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1 ÚVOD 

V souvislosti s faktem, že se Česká republika (dále jen „ČR“) stala k datu 1. 5. 2004  

členským státem Evropské unie (dále jen „EU“), musely být harmonizovány některé zákony 

tak, aby byly v souladu s daňovými soustavami ostatních členských států na základě 

společných pravidel. V tomto procesu harmonizace tedy nejde o zavedení jednotné daně 

s jednotnými daňovými základy a sazbami, nýbrž o sjednocení základních pravidel 

jednotlivých daní a přiblížení jejich sazeb. V oblasti nepřímých daní je nezbytná pro zajištění 

společného jednotného trhu, který je založen na volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu 

a jeho bezproblémového fungování. Cílem daňové harmonizace je v Evropských 

společenstvích rozvoj všestranné spolupráce.1  

ČR musela dnem vstupu do EU zapracovat do zákona o dani z přidané hodnoty (dále 

jen „ZDPH“) směrnice, nařízení a jiné legislativní nástroje, které vydala Rada Evropské unie. 

Jedná se o tzv. harmonizaci daně z přidané hodnoty. Nový ZDPH č. 235/2004 Sb. ze dne 

1. dubna 2004 vychází z šesté směrnice 77/388/EHS o dani z přidané hodnoty, která určila 

konkrétní, jednotná pravidla DPH a dala členským státům menší prostor pro vlastní 

odchylnou národní úpravu daně. Dále sjednocuje výklad základních pojmů z DPH. Tuto 

směrnici později nahradila i v současné době platná směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 

28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, která převzala její věcný 

obsah. Ta si již prošla mnohými důležitými novelizacemi. Každá novelizace znamená 

pro každý jednotlivý členský stát povinnost jejího zapracování do ZDPH.2 

Předmětem bakalářské práce je téma Obchodování se zbožím v rámci EU z pohledu 

DPH. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola se zabývá vymezením základních 

pojmů z oblasti DPH, historií a dělením daní. Dále je poukázáno na obchodování se zbožím 

před vstupem a po vstupu ČR do EU. Třetí kapitola pojednává o principech DPH 

při obchodování se zbožím v rámci EU. Zde jsou podrobněji rozebrány tyto principy, jako 

například pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu, 

třístranný obchod a také popsány povinnosti vyplývají z obchodování se zbožím v rámci EU. 

Čtvrtá kapitola se zabývá praktickou aplikací DPH u vybrané společnosti, která je účetní 

jednotkou a jejím předmětem činnosti je obchodování se zbožím jak v tuzemsku, tak 

s členskými státy EU. Ukazuje na různé problémy, které mohou nastat při obchodování se 

zbožím v rámci EU.  
                                                 
1  (Nerudová, 2011) 
2  (Široký, 2012) 
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Vstupem ČR do EU došlo ke zrušení hranic mezi ČR a jednotlivými členskými státy a 

tím českým podnikatelským subjektům vyvstaly povinnosti, které musí plnit a dodržovat.  

Cílem bakalářské práce je popsat a vysvětlit problematiku v oblasti obchodování se zbožím 

v rámci EU z pohledu DPH, poukázat na možné problémové situace, které v této oblasti 

mohou nastat a pokusit se navrhnout nejlepší možná řešení těchto problémů a nastínit změny, 

které z pohledu DPH v posledních letech nastaly, které se týkají skont a dne, kdy má daný 

subjekt povinnost přiznat daň. 

 

2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z OBLASTI DPH 

 

2.1 Daně   

Daně jsou povinné ze zákona určené platby do veřejných rozpočtů (státního rozpočtu a 

místních rozpočtů), které se vyznačují neúčelovostí tzn. plátce daně nemůže ovlivnit, na co 

budou daně, které odvedl použity a neekvivalentností tzn. ukládají se jako jednostranná 

povinnost bez nároku plátce na adekvátní plnění ze strany státu. Daně jsou placené pravidelně 

v určitých intervalech (např. každoroční placení daně z příjmu) nebo jednorázově při naplnění 

určitých skutečností např. darování nebo dědění.3 

Funkce daní:   

- alokační 

- redistribuční 

- stabilizační  

Alokační funkce daní řeší problematiku investic vládních výdajů a jejich nejvhodnější 

rozdělení mezi soukromou a veřejnou spotřebou. Tento proces reguluje stát prostřednictvím 

daňových úlev (např. ve školství, kde školy neplatí daň z nemovitosti) nebo daňových zatížení 

(např. ekologická daň).  

Redistribuční funkcí se rozumí přesunutí části důchodů od bohatšího obyvatelstva 

k chudšímu. Tím, že se ve větší míře vybírají od bohatších, umožňuje to státu prostřednictvím 

transferů zvyšovat příjmy chudším.   

Stabilizační funkce daní přispívá ke zmírnění výkyvů ekonomického cyklu.4 

                                                 
3 (Kubátová, 2010) 
4 (Široký, 2008) 
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2.2 Historie daní5 

 Vznik daní se datuje se vznikem organizovaných států a vznikem peněžního 

hospodářství. Prvopočátek tedy vznikl ještě před naším letopočtem ve starém Řecku a Římě. 

 Ve starověku byly daně jako příjem panovníka druhořadé. V tomto období měly spíš 

charakter nepravidelných, často dobrovolných plateb. Byly vybírány v podobě naturálií. Mezi 

hlavní příjmy rozpočtů patřily válečné kořisti. Mnoho státních funkcí  bylo čestných, proto 

antický stát nepotřeboval příliš mnoho financí k jeho fungování. 

 Období feudalismu můžeme rozdělit do tří etap. Na ranné období, ve kterém bylo 

na daně nahlíženo stejně, jako ve starověku. V dalším období vznikly první teoretické názory 

na daně. Školastická církevní filozofie se zabývá otázkami podstaty daní a spravedlnosti. 

Postupným vývojem docházelo ke vzniku nových druhů daní, které začaly mít  peněžní 

charakter a přestaly být pouze nahodilými a dobrovolnými. Podle učení o „trojím lidu“ byli 

v mnoha státech osvobozeni od placení daní církev a šlechta.  

Mezi první tzv. daně patřily tyto odvody: 

Domény – příjmy panovníka za pronajmutí svých zemědělských a lesních pozemků. Měly 

naturální charakter. Co se na jeho pozemcích pěstovalo, to mu bylo částečně odvedeno. 

Regály – panovník měl právo na vše a za propůjčení některého ze svých práv obdržel 

poplatek, který měl již finanční charakter. Např. chtěl-li si jít někdo zalovit do jeho lesů, 

musel mu zaplatit poplatek. 

Kontribuce – je předchůdkyní přímých daní. Byly vybírány z hlavy, z majetku, z výnosu. 

Často byly vybírány jako odvody mimořádné, proto docházelo k nerovnoměrnému vývoji 

ve státní kase. Byly vybírány tzv. repartiční metodou, což znamená, že panovník jednotlivým 

feudálním městům určil, jakou výši daní musí vybrat a odevzdat mu a bylo pouze na nich, jak 

rozdělí daňovou zátěž na jednotlivé obyvatele. 

Akcízy – první forma nepřímých daní. Měl dvě formy – jako spotřební daň a jako daň 

z převodu zboží. Jako spotřební daň postihoval jednotlivé druhy zboží na trhu, výše se řídila 

množstvím nebo danou hodnotou užitku. Jako daň z převodu zboží se při vícenásobném 

prodeji u jednoho zboží mohl platit opakovaně. 

V období pozdního feudalismu vznikly katastry nemovitosti, díky nimž se vytvořil základ pro 

majetkovou daň. Daně se stávají pravidelným příjmem státního rozpočtu. Odděluje se 

hospodaření panovníka od státního hospodaření. Zvláště po třicetileté válce vstoupily 

do popředí akcízy, jež drasticky zvýšily odvody daní. 

                                                 
5 (Svátková, 1994) a (Široký, 2008) 
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 V období liberalismu byla snaha státu minimálně zasahovat do ekonomiky. 

Kontribuce a akcízy byly základem pro první ucelené daňové soustavy přímých a nepřímých 

daní. Daně jsou povinné, pravidelné a stávají se hlavním příjmem státního rozpočtu, zvláště 

pro krytí neproduktivních, nevýdělečných potřeb jako je školství a zdravotnictví. Dochází 

k všeobecnému zdanění, již se nedělají rozdíly dle postavení a hodnosti poplatníka. Vývoj 

můžeme rozdělit dle teritoria na dva směry: anglosaská oblast, kde kladli důraz na důchodové 

daně a na oblast kontinentu (Francie, Německo, Rakousko-Uhersko), kde stále používali 

obchodové daně, výnosové daně, akcízy a clo. 

 Na přelomu 19. a 20. století stát přebírá funkci garanta pro minimální úroveň 

vzdělanosti a ochrany zdraví. Výnosy daní se začínají používat i v sociální politice. Daňové 

reformy této doby: 

-   daňový výnos se určuje dle skutečného stavu, 

-   vzniká daňové přiznání jako dokument pro vybírání daní, 

-   clo zatěžuje pouze dovoz, 

-   uplatnění progresivní sazby daně. 

Zvyšuje se podíl přímých daní. U nezbytně důležitého zboží se již nevybírá spotřební daň, tou 

zůstává zatížen pouze líh, cigarety, petrolej, cukr, čaj a kakao. Vzniká problém daňových 

úniků. Zaměstnancům srážejí daň ze mzdy zaměstnavatelé, ale firmy daní na základě 

daňového přiznání, takže při špatné kontrole je možné zmanipulovat výsledky hospodaření, 

což zvyšuje možnost daňového úniku.  

 V období mezi světovými válkami dochází k dalšímu růstu daňové kvóty. Ta 

ve vyspělých státech dosahuje hranice 30 % hrubého domácího produktu. Ve většině států je 

to snaha získat prostředky na obnovu ekonomiky. Akcízy se opět uvalují na životně důležité 

zboží, existují „válečné daně“ a „majetkové dávky“ – ty byly pro nejmovitější obyvatele či 

válečné přirážky přiřazeny k daňovým odvodům. Vše bylo způsobeno hospodářskou krizí a 

přípravou na další světovou válku. 

 Poválečný vývoj daní lze rozdělit do tří etap na: 

Období 40.-60. léta 20. století – vlivem keynesiánské poptávkově orientované stimulační 

teorie se klade důraz na stabilizační funkci daní. Daňové zatížení roste. V některých státech 

měly progresivní sazby daně až 90 %. V hodně zemích činila celková daňová kvóta více, než 

50 % hrubého domácího produktu. Ve všech zemích Evropského hospodářského společenství 

byla zavedena daň z přidané hodnoty a toto stanovila směrnice Rady ES z roku 1967. 
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Období 70.-90. léta 20. století – z důvodu zklamání z neúspěchu poptávkově orientované 

politiky se začíná prosazovat politika stimulace nabídky. Jejím projevem bylo snižování daní, 

daňového břemene a daňových sazeb. Nepřímé daně zvýšily svůj podíl na celkových 

daňových výnosech. 

Období počátku 21. století do roku 2008 – nepřímé daně mají stále vyšší podíl na daňových 

výnosech státu. Jelikož se vznik sjednocené západní Evropy dotýká i daní, je nutné 

pro vytvoření jednotného trhu s volným pohybem zboží, služeb a kapitálu sjednotit základní 

pravidla zdaňování.  

 

2.2.1 Vývoj daní od vzniku Československé republiky6 

 V roce 1918 přechod do samostatné republiky nebyl lehký. Zvláště u správy daní byla 

ochromená činnost finančních úřadů z důvodu války. Nejprve byl státem zřízen finanční úřad 

Ministerstvo financí ČSR. Usilovalo se o sjednocení daňového systému pro celou zemi, 

protože v Podkarpatské Rusi a Slovensku byl odlišný systém daní. Daňovou soustavu ČSR 

tvořily dávky přímo vyměřované a dávky nepřímo vyměřované. Tento daňový systém byl 

převzat z daňového systému Rakouska – Uherska. Nepřímé daně prodělaly v letech         

1920-1927 značný vývoj. Nově byly zavedeny např. všeobecná daň z droždí, daň z limonád 

nebo daň z motorových vozidel.  

 V roce 1927 proběhla dlouho připravovaná daňová reforma, která např. sjednotila 

berní rok s kalendářním rokem nebo uzákonila všeobecný zákaz nominálního přesunu daně. 

Vedle daní byl i státní finanční monopol, který byl jako akcíz formou příplatku zahrnut k ceně 

(např. na tabák, na sůl, na výbušné látky). Díky mnichovskému rozhodnutí o postoupení části 

území ČSR Německu bylo nutné nachystat čtyři různé rozpočty. Výnosy z nepřímých daní 

měly jít do státního rozpočtu a výnosy z přímých daní měly být autonomní. Obsazením ČSR 

se přerušil i vývoj berního práva. V tomto období, 2. světové války, nedošlo k žádným 

zásadním změnám v oblasti daňové soustavy. 

 Po 2. světové válce v roce 1946 byla použita k odstranění škod nově vydaná dávka 

z majetku tzv. milionářská dávka. K zásadní reformě došlo v roce 1948. Zavedena byla 

zemědělská daň a daň z obratu a všechny spotřební daně nahradila všeobecná daň. Zatížení 

daně z příjmu jednotlivce bylo nižší, než zatížení daně z příjmu kapitálového. K 1. lednu 1954 

byla provedena další daňová reforma, jako reakce na novou hospodářskou a politickou situaci. 

