokázána 

jeho technická způsobilost, aby mohlo být přihlášeno do registru silničních 

vozidel na území ČR. Pro přihlášení vozidla se musíme dostavit na úřad a 

podat: 

- vyplněný formulář pro schválení technické způsobilosti a registraci 

ojetého vozidla 

- přiložit originál zahraničního technického průkazu vozidla 

- zajistit technickou kontrolu, popř. evidenční kontrolo a měření emisí 
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- přiložit COC list 

- přiložit doklad o nabytí vozidla v originále 

- zajistit souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele 

- zajistit pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla 

- doložit doklady vlastníka 

- doložit doklady provozovatele, je-li odlišný od vlastníka 

Schválit lze všechna ojetá vozidla pokud od jejich první registrace 

v cizím státě od data vystavení celní deklarace neuplynulo více než 8 let a 

splňují emisní limity podle normy EURO 2, jedná-li se o osobní nebo 

nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3 300 kg. 

Tato podmínka neplatí, pokud se jedná o vozidla dovezené z EU, a 

pokud mu byla udělena homologace ES, která se v druhé polovině 90. Let 

začala postupně udělovat osobním automobilům, motocyklům a později 

traktorům.17 

Některá vozidla, která mají jiné technické parametry, než jsou u nás 

povoleny, tak je nelze u nás přihlásit. V identifikačním čísle vozidla jsou 

tyto parametry uvedené. Mezi nepovolené technické parametry může 

patřit velikosti předních a zadních svítidel, volant na opačné straně a další. 

                                    

 

17 Zdroj: www.registr-vozidel.cz 
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo přispět k širšímu poznání a řešení 

konkrétních případů, které mohou nastat v praxi při uplatňování DPH u 

pořízení či dodání dopravních prostředků.  

Každý z nás totiž platí daně prakticky v kterémkoliv okamžiku na 

různé druhy zboží a proto je o nich dobré vědět více. Na každém z nás se 

projevuje vliv harmonizace daní v Evropské unii zejména v oblasti 

nepřímých daní, kde členské státy zapojují komunitární právo do své 

národní legislativy.  

V první části jsme se seznámili s určitými důležitými pojmy, které 

nám později řeší celou problematiku týkající se daně z přidané hodnoty a 

jejich použití jsou uvedena na určitých příkladech. 

V druhé kapitole jsem se už soustředila jen na pořízení a dodání 

nových a ojetých dopravních prostředků, na uplatnění zvláštního režimu, 

na použití systému Vies a souhrnného hlášení, která pojednávají, jaké 

případy se touto cestou řeší a jaké se do nich zapisují. 

V praktické části jsem hodně čerpala z nastudované odborné 

literatury, která byla pro mě základem pro pochopení a použití daně 

z přidané hodnoty. Výpočty a řešení v této části mi poskytla firma KMS 

auto s.r.o., která je autobazarem a touto problematikou se zabývá. 

Zároveň mi poskytla nalézt případné pochopení, proč se dané případy řeší 

zrovna touto cestou, například osvobození od daně a kdy je vhodné 

uplatnit zvláštní režim. 

Hlavním přínosem a zjištěním bylo, že je zde důležité dávat pozor 

zda pořizujeme či dodáváme plátci nebo neplátci, protože od toho se pak 

odvíjí , zda dané auto bude nakoupeno bez DPH nebo s DPH. Proto si u 

dodavatelů raději ověříme jejich registraci k DPH na internetovém odkazu, 

který jsem uvedla v kapitole 2.11.2.. 
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