Daňový systém se rozdělil na dvě části na daně placené podnikovou sférou a daně a poplatky 

                                                 
6 (Svátková, 1994) 
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placené obyvatelstvem. Daňové zatížení podniků bylo neúměrně vysoké. Podíl přímého 

zdanění obyvatelstva v celkovém rozpočtu byl malý. Hlavní úlohu měla daň ze mzdy. Ta 

neúměrně zatěžovala soukromé podnikání. Po listopadu 1989 se rozhodlo daňovou soustavu 

nereformovat. K 1.lednu 1993 došlo k rozdělení České a Slovenské federativní republiky 

na Českou republiku a Slovenskou republiku. Tímto rozdělením vznikla nutnost v České 

republice vytvořit daňovou soustavu úplně novou. Reforma z roku 1993 představovala 

rozsáhlý zásah do české ekonomiky. Její hlavní rysy se zachovaly až do současnosti. 

 

2.3 Základní členění daní7   

Přímé daně – jsou každému poplatníkovi vyměřeny přímo podle jeho důchodové a 

majetkové situace. Daňové břemeno u těchto daní nese ten, komu ukládá zákon daň zaplatit. 

Dělí se na daně důchodové (daň z příjmu fyzických a právnických osob)  a daně majetkové 

(silniční daň, daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí). Ne 

vždy je poplatníkem stejná osoba jako plátce. 

Nepřímé daně – velikost zaplacené daně nezáleží na důchodové nebo majetkové 

situaci poplatníka, nýbrž na jeho spotřebě. Tyto daně jsou totiž součásti jakéhokoliv zboží a 

služeb. Povinnost zaplatit daň má spotřebitel, ale odváděny jsou státu nepřímo 

např. prostřednictvím obchodu nebo výrobce. Poplatníkem je tedy spotřebitel, ale plátce je 

ten, komu jsou předány finanční prostředky. Mezi tyto daně patří daň z přidané hodnoty a 

spotřební daně. 

Základní členění daní je znázorněno v Obr. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 (Svátková, 1994) 
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Obr. 2.1: Členění daní 

 
 

ZDROJ: Široký (2008, s. 15) + vlastní zpracování 

 

Poplatník daně je fyzická nebo právnická osoba, jejíž příjem či majetek je přímo 

podroben dani (ten, kdo peníze vydá). Ve všech výrobcích a službách je již daň zahrnuta 

při jejich zakoupení. 

Plátce daně je fyzická, nebo právnická osoba, která je ze zákona povinna daně 

vybrané od poplatníků odvést státu. Vyskytuje se u daní nepřímých (u DPH je plátce daně 

prodávající a poplatník daně je kupující). 

 

2.4 Daň z přidané hodnoty8  

Daň z přidané hodnoty (dále jen „daň“) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního 

rozpočtu. Říká se jí univerzální daň, neboť je součástí zboží a služeb a platí ji všichni 

bez rozdílů.  

Výhody  DPH: 

- neutralita – neznevýhodňuje ani nezvýhodňuje jednotlivé druhy produktů a jejich                

výrobu,  je neutrální ke konkurenci, i k podnikateli, nedochází k duplicitnímu zdanění, 

                                                 
8 (Kubátová, 2009) 
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neboť DPH se odvádí vždy pouze z přidané hodnoty, výše DPH není závislá 

na objemu produkce nebo prodeje, či služeb, 

- snadná použitelnost v mezinárodním obchodě – DPH je neutrální k zahraničnímu 

obchodu , umožňuje export bez daně a dovoz zboží zdaňuje stejnou sazbou DPH jako 

u tuzemského zboží, 

- transparentnost, možnost zdaňovat i služby – vylučuje nahodilost ve zdanění, cena je 

stejná pro plátce, i neplátce a např. u přepravy poskytovatel služby neověřuje, zda se 

jedná o cestu soukromou nebo služební, 

- výnosnost pro státní příjmy – je nejdůležitějším příjmem státního rozpočtu, 

- odolnost vůči daňovým únikům – finanční úřady mohou dělat u podnikatelských 

subjektů nahodilé kontroly nebo tzv. křížové kontroly (odběratel i dodavatel, jestliže 

jsou podnikatelskými subjekty musí mít ve své evidenci stejný daňový doklad) a 

ke všem nákupům i prodejům musí mít tyto subjekty patřičné doklady, je odolnost 

daňovým únikům vysoká. 

Nevýhody DPH: 

- náročná administrativa – pro podnikatele i pro stát, legislativa ale umožňuje úlevy 

pro menší firmy , které jsou od daně přímo osvobozeny nebo jim umožňuje využití 

jednodušších postupů např. podání přiznání k DPH čtvrtletně nebo používání 

zjednodušených daňových dokladů, 

- obavy ze zvýšení inflace – zvýšením sazby DPH dochází ke zdražení komodit na trhu 

a tím nárůst inflace, 

- náročnost přechodu na novou daň – proces administrativně velmi náročný, k prosazení 

nutnost silných politických tlaků, cena změny je velmi vysoká – přirozený odpor 

veřejnosti. 

 

2.5 Sazby daně  

 Většina zemí používá dvě sazby daně viz Tab. 2.1. Tento systém je sice náročnější, 

než pouze s jednou sazbou daně, ale důvody existence dvou sazeb daně jsou čistě praktické. 

Důležitějším důvodem pro rozlišení sazeb je snažení se o snížení regresivnosti dopadu daně. 

Proto na předměty a služby základní potřeby jsou uvalovány nižší sazby.9  

                                                 
9 (Kubátová, 2009) 
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Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně 

z přidané hodnoty upravuje v článku 93 – 105 sazby daně. Stanovuje, že snížená sazba daně 

nesmí být nižší než 5% a základní sazba daně nesmí být nižší než 15%.10 

V Tab. 2.2 je znázorněn vývoj sazeb v České republice od jejího vzniku dodnes. 

 

Tab. 2.1: Porovnání sazeb DPH mezi některými členskými státy EU ke dni  

1. 1. 2013      

 Základní sazba 

% 

Snížená sazba 

% 

Česká republika 21 15 

Dánsko 25 - 

Francie 19,6 2,1 / 5,5 

Německo 19 7 

Polsko 23 5 / 8 

Rakousko 20 10 

Slovenská republika 20 10 

Španělsko 21 10 

Velká Británie 20 5 

 

Zdroj: FINANCE MEDIA A.S. Daně a Evropa. [online]. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-v-cr-a-v-eu/dane-v-eu/prehled-dani-v-eu/ + vlastní 

zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 (Úřad pro publikace Evropské unie, 2006) 
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Tab. 2.2: Vývoj sazeb v České republice 

Období Základní sazba 

% 

Snížená sazba 

% 

1.1.1993 – 31.12.1994 23 5 

1.1.1995 – 30.4.2004 22 5 

1.5.2004 – 31.12.2007 19 5 

1.1.2008 – 31.12.2009 19 9 

1.1.2010 – 31.12.2011 20 10 

1.1.2012 – 31.12.2012 20 14 

1.1.2013 21 15 

 

Zdroj: ČERNOHAUSOVÁ, Pavla. Vývoj DPH od roku 1993 do roku 2013. [online]. Wolters 

Kluwer ČR, a.s. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z:  

http://www.danarionline.cz/blog/detail-prispevku/articleid-824-vyvoj-dph-od-roku-1993-do-

roku-2013/ + vlastní zpracování 

 

2.6 Vymezení základních pojmů k DPH podle zákona o DPH 

Uplatňování daně v České Republice je vymezeno zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 1 ZDPH tento zákon zpracovává 

příslušné předpisy EU a upravuje daň. Uplatňuje se na zboží a služby za podmínek 

stanovených tímto zákonem.  

 

2.6.1 Předmět daně  

Podle § 2 ZDPH je předmětem daně: 

- dodání zboží za úplatu, pokud je uskutečňováno osobou povinnou k dani v rámci 

uskutečňování své ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku, 

- pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu, které je uskutečněné v tuzemsku 

osobou, která je povinná k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo 

právnickou osobou, která není povinná k dani,  

- pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou 

nepovinnou k dani, 
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- dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku, které je předmětem daně a není osvobozené 

od daně. 

Podle § 2a, odst. 2 ZDPH předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského 

státu, jestliže celková hodnota tohoto zboží nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 

předcházejícím kalendářním roce částku 326 000,- Kč a pořízení zboží je uskutečněno: 

- osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem daně 

- osvobozenou osobou, která není plátcem, 

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

bez nároku na odpočet daně, 

- osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě vztahuje společný režim 

daňového paušálu pro zemědělce, 

- právnickou osobou nepovinnou k dani. 

Do celkové hodnoty pořízeného zboží se nezahrnuje hodnota pořízeného nového dopravního 

prostředku, zboží, které podléhá spotřební dani. 

Podle § 2b ZDPH se osoba, která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu 

podle § 2a, odst. 2 ZDPH může rozhodnout, že toto pořízení zboží pro ni je předmětem daně, 

potom se na ni ovšem do konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém se takto 

rozhodla nevztahuje § 2a, odst. 2. 

 

2.6.2 Územní působnost 

Podle § 3 ZDPH se územní působností rozumí: 

- tuzemsko, území České republiky, 

- členským státem, členský stát Evropské unie, 

- třetí zemí, území mimo Evropského společenství, 

- územím Evropského společenství, území stanovené příslušným právním předpisem 

Evropské unie.  

 

2.6.3 Vymezení základních pojmů (§ 4 ZDPH) 

Úplata je částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze nebo 

hodnota poskytnutého nepeněžního plnění. 

Jednotkovou cenou je cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena za službu a 

nebo za nemovitost. 
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Daní na výstupu je daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění podle § 13 až 20 nebo 

z přijaté úplaty, která se vztahuje k tomuto plnění. 

Vlastní daňovou povinností je daňová povinnost, kdy daň na výstupu převyšuje 

odpočet daně za zdaňovací období. 

Nadměrným odpočtem se rozumí daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň 

na výstupu za zdaňovací období. 

Správcem daně je 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. 3 až 5. 

Osobou registrovanou k dani v jiném členském státě je osoba, které bylo přiděleno 

daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování 

mezi členskými státy. 

Zahraniční osobou je osoba, která nemá na území Evropského společenství sídlo ani 

místo pobytu. 

Místem pobytu je adresa fyzické osoby vedené v základním registru, adresa, kterou 

fyzická osoba uvedla správci daně  nebo místo, kde se fyzická osoba zdržuje z důvodu 

osobních nebo profesních vazeb, má-li profesní vazby v jiné zemi, než ve které má své osobní 

vazby je místem, kde se osoba obvykle zdržuje určeno osobními vazbami. 

Sídlem se u osoby povinné k dani  rozumí místo jejího vedení, čili místo, kde jsou 

přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani nebo místo, kde se její 

vedení schází. Když nemá fyzická osoba místo svého vedení, je jejím sídlem místo jejího 

pobytu. 

Provozovnou je organizační složka osoby povinné k dani, kde může uskutečňovat 

dodání zboží, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje. 

Osobou neusazenou v tuzemsku je osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku 

nebo osoba, která uskuteční zdanitelné plnění, dodání zboží nebo poskytnutím služby 

s místem plnění v tuzemsku a osoba, která v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku 

provozovnu má, která se tohoto plnění neúčastní. 

Osvobozenou osobou je  osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném 

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

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

Zbožím se rozumí věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda. Za zboží se 

nepovažují peníze a cenné papíry. 
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Dopravním prostředkem je vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které jsou určené 

k přepravě osob nebo věci z jednoho místa na druhé a které jsou obvykle konstruované 

pro použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity. 

Obchodním majetkem se rozumí souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je 

určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností. 

Dlouhodobým majetkem se rozumí obchodní majetek, který je: 

- hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmu, 

- odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmu, 

- pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů 

upravujících účetnictví nebo technickým zhodnocením podle zákona upravujícího 

daně z příjmu. 

 Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností se rozumí dlouhodobý majetek, 

který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil. 

Technické zhodnocení se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní 

činností. 

 Dodáním zboží s instalací nebo montáží se rozumí dodání zboží spojené s instalací 

nebo montáží osobou povinnou k dani, která zboží dodává nebo jí zmocněnou třetí osobou. 

 Dodáním zboží soustavami nebo sítěmi se rozumí:  

- dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nacházející se 

na území Evropského společenství a nebo jakékoliv sítě k takové soustavě připojené, 

- dodání elektřiny, tepla nebo chladu sítěmi. 

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící 

přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, popřípadě přiznat uskutečnění plnění a to kurz 

devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou nebo poslední směnný kurz zveřejněný 

Evropskou centrální bankou.  

 

2.6.4 Daňové subjekty  

Osobou povinnou k dani se podle § 5, odst. 1 ZDPH rozumí právnická nebo fyzická 

osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i 

právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje 

ekonomické činnosti. Podle § 6c, odst. 3 je také osobou povinnou k dani osoba, která nemá 

sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského 
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státu, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska a osobě, pro kterou je pořízení zboží 

předmětem daně v jiném členském státě se stává plátcem dnem dodání tohoto zboží. 

Ekonomickou činností se podle odst. 1 tohoto zákona rozumí soustavná činnost 

výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby. 

Plátcem se stává podle § 6, odst. 1 ZDPH osoba povinná k dani, která má sídlo 

v tuzemsku, jestliže její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců překročí částku 1 000 000 Kč s výjimkou osoby, která uskutečňuje 

pouze plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet. Tato osoba se stává plátcem 

od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém přesáhla daný limit.  

Identifikovanou osobou je podle § 6g ZDPH osoba povinná k dani, která není plátcem 

daně nebo právnická osoba nepovinná k dani pokud v tuzemsku pořizuje zboží z jiného 

členského státu, které je předmětem daně. Kromě pořízení zboží formou třístranného 

obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží. Dále jí je podle § 6h ZDPH osoba povinná 

k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem a to ode dne přijetí 

zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, jestliže se 

jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží 

soustavami nebo sítěmi. A dále podle § 6i ZDPH je identifikovanou osobou osoba povinná 

k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem a to ode dne poskytnutí 

služby a místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí 

služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně. 

 

2.6.5 Místo plnění při dodání zboží 

Podle § 7 ZDPH je místem plnění při dodání zboží, pokud je uskutečněno 

bez přepravy, či odeslání místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje. 

Pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která dodání zboží uskutečňuje nebo 

osobou, pro kterou se dodání uskutečňuje nebo zmocněnou třetí osobou je místem plnění 

místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná. Pokud však 

odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboží a 

následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, 

ve kterém vznikla daňová povinnost při dovozu zboží. Jestliže je dodání zboží spojené 

s montáží nebo instalací je místem plnění místo, kde je zboží smontováno nebo instalováno. 
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2.6.6 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 11 ZDPH) 

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

nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli.  

Při pořízení zboží z jiného členského státu je místem plnění členský stát, ve kterém je 

pořizovatel zboží registrován k dani a své daňové identifikační číslo poskytl osobě 

registrované k dani v jiném členském státě, která mu zboží dodává. Jestliže ukončení odeslání 

nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě, než ve kterém je pořizovatel 

registrován k dani a pokud pořizovatel neprokáže, že pořízení zboží z jiného členského státu 

bylo předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží je místem 

plnění členský stát pořizovatele zboží. 

Pokud je pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně v členském státě 

ukončení odeslání nebo přepravy zboží následně potom, co bylo předmětem daně v tuzemsku, 

protože daňové identifikační číslo, které pořizovatel poskytl osobě, která mu dodává zboží a 

která je registrovaná k dani v jiném členském státě, bylo vydáno v tuzemsku, je pořizovatel 

oprávněn snížit základ daně v tuzemsku o základ daně, z kterého byla odvedena daň 

v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží. 

Pokud je použit zjednodušený postup při dodání zboží do jiného členského státu 

formou třístranného obchodu podle § 17, je místem plnění při pořízení zboží z jiného 

členského státu místo, kde je ukončeno odeslání nebo přeprava zboží. Jestliže pořizovatel 

uskutečnil pořízení zboží z jiného členského státu za účelem následného dodání zboží 

v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží a osoba, které bylo zboží dodáno 

v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, přiznala a zaplatila daň jako 

při pořízení zboží z jiného členského státu a pořizovatel podal souhrnné hlášení. 

 

2.6.7 Dodání zboží 

 Dodáním zboží podle § 13 ZDPH je převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. 

Dodáním zboží do jiného členského státu je dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo 

přepraveno do jiného členského státu. Podrobněji viz následující kapitola. 

 

2.6.8 Pořízení zboží z jiného členského státu 

 Pořízením zboží z jiného členského státu je podle § 16 ZDPH nabytí práva nakládat 

jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není 
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osvobozenou osobou, jestliže je zboží odesláno nebo přepraveno z tohoto členského státu 

do tuzemska nebo do jiného členského státu osobou, která dodání zboží uskutečňuje nebo 

osobou, která pořizuje zboží z jiného členského státu nebo zmocněnou třetí osobou. 

Podrobněji viz následující kapitola. 

 

2.6.9 Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu 

 Podle § 17 ZDPH je třístranným obchodem obchod, který uzavřou tři osoby 

registrované k dani ve třech různých členských státech. Předmětem obchodu je dodání téhož 

zboží mezi těmito třemi osobami, přičemž zboží je odesláno nebo přepraveno přímo 

z členského státu prodávajícího, do členského státu kupujícího. Podrobněji viz následující 

kapitola. 

 

2.6.10 Daňový doklad 

 Podle § 26 ZDPH je daňovým dokladem písemnost, která splňuje podmínky dané 

v tomto zákoně. Může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Elektronickou podobu má 

tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. Při použití v elektronické podobě musí 

osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, s touto podobou vystavení daňového dokladu 

souhlasit. Osoba, která plnění uskutečňuje vždy odpovídá za správnost údajů na daňovém 

dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě. 

 V § 27 ZDPH jsou určena pravidla pro vystavování daňových dokladů. Vystavování 

daňových dokladů při dodání zboží podléhá pravidlům členského státu, ve kterém je místo 

plnění. 

 Podle § 28 ZDPH, který určuje pravidla pro vystavování daňových dokladů 

v tuzemsku, je plátce povinen vystavit daňový doklad v případě:  

- dodání zboží osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani s výjimkou 

plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně,  

- zaslání zboží do tuzemska a místem plnění v něm,  

- při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně 

s nárokem na odpočet daně, 

- při přijetí úplaty, jestliže před uskutečněním plnění vznikla povinnost přiznat daň nebo 

přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty.  
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Daňový doklad musí být vystaven do patnácti dnů ode dne, kdy daňová povinnost vznikla 

nebo kdy vznikla povinnost přiznat uskutečnění plnění. Daňový doklad musí být vystaven 

do patnácti dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo dodání zboží 

do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet 

daně. Osoba povinná k dani může písemně zmocnit osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje 

nebo třetí osobu k vystavení daňového dokladu. Je-li zmocnění uděleno elektronicky, musí 

být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. 

 V § 29 ZDPH jsou stanoveny náležitosti, které musí daňový doklad obsahovat. Jsou 

jimi: 

- označení osoby, která plnění uskutečňuje, 

- daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 

- označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 

- daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 

- evidenční číslo daňového dokladu, 

- rozsah a předmět plnění, 

- den vystavení daňového dokladu, 

- den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, jestliže před uskutečněním plnění 

vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, 

jestliže se liší ode dne vystavení daňového dokladu, 

- cenu za jednotku bez daně a slevu, jestliže již není obsažena v ceně za jednotku, 

- základ daně, 

- sazbu daně, 

- výši daně, daň se uvádí v české měně, 

- je-li plnění osvobozeno od daně, musí daňový doklad obsahovat odkaz na příslušné 

ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj 

uvádějící, že je plnění osvobozeno od daně, 

- je–li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno zmocněna k vystavení daňového 

dokladu, musí doklad obsahovat „vystaveno zákazníkem“ 

- je–li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, musí být 

na dokladu uvedeno „daň odvede zákazník“. 

 

Daňový doklad nemusí obsahovat: 

- daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno, 
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- rozsah plnění a cenu za jednotku bez daně a slevu, není-li obsažena v ceně 

za jednotku, jestliže vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění 

ke dni přijetí úplaty, 

- sazbu daně a výši daně, pokud se jedná o plnění, které je osvobozené od daně nebo 

pokud má povinnost přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno. 

Označením se v případě daňových dokladů rozumí: 

- obchodní firma nebo jméno a příjmení eventuálně název, 

- dodatek k názvu obchodní firmy nebo ke jménu a příjmení, 

- sídlo. 

 

2.6.11 Zjednodušený daňový doklad  

§ 30 ZDPH upravuje možnost vystavování zjednodušeného daňového dokladu. 

Daňový doklad je možno vystavit jako zjednodušený daňový doklad v případě, že celková 

částka za plnění na daňovém dokladu nepřesáhne částku 10 000 Kč. Daňový doklad nelze 

vystavit jako zjednodušený daňový doklad jestliže se jedná o: 

- dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně 

s nárokem na odpočet daně, 

- zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, 

- uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění 

uskutečňuje, 

- prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než 

pevné ceny pro konečného spotřebitele. 

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu jsou upraveny v § 30a ZDPH. 

Takovýto daňový doklad nemusí obsahovat: 

- označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 

- daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 

- cenu za jednotku bez daně a slevu, pokud již není obsažena v ceně za jednotku, 

- základ daně, 

- výše daně. 

Pokud zjednodušený daňový doklad neobsahuje výši daně, musí obsahovat celkovou částku 

za plnění. 
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2.6.12 Souhrnný daňový doklad 

 Podle § 31b ZDPH pokud osoba povinná k dani uskutečňuje několik individuálních 

plnění pro totožnou osobu, může jí vystavit za tyto individuální plnění souhrnný daňový 

doklad. Ten se vystavuje do patnácti dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se 

realizovalo první plnění uvedené na tomto souhrnném daňovém dokladu, nebo pokud byla 

přijatá první úplata uvedená na tomto souhrnném daňovém dokladu, jestliže vznikla povinnost 

vystavit daňový doklad z důvodu přijetí úplaty. Informace společné pro všechna individuální 

plnění mohou být na tomto dokladu uvedena pouze jednou. Pro každé individuální plnění 

musí být zvlášť uvedeny údaje:  

- den uskutečnění plnění nebo den přijetí úhrady, podle toho, co nastane dříve, 

- cena za jednotku bez daně a sleva, jestliže již není obsažena v ceně za jednotku, 

- základ daně, 

- sazba daně, 

- výše daně. 

 

2.6.13 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových 

dokladů 

 Podle § 34 ZDPH se věrohodností původu rozumí skutečnost, že je zaručena totožnost 

osoby, která plnění uskutečňuje a která daňový doklad oprávněně vystavila. Neporušenosti 

obsahu se rozumí skutečnost, že nebyl změněn obsah daňového dokladu požadovaný podle 

tohoto zákona. A čitelností daňových dokladů se rozumí skutečnost, že je možné seznámit se 

přímo nebo prostřednictvím technického zařízení s obsahem daňového dokladu. Pomocí 

kontrolních mechanismů procesu, které vytvářejí spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem 

a daným plněním lze zajistit věrohodnost původu daňového dokladu a neporušenosti jeho 

obsahu. U daňového dokladu v elektronické podobě lze věrohodnost původu a neporušenost 

jeho obsahu zajistit uznávaným elektronickým podpisem, uznávanou elektronickou značkou 

nebo elektronickou výměnou informací. 

 

2.6.14 Uchovávání daňových dokladů 

 Podle § 35 ZDPH osoba povinná k dani jako uchovatel má povinnost uchovávat 

daňové doklady. Tato osoba:  



24 

 

- vystavila daňový doklad nebo byl daňový doklad jejím jménem vystaven, pokud jde 

o daňové doklady za uskutečněná plnění, nebo  

- je plátcem nebo identifikovanou osobou se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, 

jde - li o daňové doklady za všechna plnění přijatá v souvislosti se sídlem nebo 

provozovnou v tuzemsku. 

Lhůta pro uchovávání daňových dokladů je 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se 

plnění uskutečnilo. Pokud má uchovatel sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, má povinnost 

uchovávat daňové doklady v tuzemsku. To neplatí, pokud je uchovává způsobem 

umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup. V případě, že toto místo není v tuzemsku, má 

povinnost předem oznámit správci daně místo jejich uchovávání. Na žádost správce daně má 

uchovatel povinnost zajistit český překlad daňového dokladu vystaveném v cizím jazyce.  

 Podle § 35a ZDPH lze převést daňový doklad z listinné podoby do elektronické 

podoby a naopak. Při splnění určitých podmínek je možné uchovávat daňové doklady i 

v elektronické podobě. 

 

2.6.15 Opravný daňový doklad 

 Podle § 45 ZDPH opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo 

o opravě výše daně v jiných případech obsahuje stejné náležitosti, jako běžný daňový doklad 

a navíc musí obsahovat: 

- evidenční číslo původního daňového dokladu, 

- evidenční číslo opravného daňového dokladu, 

- důvod opravy, 

- rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, 

- rozdíl mezi opravenou a původní daní, 

- rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která uskutečňuje plnění má 

získat nebo získala za uskutečněné plnění celkem. 

V případě, že původní doklad byl vystaven jako zjednodušený daňový doklad, pak nemusí 

opravný daňový doklad k tomuto dokladu obsahovat náležitosti viz § 30a ZDPH.  
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2.6.16 Nárok na odpočet daně 

 Podle § 72 ZDPH je oprávněn plátce k odpočtu daně na vstupu u přijatého 

zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických aktivit použije pro účely 

uskutečňování: 

- zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku, 

- uskutečňování plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně a místem 

plnění v tuzemsku, 

- s místem plnění mimo tuzemsko, má-li nárok na odpočet daně, pokud bylo místo 

plnění v tuzemsku. 

U přijatého zdanitelného plnění se daní na vstupu rozumí daň uplatněná dle tohoto zákona: 

- na zboží, které plátci má být nebo bylo dodáno, 

- na zboží, které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu nebo dovezeno ze třetí 

země. 

Okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost daň přiznat, vzniká plátci nárok 

na odpočet této daně. 

 

2.6.17 Plátci 

 Podle § 94 ZDPH je osoba povinná k dani dle § 6 ZDPH podat přihlášku k registraci 

plátce do patnácti dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený 

obrat. Plátce dle § 6a až 6e ZDPH je povinen podat přihlášku k registraci do patnácti dnů 

ode dne, ve kterém se stal plátcem. 

 Podle § 94a ZDPH může podat přihlášku k registraci osoba povinná k dani se sídlem 

nebo provozovnou v tuzemsku, která bude uskutečňovat nebo uskutečňuje plnění s nárokem 

na odpočet daně. Přihlášku k registraci může také podat osoba povinná k dani, která nemá 

sídlo, ani provozovnu v tuzemsku, ale která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet 

daně s místem plnění v tuzemsku. 

 

2.6.18 Zdaňovací období 

 Podle § 99 ZDPH je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. 
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2.6.19 Daňové přiznání a splatnost daně 

 Podle § 101 ZDPH je plátce povinen podat daňové přiznání do 25 dnů po skončení 

zdaňovacího období a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost. Tato lhůta je platná i 

pro splatnost této daně. 

 

2.7 Dodání zboží z, či do jiného členského státu před vstupem ČR do EU 

Podle znění zákona č. 588/1992 Sb. České národní rady o dani z přidané hodnoty 

platného do 30. 4. 2004 tedy před vstupem ČR do Evropské unie se obchodování mimo území 

ČR nazývalo dovoz a vývoz zboží. Dovozem se rozumělo vstup zboží do tuzemska 

z členských států EU nebo z třetích zemí. Vývozem se rozumělo výstup zboží z tuzemska 

do členských států EU nebo do třetích zemí. Dovoz i vývoz zboží se řídil celními předpisy.  

 

2.7.1 Příklad postupu při dovozu zboží 

Zboží, které bylo dovezeno na kamionu do ČR, muselo nejdříve projít celním řízením, 

aby mohlo být propuštěno do celního režimu volný oběh a firma s ním mohla volně nakládat. 

Kamion byl nasměrován do celního prostoru, kde zástupce firmy, pro kterou bylo zboží 

určeno obdržel od řidiče faktury ke zboží, podle kterých mu zprostředkovatelská firma 

vystavila jednotnou celní deklaraci. Na základě této celní deklarace bylo příslušným celním 

úřadem firmě vyměřeno DPH, popřípadě clo, a tím firmě vznikl celní dluh. Tento celní dluh 

musel uhradit a až poté bylo zboží propuštěno do volného oběhu. Některé druhy zboží byly 

od cla osvobozeny. Ovšem DPH bylo vyměřeno vždy. Daň při dovozu musely zaplatit 

všechny osoby, tzn. plátci i neplátci daně, kterým bylo zboží propuštěno do celního režimu. 

Jednotná celní deklarace poté sloužila jako daňový doklad pro uplatnění nároku na odpočet 

daně při dovozu zboží.    

Postup při vývozu zboží fungoval obdobně jako při dovozu zboží, s tím rozdílem, že 

v případě, že byl uskutečněn plátcem daně, byl za daných podmínek osvobozen od povinnosti 

zaplatit daň na výstupu. Jednotná celní deklarace byla daňovým dokladem, který sloužil jako 

podklad pro osvobození od daně v režimu vývozu . 
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2.8 Dodání zboží z, či do jiného členského státu po vstupu ČR do EU 

Od 1.5.2004 kdy ČR vstoupila do EU není z hlediska daňových a celních předpisů 

považován prodej zboží zákazníkovi registrovanému ve své zemi k dani za vývoz zboží. 

Jedná se o dodání zboží do jiného členského státu, neboli o tzv. intrakomunitární dodání. 

Dodání zboží do jiného členského státu je při splnění stanovených podmínek osvobozeno 

od daně. Podmínky jsou následující: 

- dodavatel, český plátce DPH, musí mít k dispozici daňové identifikační číslo 

zákazníka z jiného členského státu EU, které si musí ověřit, 

- dodavatel musí identifikační číslo zákazníka z EU uvést na daňovém dokladu, který 

mu vystaví, 

- zboží musí být prokazatelně fyzicky převezeno z ČR do určeného místa v jiném   

členském státě,  

- přeprava musí být zajištěna dodavatelem, odběratelem nebo osobou zmocněnou 

dodavatelem nebo odběratelem. 

Jde o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění, 

která plátce využil k uskutečnění těchto plnění osvobozených s místem plnění v tuzemsku. 

Nákup zboží z jiného členského státu není nazýváno dovozem, nýbrž pořízení zboží 

z jiného členského státu. Jedná se o zdanitelné plnění. V tuzemsku musí dojít 

k tzv. samovyměření daně ze strany odběratele.  

       

3 PRINCIPY DPH PŘI OBCHODOVÁNÍ SE ZBOŽÍM 

V RÁMCI EU 

 

Nutnost prohloubení vykazování a vedení statistiky u DPH nastala ve chvíli, kdy byly 

zrušeny daňové hranice mezi členskými státy (čili vstupem ČR do EU). Intrakomunitární 

obchod je jakýkoliv obchod se členskou zemí Evropské unie. Probíhá uvnitř jednotného 

daňového území, kterým je Evropská unie, a proto nepodléhá celním kontrolám, ani clům a 

dalším poplatkům vybíraným v souvislosti s dovozem a vývozem zboží. Zboží je tedy přes 

hranice volně převáženo. Díky tomu, že celní úřady nekontrolují pohyb zboží, zboží není pod 

celním dohledem, je daňový režim pro kontroly výběru daně administrativně komplikovaný. 

Tento obchod je uskutečňován mezi obchodními partnery. Prodávající je povinen si 

zkontrolovat, zda je jeho odběratel registrován jako plátce daně ve své zemi. Pokud tedy má 
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vystavit daňový doklad, který bude, či nebude zatížen daní z přidané hodnoty. Vznikem 

jednotného vnitřního trhu vešlo v platnost nařízení Rady Evropské unie č. 218/92 ze dne 

27. ledna 1992 na jehož základě a na základě dalších aktů, jako je nařízení Rady č. 3330/91 

byly pro zjednodušení obchodu uvnitř společenství a kontroly v EU zavedeny povinně: 

- daňové identifikační číslo, 

- daňový kontrolní systém VIES, 

- statistický kontrolní systém Intrastat.11  

 

3.1 Daňové identifikační číslo (dále jen „DIČ“) 

Původně doporučené používání DIČ bylo změněno na povinné používání DIČ. Každý 

stát dostal přidělen dvoumístný alfabetický kód, který ho jasně identifikoval. Tento kód je 

uváděn před samotným identifikačním číslem. U fyzických osob je identifikačním číslem 

rodné číslo plátce u ostatních je to číslo, které jim bylo přiděleno správcem daně (příslušným 

finančním úřadem). Každý plátce od příslušného úřadu obdrží rozhodnutí o daňové registraci, 

což slouží jako důkaz o přidělení DIČ.12 

 

3.2 Daňový kontrolní systém EU VIES (VAT Information Exchange System) 

Jedná se o elektronický datový systém, který umožňuje ověřování platnosti DIČ 

k DPH v rámci EU. K ověřování (prostřednictvím finančního orgánu nebo přes internet 

na internetových stránkách http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ ) je potřeba zadat 

dvoumístný kód identifikující zemi a samotné identifikační číslo. V případě, že daný subjekt 

je k dani registrován, objeví se upozornění „Ano, platné DIČ“ a název + adresa daného 

subjektu. V případě, že subjekt k dani registrován není objeví se upozornění „Ne, neplatné 

číslo DPH“. Slouží také k celkovému zabezpečení výměny informací o pravdivém dodání 

zboží do jiného členského státu.13  

 

                                                 
11 (Široký, 2012) 
12 (Široký, 2012) 
13 (Evropská komise, 2013) 
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3.3 Souhrnné hlášení 

Vstup ČR do EU přinesl podnikatelským subjektům povinnosti v oblasti vykazování 

obchodování s jinými členskými zeměmi EU. Jednou z nich je zpracování a podávání 

tzv. souhrnného hlášení. Tato povinnost se týká pouze těch, kteří uskuteční dodání zboží 

do jiného členského státu osobě, která je registrovaná k DPH ve své zemi a pro kterou je toto 

dodání zboží předmětem daně. Takové dodání zboží je totiž v tuzemsku od DPH osvobozeno 

podle § 64 odst. 1 ZDPH a daň musí přiznat až příjemce v jiném členském státě. Souhrnné 

hlášení tedy slouží jako kontrola toho, že tak příjemce skutečně učiní. Souhrnné hlášení musí 

podávat i osoba, která je prostřední osobou při zjednodušeném postupu při dodání zboží 

uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu podle § 17 ZDPH. 

V případě, že plátce dodává zboží osvobozené osobě, daní plnění na výstupu a toto plnění 

do souhrnného hlášení nezahrnuje. Souhrnné hlášení se podává elektronicky, pod číslem 

formuláře  MF 25 5521, aktuální vzor je č. 2. V hlášení se uvádí souhrn plnění podle DIČ 

pořizovatele, ale dále se uvádí také kód země, počet plnění a celková hodnota plnění v české 

měně. Tzn. pokud je některému odběrateli v daném měsíci dodáno zboží několikrát 

(např. 3x), hodnoty plnění se sečtou a tato skutečnost se vypisuje pouze na jeden řádek, 

nikoliv na řádky 3. Do kolonky počet plnění se potom uvede číslo 3. Pokud jsou této osobě 

vystaveny dvě faktury v jeden den, je to bráno jako jedno plnění.  Také se rozlišuje kód, 

o jaké plnění se jedná:  

- 0 pro dodání zboží do jiného členského státu EU osobě registrované k dani v EU,  

- 1 pro přemístění obchodního majetku do jiného členského státu,  

- 2 pro dodání zboží formou třístranného obchodu (z pozice prostřední osoby), 

- 3 pro poskytnutí služby s místem plnění v jiném státě EU. 

Souhrnné hlášení se podává měsíčně za každý kalendářní měsíc, vždy do 25 dnů 

po skončení měsíce. To platí jak pro plátce, kteří podávají přiznání k DPH měsíčně tak i 

pro ty, kteří ho podávají čtvrtletně. Pokud plátce v daném měsíci neuskutečnil dodání zboží 

do jiného členského státu ani přemístění obchodního majetku a ani nebyl prostřední osobou 

v třístranném obchodu, souhrnné hlášení nepodává. V případě sdružení bez právní 

subjektivity podává souhrnné hlášení ten účastník sdružení, který podává daňové přiznání 

za sdružení. Pokud plátce, který podal souhrnné hlášení, zjistí, že uvedl chybné údaje, je 

povinen do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat tzv. následné souhrnné hlášení. 
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Pro následné souhrnné hlášení slouží formulář číslo MF 25 5521/a, aktuální vzor je také 

č. 2.14  

 

Příklad 1 Vyplnění souhrnného hlášení 

Společnost XY, s. r. o., dodala zboží německému odběrateli (osobě registrované k dani 

v Německu) do Siegenu v měsíci srpnu 5 zásilek v celkové hodnotě 926 830 Kč. Dále dodala 

v srpnu zboží polskému odběrateli registrovanému k DPH do Rzeszówa 3 zásilky zboží 

v celkové hodnotě 203 500 Kč. V srpnu společnost ABC, s.r.o. dodala na Slovensko pro svou 

nově zřizovanou provozovnu vybavení v celkové hodnotě 2 130 000 Kč. Další operací, kterou 

je nutné v souhrnném hlášení zachytit, je dodání zboží v rámci třístranného obchodu ze srpna, 

kdy zásilka zboží v celkové hodnotě 380 850 Kč šla z Polska přímo do Francie, a naše 

společnost byla prostřední osobou v rámci tohoto třístranného obchodu.  

Oddíl B. souhrnného hlášení za měsíc srpen bude obsahovat data uvedená v Tab. 3.1.  

 

Tab. 3.1: Souhrnné hlášení 

Číslo 

řádku 

Kód 

země 

DIČ pořizovatele 

zboží 

Kód 

plnění 

Počet 

plnění 

Celková hodnota 

plnění v Kč 

1 DE 0000000001 0 5 926 830 

2 PL 0000000002 0 3 203 500 

3 SK 0000000003 1 1 2 130 000 

4 FR 0000000004 2 1 380 850 

     3 641 180 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Příklad 2 Vyplnění následného souhrnného hlášení 

Společnost XY, s. r. o. zjistila dne 8.10. v souhrnném hlášení za měsíc srpen 

(viz předchozí příklad) tyto chyby: 

- zapomněla do souhrnného hlášení zahrnout dodání zboží v měsíci srpnu, 1 zásilka 

rakouskému    odběrateli (registrovanému k DPH) do Vídně v celkové hodnotě 

23 000 Kč,  

- zjistila, že 1 zásilka německému odběrateli do Siegenu v hodnotě 83 600 Kč byla 

uskutečněna až v měsíci září, 
                                                 
14 (BRYCHTA, 2005) 
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- zjistila, že dodání zboží v rámci třístranného obchodu byla uskutečněna až v měsíci 

září. 

Oddíl B. následného souhrnného hlášení za měsíc srpen, které je nutné podat do 23.10., bude 

obsahovat údaje uvedené v Tab. 3.2. 

 

Tab. 3.2: Následné souhrnné hlášení 

Číslo 

řádku 

Storno 

řádek 

Kód 

země 

DIČ pořizovatele 

zboží 

Kód 

plnění 

Počet 

plnění 

Celková hodnota 

plnění v Kč 

1  AT 0000000005 0 1 23 000 

2 X DE 0000000001 0 5 926 830 

3  DE 0000000001 0 4 843 230 

4 X FR 0000000004 2 1 380850 

      - 441 450 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.4 Intrastat 

Jedná se o statistický systém, který slouží ke sběru dat pro statistiku obchodování se 

zbožím mezi členskými státy EU. Je povinný pro všechny členské státy EU, přičemž existují 

rozdíly v rozsahu informací vykazovaných ve výdajích v jednotlivých státech.15  

Sběrem hlášení a následnou kontrolou je v ČR pověřena Celní správa, jejíž pravomoci a 

sankce za neplnění povinnosti podávat Intrastat stanoví Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, 

ve znění pozdějších předpisů. Data dále zpracovává a kontroluje Český statistický úřad.  

„V návaznosti na zrušení nařízení Rady č. 3330/91 a nařízení Komise č. 1901/2000, 

které s účinností od 1. ledna 2005 nahradily nové předpisy Evropských společenství, a to 

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice 

Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a nařízení Komise č. 1982/2004 ze dne 

18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 638/2004 

o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy (a nařízení Komise 

č. 1915/2005, kterým se mění nařízení č. 1982/2004), byla Česká republika povinna upravit i 

své národní předpisy týkající se vykazování pro Intrastat a původní vyhláška byla zrušena a 

nahrazena vyhláškou novou, která byla opublikována ve Sbírce zákonů pod číslem 

                                                 
15 (Benda a Tomíček, 2010) 
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201/2005 Sb. Tato vyhláška byla k 1. lednu 2007 novelizována vyhláškou č. 563/2006 Sb., a 

k 1. lednu 2009 následně vyhláškou č. 393/2008 Sb.“16, pro rok 2013 ve znění poslední 

novely, vyhlášky č.317/2010 Sb.  

 

Principy Intrastatu 

Je ošetřen nařízením Komise č. 96/2010 ze dne 4. února 2010, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 638/2004, o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a jsou 

následující: 

- nezávisle na sobě podávají hlášení odběratel, i dodavatel a za správné vyplnění 

Intrastatu zodpovídá každý z nich samostatně, 

- ve všech členských zemích se v hlášení vykazuje stejná struktura dat, 

- v hlášeních se jednotlivé zásilky vykazují druhově, nikoliv chronologicky, 

- při hlášení se vychází z okamžiku skutečného příjmu, respektive odeslání zboží, 

nikoliv z okamžiku fakturace, 

- hlášení se netýká služeb, týká se pouze zboží.17 

 

Zboží vykazované ve výkazech Intrastatu18 

Jedná se o obchodní transakce se zbožím, které má status Společenství, tedy o pohyb 

tohoto zboží mezi jednotlivými členskými státy, které dále slouží k podnikatelské činnosti. 

Na základě informací z výkazů Intrastatu, které poskytují osoby povinné vykazovat Intrastat, 

je sestavovaná statistika zahraničního obchodu ČR. Status Společenství má zboží, které bylo 

zcela získáno nebo vyrobeno na území Společenství, zboží ze zemí a území, které nejsou 

součástí celního území EU, propuštěné do volného oběhu v některém z členských států EU a 

zboží vyrobené nebo získané ze zboží uvedeno výše v této větě. Vykazují se zde operace, 

které nemusí mít pouze obchodní charakter. Musí se vykazovat bez ohledu na to, zda se jedná 

o dodání zboží spojené s peněžní transakcí, či bez peněžní transakce.  

Příklad  Při dodání železa do Německa, kde ho německý partner přepracuje na trubky 

se musí tato transakce vykázat, i když to není obchodní transakce, kdy je někomu něco 

prodáváno, nýbrž jde o přepracování materiálu. Firma v Německu bude poté fakturovat pouze 

                                                 
16 Jak tvrdí Benda a Tomíček (2010, s. 264)  
17 (Široký, 2012) 
18 (Benda a Tomíček, 2010) 
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přepracování. Při odeslání se zadává do Intrastatu částka za plechy a při přijetí se zadává 

částka za plechy navýšena o službu. Do kódu transakce se zadá 41. V přiznání k DPH se tato 

transakce musí uvést do řádku číslo 5 a do řádku číslo 43. 

Do výkazů pro Intrastat se vykazují údaje o zboží, které je přijaté od osoby 

registrované k DPH, ale i údaje o zboží, které je přijaté od osoby neregistrované k DPH. Vždy 

ale musí být prokazatelné a jednoznačné, že bylo zboží přijato od osoby z jiného členského 

státu. V případě dodání zboží do jiného členského státu platí stejné podmínky. Není důležité, 

zda je, či není příjemce zboží registrován k DPH ve své zemi, ale je nutné, aby bylo 

prokazatelné a jednoznačné, že bylo zboží dodáno do jiného členského státu. Ovšem 

v případě, kdy příjemce zboží není plátce DPH, má fakturu zatíženou i DPH. Do Intrastatu se 

ovšem zadává hodnota zboží bez DPH. 

Do výkazů Intrastatu se nezahrnuje: 

- platební prostředky, které jsou zákonnými platidly a cennými papíry, 

- měnové zlato, 

- zboží pro pomoc v nouzi pro oblasti postižené katastrofami, 

- zboží podléhající diplomatické, konsulární či jiné nebo podobné imunitě, 

- zboží pro přechodné použití či po něm, u něhož není plánováno či uskutečněno žádné 

přepracování, předpokládaná doba jeho přechodného použití není delší než 24 měsíců, 

a vývoz-odeslání/dovoz-přijetí nebylo deklarováno jako dodávka/nákup pro účely 

DPH. 

Osvobozeno od vykazování ve výkazech Intrastatu jsou například dočasně odesílané 

nebo přijímané zboží určené pro výstavy, veletrhy či předváděcí akce s předpokládanou 

dobou navrácení nepřekračující 24 měsíců. V případě, že je toto zboží odesíláno s možností, 

že se na těchto akcích prodá, musí být vykazováno jak jejich odeslání, tak i jejich přijetí zpět. 

Osvobozeny jsou od vykazování například i vratné obaly a to v případě, že jsou odesílané či 

přijímané, jako součást zboží, ať už jsou zahrnuty v ceně zboží nebo jsou ve faktuře 

vyjádřeny, jako samostatná položka. Ovšem v případě, že jsou přijímány či odesílány v rámci 

obchodní transakce, tzn. dodání palet jejich výrobcem, je povinnost je ve výkazech Intrastatu 

vykazovat.  
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Osoby povinné vykazovat data pro Intrastat19 

Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob, které překročí asimilační práh 

pro vykazování zvlášť při přijetí a zvlášť při odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje 

do výkazu Intrastat. Tím se tato osoba stává zpravodajskou jednotkou. Osoba, která není 

v České republice registrovaná k DPH nemá povinnost vykazovat data pro Intrastat a tedy ani 

není zpravodajskou jednotkou.  Práh pro vykazování zboží je pro odeslání 8 000 000 Kč a 

pro přijetí také 8 000 000 Kč za kalendářní rok. Zboží osvobozené od vykazování 

do Intrastatu se do výše hodnoty prahu nezapočítává. V případě překročení tohoto prahu je 

zpravodajská jednotka povinná začít vykazovat příslušné údaje do Intrastatu a to zvlášť 

pro přijetí a zvlášť pro odeslání. Tato povinnost ji nastává v měsíci, ve kterém k překročení 

osvobozujícího prahu došlo. Když vznikne povinnost vykazování do Intrastatu jednotka se 

před prvním podáním písemně zaregistruje k podávání hlášení na svém místně příslušném 

celním úřadě. V případě, že zpravodajská jednotka má povinnost podávat výkazy do Intrastatu 

a v některém měsíci neprovede žádnou transakci, je povinna podat negativní hlášení. 

V případě, že se uskuteční jednorázové nebo příležitostné odeslání nebo přijetí zboží 

překračující onen osvobozující práh, podá zpravodajská jednotka hlášení pouze za tento měsíc 

a v ostatních měsících nemusí podávat negativní hlášení. Musí ale zřetelně označit toto 

hlášení na horním okraji nápisem „jednorázový“. Hlášení se podává elektronicky jednou 

měsíčně a to vždy do 12. pracovního dne měsíce následujícího. V listinné podobě lze pouze 

v případě jednorázového hlášení a platí termín do 10. pracovního dne měsíce následujícího.  

 

Údaje požadované ve výkazech Intrastatu20 

V celním sazebníku Společenství nebo v TARICu je obsažena kombinovaná 

nomenklatura dle které se člení vykazované zboží ve výkazech Intrastatu dle osmimístného 

číselného kódu odpovídající podpoložky přijatého či odeslaného zboží. Hodnota zboží je 

fakturovaná hodnota, tedy konečná částka na faktuře, která může obsahovat hodnotu zboží, 

hodnotu za balné, ale i hodnotu za dopravu zboží. DPH na faktuře nefiguruje, neboť jednotka 

je plátcem DPH a obchod je tím osvobozen od DPH. V případě, že je na faktuře uvedena 

částka v tuzemské měně, není potřeba žádného přepočítávání kurzem. V případě, že je 

na faktuře uvedena částka v cizí měně (např. EUR), používá se pro přepočet fakturované 

hodnoty na Kč kurz devizového trhu stanovený pro celní účely na sledované období. Když 

                                                 
19 (Benda a Tomíček, 2010) 
20 (Benda a Tomíček, 2010) 
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zpravodajská jednotka odešle měsíční výkaz a zjistí, že některé údaje byly zadány špatně, 

musí tyto údaje opravit a opětovně zaslat. Při podávání hlášení Intrastatu se zpravodajská 

jednotka může nechat zastupovat specializovanou firmou.  

 

Elektronické aplikace pro zasílání hlášení pro Intrastat21 

 InstatOnline je online internetová aplikace, která slouží k podávání výkazů 

pro Intrastat.  

Mezi výhody této aplikace patří: 

-  možnost pořídit či importovat data z jakéhokoliv počítače, který má připojení 

k internetu,   

-  prostředí aplikace je automaticky aktualizováno,  

-  pro odeslání není potřeba použít elektronický podpis. 

Mezi nevýhody této aplikace patří: 

- rychlost, která je závislá na vlastnostech webové technologie,  

- pomalejší odezva v posledních dnech zpracování,  

- jedna zpravodajská jednotka může vložit pouze 500 vět měsíčně. 

InstatDesk je offline aplikace pro pořízení, import a zaslání hlášení pro Intrastat.  

Aplikaci je nutné ve svém počítači každoročně aktualizovat a zpravodajská jednotka nemá 

omezení ve vložení počtu vět. 

 

3.5 Pořízení zboží z jiného členského státu22 

Pořízením zboží z jiného členského státu se dle § 16, odst. 1 ZDPH rozumí nabytí 

práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, 

která není osvobozenou osobou, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z  tohoto členského 

státu do tuzemska nebo do jiného členského státu osobou, která uskutečňuje dodání zboží, 

pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. Aby takové pořízení zboží bylo předmětem 

české DPH, musí být splněny následující podmínky: 

- zboží musí být pořízeno za úplatu,  

- kupujícím musí být osoba, která je registrovaná k dani v ČR,  

- prodávajícím musí být osoba, která je registrovaná k dani v jiném členském státě,  

                                                 
21 (Celní správa České republiky, 2013)   
22 (Benda a Tomíček, 2010)  



36 

 

- zboží musí být fyzicky přemístěno z jiného členského státu do ČR,  

- nesmí se jednat se o vícestranný obchod.  

Pořízení zboží od dodavatele, který není registrován jako plátce daně v jiném 

členském státě EU a nemá tedy povinnost uplatnit daň na výstupu, se nepovažuje za pořízení 

zboží z jiného členského státu. 

Dále se dle § 16, odst. 2 ZDPH za pořízení zboží z jiného členského státu nepovažuje:  

- dodání zboží s instalací nebo montáží, 

- dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 

- zasílání zboží, 

- přemístění obchodního majetku z jiného členského státu do tuzemska pro účely 

uvedené v  § 13, odst. 7,  

- nabytí vratného obalu za úplatu. 

V Obr. 3.1 a 3.2 jsou graficky znázorněny a popsány situace, kdy je příjemcem zboží plátce 

daně  a kdy příjemcem zboží není plátce daně. 

 

Obr. 3.1: Pořízení zboží z jiného členského státu, kdy český odběratel je plátce 

daně 

 
Zdroj: DĚRGEL, Martin. Plátcem DPH v EU snadno a rychle. [online]. Wolters Kluwer ČR, 

a.s. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-

d35836v45532-platcem-dph-v-eu-snadno-a-rychle/  
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Obr. 3.2: Pořízení zboží z jiného členského státu, kdy český odběratel není 

plátce daně 

 
Zdroj: DĚRGEL, Martin. Plátcem DPH v EU snadno a rychle. [online]. Wolters Kluwer ČR, 

a.s. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-

d35836v45532-platcem-dph-v-eu-snadno-a-rychle/  

 

Místo plnění 

Místem plnění se rozumí stát, kde by měla daná transakce podléhat DPH. Dle § 11 

ZDPH je místem plnění místo, kde se zboží nachází po ukončení odeslání nebo po ukončení 

přepravy. Tedy při pořízení zboží do ČR je místem plnění ČR a transakce bude podléhat 

české DPH. 

 

Osoba povinná přiznat a zaplatit daň 

Podle § 108, odst. 1, písm. b) ZDPH je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň plátce 

nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují v tuzemsku zboží z jiného členského státu. Daňová 

povinnost tedy přechází z dodavatele zboží na pořizovatele zboží, přičemž dodavateli zboží 

neplynou žádné povinnosti ve vztahu k české DPH a ani neručí za to, zda pořizovatel zboží 

daň skutečně přizná, či ne.  

 

Okamžik vzniku daňové povinnosti 

Dle § 25 ZDPH povinnost přiznat daň vzniká k datu vystavení daňového dokladu. 

Pokud nedojde k vystavení daňového dokladu do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, 

v němž bylo zboží pořízeno, má plátce povinnost přiznat daň k 15. dni měsíce následujícího 

po měsíci, kdy bylo zboží pořízeno viz Tab. 3.3. Za den, kdy bylo zboží pořízeno se považuje 

den, kdy bylo zboží přemístěno do tuzemska.  
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Tab. 3.3: Okamžik vzniku daňové povinnosti 

Datum vystavení 

daňového dokladu 

Datum přijetí 

zboží 

Povinnost 

přiznat daň 

25. 1. 2013 28. 1. 2013 25. 1. 2013 

25. 1. 2013 2. 2. 2013 25. 1. 2013 

17. 2. 2013 25. 1. 2013 15. 2. 2013 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výpočet daňové povinnosti 

Od 1. 5. 2004 mají všichni plátci daně povinnost tzv. samovyměření daně. 

Zjednodušeně řečeno povinnost přiznat daň má odběratel, nikoli dodavatel plnění. Základem 

daně je úplata, kterou obdrží dodavatel od odběratele za uskutečněné dodání zboží, která je 

považovaná za cenu bez daně. Součástí základu daně jsou i náklady spojené s dodáním zboží 

jako např. balné, pojištění či doprava a to ať již jsou zahrnuty v ceně zboží nebo jsou 

dodavatelem fakturovány jako samostatná položka v daňovém dokladu.  

Podle § 37, odst. 1 ZDPH se daň vypočte jako součin základu daně a sazby daně. 

Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny matematicky. To znamená, když je částka 

do částky 0,50 Kč zaokrouhlí se směrem dolů na celé koruny a když je nad 0,50 Kč včetně 

zaokrouhlí se směrem nahoru na  celé koruny. Vzhledem k tomu, že daňový doklad je 

většinou vystaven v cizí měně (neboť i cena za jednotku je dodavatelem jistě nabízena 

v měně, která je platná v jeho zemi), je nutné cizí měnu přepočítat na Kč. Dle § 4, odst. 4 

ZDPH plátce použije pro přepočet cizí měny na českou měnu aktuální kurz devizového trhu 

vyhlášený Českou národní bankou (denní kurz), pevný kurz nebo poslední směnný kurz 

zveřejněný Evropskou centrální bankou. Účetní jednotka musí mít ve své vnitropodnikové 

směrnici stanoveno, který kurz bude pro účely účetnictví používat. Tento kurz musí být platný 

ke dni, kdy plátci vzniká povinnost přiznat daň viz Tab. 3.4. 
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Tab. 3.4: Použití správného kurzu 

Datum vystavení 

daňového dokladu 

Datum přijetí 

zboží 

Kurz platný 

ke dni 

25. 1. 2013 28. 1. 2013 25. 1. 2013 

25. 1. 2013 2. 2. 2013 25. 1. 2013 

17. 2. 2013 25. 1. 2013 15. 2. 2013 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jestliže odběratel nemá k dispozici daňový doklad do 15. dne následujícího měsíce 

po měsíci, kdy obdržel zboží, kdy je povinen přiznat daň musí stanovit základ daně 

na základě jiných podkladů, např. z nabídek, z potvrzenek nebo z objednávek. Jestliže si 

k 15. dni následujícího měsíce takto vypočte k dané transakci daň a následně zjistí, když 

obdrží daňový doklad, že si ji vypočítal z jiné částky (například bude ve faktuře započítané 

balné, o kterém odběratel dopředu neví), než která je uvedená na daňovém dokladu je povinen 

provést opravu základu daně.   

Jak tvrdí Benda a Tomíček (2010, str. 15), když může odběratel doložit, že při určení 

základu daně vycházel z věrohodných dokumentů (např. z nabídek, potvrzenek či objednávek) 

a daňový doklad byl vystaven až po patnáctém dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

bylo zboží pořízeno, vzniklý rozdíl je možno dle názoru Ministerstva financí řešit za pomoci 

§ 46, respektive § 42 ZDPH, to znamená, je možno považovat vzniklý rozdíl za opravu daně, 

a tudíž tento rozdíl může plátce deklarovat v řádném daňovém přiznání, kdy obdržel danou 

fakturu. Ministerstvo financí zastává také názor, že pokud plátce, který přizná daň v dalším 

zdaňovacím období, než ve kterém měl povinnost přiznat daň, ale zároveň si v tomto období 

uplatní nárok na odpočet daně ve stejné výši, tím nekrátí svoji daňovou povinnost, a proto by 

mu neměla být správcem daně doměřena časová sankce ve smyslu § 104, odst. 2 ZDPH 

v podobě úroku z prodlení podle daňového řádu. Podle daňového řádu mu však může udělit 

pokutu za porušení povinností nepeněžité povahy. 

Uplatnit nárok na odpočet daně vzniká plátci dle § 73 odst. 2 ZDPH nejdříve 

za zdaňovací období, ve kterém plátci vznikla povinnost daň přiznat. Tento nárok na odpočet 

musí plátce doložit daňovým dokladem, který musí obsahovat náležitosti uvedené 

v § 29 ZDPH.  
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3.6 Dodání zboží do jiného členského státu23 

Dodání zboží do jiného členského státu dle § 13, odst. 2 ZDPH se rozumí dodání 

zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Při takovém 

dodání zboží je plátce povinen přiznat daň na výstupu, popřípadě osvobození od daně 

s nárokem na odpočet daně, pokud jsou pro toto osvobození splněny stanovené podmínky 

vymezené v § 64 ZDPH. Podstatné ovšem je, že tuzemský plátce dodá zboží osobě do jiného 

členského státu, která je registrovaná k dani v jiném členském státě. Dodání zboží odběrateli, 

který není registrován k dani v jiném členském státě EU a nemá tedy povinnost uplatnit daň 

na výstupu, se nepovažuje za dodání zboží do jiného členského státu a dodavatel má 

povinnost zatížit daňový doklad DPH.  

 

Místo plnění 

Místem plnění při dodání zboží do jiného členského státu je podle § 7 odst. 1 a 2 

ZDPH místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje, nebo místo, kde se 

zboží nachází  v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná. Z toho vyplývá, že když 

plátce prodává zboží ze svého skladu v tuzemsku, je místem plnění tuzemsko.   

 

Povinnost přiznat daň 

Dle § 22, odst. 1 ZDPH vzniká povinnost přiznat daň, u dodání zboží do jiného 

členského státu na které se nevztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet, ke dni 

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

dříve. Podle § 21, odst. 2 ZDPH se při dodání zboží zdanitelné plnění považuje 

za uskutečněné dnem dodání zboží na základě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku nebo 

dnem převzetí v ostatních případech. Dodáním zboží se dle tohoto zákona rozumí převod 

práva nakládat se zbožím jako vlastník (upravuje § 13, odst. 1 ZDPH).  

Podle § 29 ZDPH musí plátce, který dodává zboží do jiného členského státu vystavit 

daňový doklad s předepsanými náležitostmi. Jestliže ovšem nejsou splněny podmínky 

pro osvobození od daně, nemusí na tento doklad uvádět informace o odběrateli, které jsou 

v případě osvobození od daně povinné.   

 

 

                                                 
23 (Benda a Tomíček, 2010)  
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Povinnost přiznat osvobození od daně 

Jestliže je zboží dodáváno plátcem daně do jiného členského státu osobě, která je 

plátcem daně v jiném členském státě a pro pořizovatele je toto pořízení zboží v daném státě, 

kde je zboží dodáno předmětem daně, je dle § 64 ZDPH toto plnění osvobozeno od daně 

s nárokem na odpočet. To znamená, že plátce, který uplatňuje toto osvobození je povinen 

zjistit, zda je odběratelem skutečně osoba registrovaná k dani v jiném členském statě a také by 

měl mít podloženo, že zboží skutečně dorazilo do místa určení v jiném členském státě. Jako 

podkladem může sloužit přepravní list tzv. CMR list, který dodavatel vyplní včetně místa 

odeslání, místa přijetí, pro jakou firmu je dodání uskutečněno, obsahuje také popis zboží 

včetně váhy zboží a doklady, které jsou ke zboží přiloženy (faktury, dodací listy, atesty atd.). 

Jako dalším podkladem může sloužit dodací list, který příjemce zboží potvrdí při přijetí zboží 

a zašle svému dodavateli, kterému toto slouží jako potvrzení přijetí zboží od odběratele. Dle 

judikátu ESD C – 395/02 Transport Service, v případě, že dodání zboží nesplňuje podmínky 

pro osvobození od daně, podle čl. 28c šesté Směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 

1977, která byla později nahrazena Směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, je 

předmětem daně v zemi odeslání a je tedy nutné zatížit daňový doklad daní, tzn. přiznat daň 

na výstupu. Podle § 22, odst. 3 ZDPH při dodání zboží do jiného členského státu, které je 

osvobozeno od daně s nárokem na odpočet, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto 

dodání k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo zboží odesláno nebo přepraveno 

do jiného členského státu. Když byl daňový doklad vystaven do 15. dne je plátce povinen 

přiznat daň ke dni vystavení daňového dokladu. Plátce je tedy povinen uvést toto plnění 

do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost toto plnění 

přiznat a dále je povinen toto plnění uvést do souhrnného hlášení. Náležitosti daňového 

dokladu upravuje § 29 ZDPH. Zásadními údaji ovšem jsou informace o pořizovateli zboží, 

včetně jeho DIČ a kódu země. Jen díky těmto údajům totiž může být plnění osvobozeno 

od daně, protože jsou prokázány skutečnosti, že pořizovatel zboží je osoba registrovaná k dani 

v jiném členském státě.  

 

Osoba povinná odvést daň 

Podle § 108, odst.1 písm. a) ZDPH je osobou povinnou odvést daň, jestliže jde 

o dodání zboží do jiného členského státu a není osvobozeno od daně, plátce, který uskutečnil 

dodání do jiného členského státu. Jestliže se jedná o osvobozené dodání zboží má povinnost 

přiznat daň příjemce tohoto zboží. Daňová povinnost se totiž v tomto případě přenáší 
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z dodavatele na odběratele. Dodavatel má povinnost tuto skutečnost uvést v daňovém 

přiznání, v souhrnném hlášení, popřípadě v Intrastatu, pokud má povinnost jeho vykazování. 

 

Výpočet daňové povinnosti 

Jestliže nejsou splněny podmínky pro osvobození od daně z titulu dodání zboží 

do jiného členského státu, pak je základem daně dle § 36, odst. 1 ZDPH vše, co jako úplatu 

obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je 

zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby. Tato částka je bez daně, takže daň se 

z částky bez daně vypočítá vynásobením příslušnou sazbou daně. Jestliže dodání zboží 

do jiného členského státu splňuje podmínky pro osvobození od daně, daň musí přiznat 

příjemce plnění ve své zemi, kde je registrován k dani. Plátce daně musí toto plnění zahrnout 

do daňového přiznání a to do řádku 20 ve výši základu daně v Kč. Tato částka je základem 

daně i pro odběratele, i když ji má přepočtenou na měnu jinou.  

 

3.7 Třístranný obchod24 

Třístranný obchod je tzv. vícestranným obchodem, kterého se účastní tři a více 

subjektů, viz Obr. 3.3. Při užití standardních postupů by mělo za následek registrace 

jednotlivých účastníků obchodu v různých členských zemích. Aby se těmto registracím 

předešlo, byly přijaty zjednodušené postupy pro dodání zboží prostřednictvím třístranného 

obchodu. Cílem je tedy zamezení těchto registrací a přenesení daňové povinnosti 

na konečného zákazníka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 (Benda a Tomíček, 2010)  
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Obr. 3.3: Třístranný obchod 

                       
Zdroj: CZECH TRADE. Mezinárodní spolupráce v oblasti DPH. [online]. [cit. 2013-03-03]. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dph-

3522.html 

 

§ 17 ZDPH upravuje zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského 

společenství formou třístranného obchodu. Třístranným obchodem se podle § 17, odst. 1 

ZDPH rozumí obchod, který mezi sebou uzavřou tři osoby, které jsou registrované k dani 

ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání zboží mezi těmito třemi 

osobami s tím, že zboží je z členského státu prodávajícího přepraveno nebo odesláno přímo 

do členského státu kupujícího. 

Kupujícím je dle § 17, odst. 3 ZDPH osoba, která je registrovaná k dani v členském státě, kde 

je ukončeno odeslání nebo přeprava zboží. Kupující kupuje zboží od prostřední osoby. 

Prodávajícím je dle § 17, odst. 2 ZDPH osoba, která je registrovaná k dani v jiném členském 

státě, která není osvobozenou osobou  a zboží je z tohoto státu odesláno nebo přepraveno 

přímo ke kupujícímu do členského státu, kde přeprava nebo odeslání zboží končí. 

V souhrnném hlášení uvede toto plnění pod kódem 0. 

Prostřední osobou je dle § 17, odst. 4 osoba, která je registrovaná k dani v jiném členském 

státě, než je registrován kupující, či prodávající, která není osvobozenou osobou a která 

pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího proto, aby ho následně dodala 

v tomto státě kupujícímu. V souhrnném hlášení uvede toto plnění pod kódem 2. 

Dle § 17, odst. 5 se při užití zjednodušeného postupu nesmí prostřední osoba 

registrovat k dani v členském státě, kde je ukončeno odeslání nebo přeprava zboží a uplatní 
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osvobození od daně při pořízení zboží v tomto členském státě, za podmínek stanovených 

tímto členským státem. 

Dle § 17, odst. 6 při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu je pořízení 

zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno prostřední osobou v tuzemsku 

osvobozeno od daně za těchto podmínek: 

- pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou, která není 

plátcem ani identifikovanou osobou, ale je osobou registrovanou k dani v jiném 

členském státě, 

- pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou za účelem 

následného dodání zboží v tuzemsku,  

- zboží, které prostřední osoba pořídí je přímo odesláno nebo přepraveno z členského 

státu prodávajícího do tuzemska a je určeno kupujícímu, pro kterého prostřední osoba 

uskutečňuje následné dodání zboží,  

- kupující je plátce nebo identifikovaná osoba, 

- kupující je povinen přiznat daň u dodání zboží uskutečněného prostřední osobou jako 

při pořízení zboží z jiného členského státu, 

- prostřední osoba je povinna oznámit své daňové identifikační číslo prodávajícímu a to 

stejné identifikační číslo poté uvést na daňovém dokladu pro kupujícího, 

- prostřední osoba je povinna vystavit kupujícímu daňový doklad, na kterém musí uvést, 

že se jedná o třístranný obchod, 

- kupující je povinen oznámit své identifikační číslo, které mu bylo v tuzemsku 

přiděleno, prostřední osobě a přiznat daň na základě daňového dokladu, který mu byl 

od prostřední osoby vystaven, stejně jako při pořízení zboží z jiného členského státu. 

 

Příklad třístranného obchodu, kdy kupujícím je česká osoba  

Místem plnění je při pořízení zboží z jiného členského státu v tomto případě místo, 

kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy prostřední osobě, tedy stát 

kupujícího, čili ČR. Podmínkou při takovémto stanovení místa plnění je, že prostřední osoba 

uskutečnila pořízení zboží z jiného členského státu za účelem následného dodání zboží 

v tomto státě a osoba, které bylo zboží dodáno přiznala a odvedla daň, jako v případě pořízení 

zboží z jiného členského státu. Prostřední osoba musí toto plnění uvést v souhrnném hlášení 

v zemi, kde je registrovaná k dani. Pro prostřední osobu je toto plnění v rámci ČR osvobozeno 

od daně. Jak je psáno výše, kupující se musí chovat, jako kdyby šlo o pořízení zboží z jiného 
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členského státu. Podle § 25 ZDPH mu tedy vzniká povinnost přiznat daň při pořízení zboží 

z jiného členského státu k patnáctému dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo 

k pořízeni zboží. Jestliže je daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce 

následujícího, má povinnost přiznat daň ke dni vystavení daňového dokladu, v tomto případě 

prostřední osobou. Základem daně je úplata, kterou má prostřední osoba od kupujícího 

obdržet včetně doprovodných nákladů (doprava, balné atd.). Kupující je povinen provést 

samovyměření daně. Nárok na odpočet daně u pořízení zboží z jiného členského státu vzniká 

kupujícímu podle § 73 ZDPH po splnění stanovených podmínek. Do souhrnného hlášení 

nebude kupující vyplňovat nic, neboť souhrnné hlášení je o dodání zboží do jiného členského 

státu, ale ne o pořízení zboží. Má-li kupující povinnost vyplňovat výkaz Intrastat, pak toto 

plnění vykáže pod kódem 12 a jako stát odeslání uvede stát, ze kterého bylo zboží 

přepraveno.  

 

3.8 Zasílání zboží25  

Dle § 8 ZDPH se zasíláním zboží rozumí dodání zboží mezi členskými státy osobou 

registrovanou k dani ve své zemi nebo jí zmocněnou třetí osobou osobám, pro které pořízení 

zboží v členském státě ukončení nebo odeslání přepravy předmětem daně není. Bude-li tedy 

německá firma dodávat zboží českým občanům, neplátcům daně, bude se jednat o zasílání 

zboží do tuzemska, nikoliv o dodání zboží do jiného členského státu.  

Pokud celková hodnota zasílaného zboží u jedné firmy v kalendářním roce překročí 

částku 1 140 000 Kč (limit pro přenesení místa plnění do ČR), musí se tato firma, která nemá 

v tuzemsku sídlo ani provozovnu registrovat v ČR jako plátce daně u Finančního úřadu 

pro hlavní město Prahu (vymezeno § 93a, odst. 2 ZDPH).  

Po překročení daného limitu je místem plnění dle § 8, odst. 1 ZDPH místo, kde se 

zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobě, pro kterou se dodání 

uskutečňuje. Zasílání zboží, které je předmětem spotřební daně má místo plnění v místě, kde 

se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy a nese sebou povinnost 

zaregistrovat se jako plátce daně v ČR již při prvním zaslání tohoto zboží. Tyto osoby jsou 

povinny podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stanou plátcem.  

Místem plnění do překročení daného limitu je podle § 8, odst. 2 ZDPH tedy členský 

stát, kde je zahájena přeprava nebo odeslání zasílaného zboží. Limit, který platí pro Českou 

republiku 1 140 000 Kč za kalendářní rok je ekvivalentní částka k částce 35 000 EUR a to 
                                                 
25 (Benda a Tomíček, 2010)  
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přepočtená dle kurzu platného v roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU a tento limit 

si vyjednala.  

Podle § 8, odst. 3 ZDPH se může osoba povinná k dani rozhodnout, že místem plnění 

bude místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání či přepravy i v případě, že daný 

limit nepřekročí. V tomto případě je povinná takto postupovat do konce kalendářního roku 

následujícího po roce, ve kterém se takto rozhodne.  

Osobou, která má povinnost odvést daň je vždy, ať už jde o zasílání zboží do tuzemska 

nebo zasílání zboží z tuzemska, prodávající. Pokud má povinnost přiznat daň v jiném 

členském státě, postupuje podle ZDPH v jiném členském státě, pokud má povinnost odvést 

daň v tuzemsku, musí postupovat podle českého ZDPH. 

 

4 PRAKTICKÁ APLIKACE DPH U VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

 

 Jelikož si majitel společnosti nepřeje, aby byla přímo jmenována, v dalším textu bude 

nazývána jako společnost ABC. V této kapitole budou uvedeny konkrétní případy 

obchodování se zbožím v rámci EU, jak při pořízení zboží, tak i dodání zboží. Informace 

o těchto obchodních transakcích budou popsány, jak skutečně proběhly a vycházejí 

z účetnictví této společnosti za zdaňovací období únor roku 2013. 

 

4.1 Charakteristika společnosti 

 Společnost ABC byla zapsána do Obchodního rejstříku v roce 1996. Hlavním 

předmětem jejího podnikání je nákup a prodej zboží. Je účetní jednotkou registrovanou 

k DPH. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Pro účely účetnictví používá denní kurz 

vyhlášený Českou národní bankou. Oceňuje zásoby způsobem B a používá systém 

průměrných cen. Protože dodává zboží do zemí EU, je povinná k daňovému přiznání 

současně dokládat i souhrnné hlášení k DPH. V roce 2012 byla povinna vykazovat údaje 

do systému Intrastat jak pro pořízení zboží, tak pro dodání zboží. Jelikož v roce 2012 

nepřesáhla limit 8 000 000 Kč pro dodání zboží, nemá povinnost v roce 2013 vykazovat údaje 

o dodání zboží. Je registrovaná u společnosti EKO-KOM, což je nezisková akciová 

společnost, která vytvořila a provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, 

recyklaci a využití obalového odpadu.  
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4.2 Historie a současnost společnosti 

 V roce 1996, kdy začala společnost ABC provozovat svoji činnost, se nejdříve 

zabývala nákupem a prodejem různého sortimentu zboží. Do tohoto sortimentu patřily 

například dřevěné násady na lopaty, rýče, či krumpáče, klempířské výrobky – rýny, svody, 

dále jednoúčelové stroje na výrobu tvárnic a poté také hutní materiál – plechy, či ocelová 

klenutá dna. Tato dna ABC odebírala od společnosti Vítkovice Lisovna s.r.o. (dále jen „VL“, 

která byla výhradním výrobcem v ČR.  

Základním materiálem pro výrobu den byly plechy z černého, či nerezového 

materiálu. ABC si tedy sehnala nejlevnějšího dodavatele s nejvíce vyhovujícím rozměrem 

plechu. Jednalo se o přesné výpočty, aby bylo odpadu po vypálení kruhovky co nejméně. Poté 

byly kruhovky odvezeny do VL, kde byly vylisovány do podoby klenutých den viz Obr. 4.1. 

Takto byla ABC schopna společnosti VL konkurovat. 

 

Obr. 4.1: Klenutá dna 

 
Zdroj: vlastní zdroj 

 

Tato dna se používají pro výrobu bojlerů, kotlů, výměníků tepla, tankových cisteren, 

zásobníků, nádrží apod. viz Obr. 4.2. 
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Obr. 4.2: Tepelný výměník 

 

 

Zdroj: STROJON SPOL. S R.O. Tepelné výměníky. [online]. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z:  

http://www.strojon.cz/tepelne-vymeniky 

 

Od roku 2002 se společnost ABC zabývá výhradně nákupem a prodejem klenutých 

den v různých průměrech a materiálech. Od roku 2001 začala ABC sortiment klenutých den 

dovážet od německých dodavatelů. V té době šlo o dovoz zboží, jelikož to bylo před vstupem 

ČR do EU. Cenově bylo možné VL konkurovat, protože ABC začala nakupovat na sklad, 

ve větším množství, tedy i ceny byly nižší, než při odběru jednoho kusu. V roce 2002 došlo 

k ukončení činnosti společnosti VL a ABC se tím stala hlavním dodavatelem klenutých den 

v ČR. Postupem času byl sortiment rozšiřován.  

V současné době sortiment zahrnuje klenutá nebo trubková dna, hlavně v normě DIN 

28011 a DIN 28013, ale také dna pro dvouplášťové nádoby a rovněž kontrolní otvory 

(handloch) a kontrolní průlezy (mannloch). Momentálně má ABC na skladě cca 200 druhů a 

cca 6 000 kusů klenutých den od průměru 32 mm do 2 910 mm. Na zakázku je schopna 

zajistit i dna jiných tvarů (např. normálně klenutá, eliptická, polokulová apod.), rozměrů 

(vyšších než skladových) a materiálů (speciální nerez apod.). Dna jsou vyráběna v lisovnách 

v Německu a Maďarsku. Jakosti  materiálů plechů použitých pro výrobu den jsou v rozsahu 

ocelí pro běžné užití (tř. 11), kotlových a nerezových plechů podle českých, německých a 

evropských norem. Kvalita materiálů i den je prokazována atesty dodávanými s výrobky a 

platnými certifikáty, nezbytnými pro lisování klenutých den dle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů 
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členských států týkajících se tlakových zařízení. Obchodními partnery ABC jsou převážně 

výrobní, ale i obchodní firmy v ČR, Slovensku, Polsku a dalších evropských zemích.  

 

4.3 Společnost ABC v roce 2012   

- obrat za zboží  41 336 231,51 Kč 

- přijetí zboží z jiného členského státu  25 411 265,35 Kč 

- dodání zboží do jiného členského státu 6 814 773,62 Kč 

- vývoz zboží 67 838,04 Kč  

- kursové rozdíly - 91 476,09 Kč (čili ztráta) 

- počet zaměstnanců 8 

 

4.4 Uzavření obchodu 

 Prodeji zboží u společnosti ABC předchází většinou poptávka ze strany zákazníka. Ty 

jsou přijímány e-mailem nebo telefonicky v obchodním oddělení. V případě neúplných 

informací uvedených v e-mailových poptávkách,  je zákazník vyzván k doplnění veškerých 

informací, které jsou potřebné pro co nejrychlejší vyřízení této poptávky. Jestliže se jedná 

o skladové zboží, je zákazníkovi nabídnuta cena a když má o zboží zájem, je vyzván 

k vyzvednutí zboží ve skladě společnosti ABC nebo je možné mu jej zaslat prostřednictvím 

smluvního přepravce, kde má ABC domluvenou pro své zákazníky slevu na přepravu. 

V případě, že se jedná o neskladové zboží, je poptáno u dodavatelů firmy ABC. Po obdržení 

cenových nabídek od dodavatelů, je vybrán ten, který splňuje nejlepší podmínky z pohledu 

ceny a termínu dodání zboží. Poté je vypracovaná cenová kalkulace pro zákazníka. Jestliže 

zboží objedná, je mu vystavena 50 % zálohová faktura a po jejím zaplacení je zboží zadáno 

do výroby. Před blížícím se termínem odběru zboží u výrobce se zákazníkovi, v případě, že 

nemá u společnosti ABC splatnost, zasílá druhá část zálohové faktury do hodnoty 100 % a 

po jejím uhrazení, je dle předem domluvených podmínek odběru tovar zaslán přepravní 

službou nebo připraven k osobnímu odběru. V obou případech je při vyskladnění zboží 

vystaven daňový doklad a k němu je přiložen odpovídající atest na zboží. 
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4.5 Charakteristika obchodních transakcí  

 Společnost ABC uskutečnila za zdaňovací období únor roku 2013 následující 

obchodní transakce: 

- pořízení zboží z jiného členského státu, 

- dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani,  

- dodání zboží do jiného členského státu osobě, která není registrovaná k dani. 

 

4.5.1 Pořízení zboží z jiného členského státu 

 Společnost ABC nakupuje zboží od německých dodavatelů registrovaných k dani 

v jiném členském státě. 

 Dopravu zboží si ABC zajišťuje sama prostřednictvím svého smluvního partnera. 

Většinou dochází k situaci, že nakládka zboží je uskutečňována u více dodavatelů. Tzn. že 

na kamionu se nenachází zboží pouze od jednoho dodavatele, ale třeba od tří. Od většiny 

dodavatelů obdrží řidič dokumenty ke zboží (dodací listy, faktury, atesty a CMR listy). Jeden 

z dodavatelů zasílá faktury a atesty prostřednictvím e-mailu, následně jsou originály doručeny 

poštou. Řidiči jsou dány pouze dodací listy a CMR listy.  

 

Příklad 

11. února 2013 bylo kamionem dodáno zboží od čtyř dodavatelů v celkové hodnotě 35 306,20 

EUR. V den přijetí zboží měla společnost k dispozici veškeré faktury. Zboží podléhá základní 

sazbě daně. 

 

Řešení 

Dodavatel A dodal zboží v hodnotě 2 980 EUR. Na fakturách je datum vystavení 

7. února 2013. Společnost byla povinna přiznat daň ke dni 7. února 2013 a pro přepočet cizí 

měny na českou měnu použila kurz ČNB platný ke dni 7. února 2013, tj. 25,735 Kč/EUR. 

ABC provedla u této transakce samovyměření daně následujícím způsobem: 

○ 2 980 EUR · 25,735 Kč/EUR = 76 690,30 Kč = základ daně  

○ 76 690,30 Kč · 0,21 = 16 104,96 Kč 

Dodavatel B dodal zboží v hodnotě 1 590 EUR. Na faktuře je datum vystavení 7. února 2013. 

Zde společnost postupovala stejným způsobem, jako u dodavatele A. Samovyměření daně 

provedla následujícím způsobem: 
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○ 1 590 EUR · 25,735 Kč/EUR = 40 918,65 Kč = základ daně 

○ 40 918,65 Kč · 0,21 = 8 592,92 Kč 

Kompletní zaúčtování u tohoto dodavatele je znázorněno v Tab. 4.3. 

Dodavatel C dodal zboží v hodnotě 1 389 EUR. Na fakturách je datum vystavení 7. února 

2013. I v tomto případě postupovala společnost stejným způsobem, jako u dodavatele A. 

Samovyměření daně provedla následujícím způsobem:  

○ 1 389 EUR · 25,735 Kč/EUR = 35 745,92 Kč = základ daně 

○ 35 745,92 Kč · 0,21 = 7 506,64 Kč 

Dodavatel D dodal zboží v hodnotě 29 347,20 EUR. Na fakturách je datum vystavení 8. února 

2013. Společnost byla povinna přiznat daň ke dni 8. února 2013 a pro přepočet cizí měny 

na českou měnu použila kurz ČNB platný ke dni 8. února 2013, tj. 25,270 Kč/EUR. 

Samovyměření daně provedla následujícím způsobem: 

○ 29 347,20 EUR · 25,270 Kč/EUR = 741 603,74 Kč = základ daně 

○ 741 603,74 Kč · 0,21 = 155 736,79 Kč  

  

Společnost vykázala tuto transakci v daňovém přiznání za měsíc únor 2013 jako 

zdanitelné plnění na řádku 3. Základ daně a daň vyčíslila viz Tab. 4.1 (konečný základ daně 

i daň jsou v daňovém přiznání zaokrouhleny). Zároveň jí vzniká nárok na odpočet daně v plné 

výši, který uvede na řádku 43. Pořízení zboží z jiného členského státu do souhrnného hlášení 

neuvedla, jelikož tato transakce se v něm neuvádí. Protože je zpravodajskou jednotkou, 

zahrnula pořízení zboží do Intrastatu za měsíc únor pod kódem transakce číslo 11. Zaúčtování 

tohoto příkladu je znázorněno v Tab. 4.2. 

 

Tab. 4.1: Základ daně a daň viz předchozí příklad 

 Základ daně (Kč) Daň (Kč) 

Dodavatel A 76 690,30 16 104,96 

Dodavatel B 40 918,65 8 592,92 

Dodavatel C 35 745,92 7 506,64 

Dodavatel D 741 603,74 155 736,79 

Celkem 894 958,61 187 941,31 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.2: Zaúčtování viz předchozí příklad 

Číslo Datum Popis transakce Částka Kč MD D 

1. 7. 2. 2013 Pořízení zboží 153 354,87 504.01 321.02 

2. 7. 2. 2013 Samovyměření daně 32 204,52 343 343 

3. 8. 2. 2013 Pořízení zboží 741 603,74 504.01 321.02 

4. 8. 2. 2013 Samovyměření daně 155 736,79 343 343 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Společnost ABC, na základě dohody se svými dodavateli, využívá možnosti, platit 

faktury za zboží se skontem.  Pokud zaplatí fakturu do předem stanoveného počtu dnů 

od vystavení faktury, vzniká jí nárok na skonto za včasnou platbu v podobě slevy ve výši 

určitého procenta z fakturované ceny zboží. Tímto intervalem je 8, 10 či 14 dnů a výše skonta 

je 2 % nebo 3 %. Po úhradě faktur se skontem jsou dodavatelé povinni  vystavit jednou 

měsíčně souhrnný opravný daňový doklad, který je v hodnotě souhrnu skont. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé: 

- ke kterému měsíci se vztahuje (kdy proběhla platba), 

- ke kterým číslům faktur, 

- jaká je původní výše těchto faktur,  

- vyčíslení výše skonta k jednotlivým fakturám. 

Tento je vždy vystaven následující měsíc po uskutečněné platbě, avšak společnost je povinna 

podle § 42 ZDPH opravit odpočet daně již za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděla 

o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu provést. ABC je povinna, si na tento 

opravný daňový doklad provést samovyměření daně, které musí být provedeno pod stejným 

kurzem, jako jsou kurzy na původních fakturách. V podstatě jde o opravu základu daně, která 

se vztahuje ke zdaňovacímu období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat, ale vykázaná je 

až ve zdaňovacím období, kdy tento opravný daňový doklad firma obdrží .  
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Tab. 4.3: Zaúčtování účetního případu viz předchozí příklad dodavatel B 

Datum Text Částka 

EUR 

Kurz Částka 

Kč 

DPH 

21% 

MD D 

7. 2. 

2013 

Daňový doklad 1 590 25,735 40 918,65  504.01 321.02 

7. 2. 

2013 

Samovyměření 

daně 

  40 918,65 8 592,92 343 343 

12. 2. 

2013 

Úhrada daňového 

dokladu  

1 558,20 25,240 39 328,97  321.02 221.02 

31. 3. 

2013 

Opravný daňový 

doklad 

- 31,80 25,735 - 818,37  504.01 321.02 

31. 3. 

2013 

Samovyměření 

daně 

  - 818,37 - 171,86 343 343 

31. 3. 

2013 

Zápočet: 

Daňový doklad 

X 

Opravný daňový 

doklad 

 

31,80 

 

- 31,80 

 

25,730 

 

25,730 

 

818,37 

 

- 818,37 

  

321.02 

 

321.02 

 

395 

 

395 

31. 3. 

2013 

Kurzový rozdíl   771,31  321.02 663 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

4.5.2 Dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani 

 Příklad 1  

1. února 2013 si ze skladu společnosti ABC osobně vyzvedla zboží slovenská firma 

registrovaná k dani na Slovensku, což bylo ověřeno kontrolním systémem EU VIES. Firmě 

byly ceny zboží nabízeny v Kč, ovšem platba byla domluvena na splatnost 30 dnů v EUR. 

Došlo k vystavení faktury za zboží na částku 61 308,66 Kč.  

 

Řešení 

Pro přepočet české měny na cizí měnu byl použit denní kurz ČNB ke dni 1. února 2013, 

tj. 25,620 Kč/EUR. 
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○ 61 308,66 Kč ÷ 25,620 Kč/EUR = 2 393 EUR  

 

Na základě splnění podmínek daných § 64, odst. 1 ZDPH, což musí být uvedeno 

přímo na faktuře, nebyl daňový doklad zatížen daní, neboť toto plnění bylo osvobozeno 

od daně s nárokem na odpočet daně. Zboží podléhá základní sazbě daně. Plnění bylo zahrnuto 

v daňovém přiznání za měsíc únor 2013 jako osvobozené plnění na řádku 20 a také 

v souhrnném hlášení k dani pod kódem plnění 0. Do Intrastatu společnost tuto transakci 

neuvedla, protože pro dodání zboží nemá povinnost údaje vykazovat.  

 

Příklad 2  

19. února 2013 na základě písemné objednávky bylo ze skladu společnosti ABC vyskladněno 

zboží pro slovenskou firmu registrovanou k dani na Slovensku, což bylo ověřeno kontrolním 

systémem EU VIES. Firmě byly ceny zboží nabízeny v Kč, ovšem platba byla domluvena 

na splatnost 30 dnů v EUR. K hodnotě zboží byla připočtena cena za dopravu a balné. Byla jí 

vystavena faktura na částku 69 162,36 Kč.  

 

Řešení 

Pro přepočet české měny na cizí měnu byl použit denní kurz ČNB ke dni 19. února 2013, 

tj. 25,390 Kč/EUR. 

○ 69 162,36 Kč ÷ 25,390 Kč/EUR = 2 724 EUR 

 

Plnění je osvobozeno od daně viz předchozí příklad. Zahrnutí do daňového přiznání a 

souhrnného hlášení taktéž viz předchozí příklad. Do Intrastatu společnost tuto transakci 

neuvedla, protože pro dodání zboží nemá povinnost údaje vykazovat. Kdyby tuto povinnost 

měla, vykázala by částku včetně hodnoty dopravy a balného. 

 

4.5.3 Dodání zboží do jiného členského státu osobě, která není registrovaná k dani 

Příklad 

12. února 2013 si ze skladu společnosti ABC osobně vyzvedla zboží slovenská firma, která 

není registrovaná k dani v jiném členském státě. Firmě byly ceny zboží nabízeny v Kč, ovšem 

platba proběhla hotově v EUR. Byla ji vystavena faktura za zboží na částku 10 222,20 Kč 

včetně daně. Toto plnění není osvobozeno od daně, proto musí být daňový doklad zatížen 

daní. 
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Řešení 

Pro přepočet české měny na cizí měnu byl použit denní kurz ČNB ke dni 12. února 2013, 

tj. 25,240 Kč/EUR. 

○ 10 222,20 Kč ÷ 25,240 Kč/EUR = 405 EUR 

Výpočet daně proběhl následujícím způsobem: 

○ 8 448,10 Kč = základ daně · 0,21 = 1 774,10 Kč = daň 

 

Společnost vykázala tuto transakci v daňovém přiznání za měsíc únor 2013 jako 

zdanitelné plnění na řádku 1 (základ daně = 8 448,10 Kč, daň = 1 774,10 Kč). Do souhrnného 

hlášení nebyla tato transakce uvedena, jelikož se tam uvádí pouze transakce osvobozené 

od daně. Do Intrastatu společnost tuto transakci neuvedla, protože pro dodání zboží nemá 

povinnost údaje vykazovat. Kdyby tuto povinnost měla, uvedla by ji ve výši základu daně. 

Zaúčtování tohoto příkladu je uvedeno v Tab. 4.4. 

 

Tab. 4.4: Zaúčtování viz předchozí příklad 

Číslo Datum Popis transakce Částka Kč MD D 

1. 12. 2. 2013 Vydaná faktura – základ daně 8 448,10 311.01 604 

2. 12. 2. 2013 Vydaná faktura - daň 1 774,10 311.01 343 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.6 Shrnutí povinností na konci zdaňovacího období 

 

4.6.1 DAP k DPH 

 ABC je povinna podat DAP za únor 2013 do 25. března 2013. Za měsíc únor 

vykázala:  

- na ř. 20 dodání zboží do jiného členského státu ve výši 815 763 Kč,  

- na ř. 62 daň na výstupu ve výši 1 035 779 Kč, 

- na ř. 63 odpočet daně ve výši 435 805 Kč. 

Dle výše uvedených údajů je zřejmé, že společnosti vznikla daňová povinnost ve výši 

599 974 Kč. DAP za měsíc únor 2013 je zachyceno v příloze č. 1. 
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4.6.2 Souhrnné hlášení 

 V příloze č. 2 je dle pravdivých údajů z účetnictví společnosti ABC vyčísleno 

souhrnné hlášení k dani za měsíc únor 2013. Vždy je nutné vyplnit: 

- kód země, kam bylo dané zboží dodáno, 

- DIČ pořizovatele zboží, které při kontrole v programu VIES jasně udává, že se jedná 

o subjekt, který je ve své zemi registrován k dani (kdyby nebyl registrován k dani, 

do souhrnného hlášení se nepíše), 

- kód plnění, který upřesňuje, o jaké plnění se jedná ( kód 0 znamená - dodání zboží 

do jiného členského státu EU), 

- počet plnění –  kolikrát daný subjekt v měsíci zboží odebral, 

- celková hodnota plnění v Kč za daný měsíc. 

 

4.6.3 Intrastat 

 Společnost ABC je povinna předat za měsíc únor 2013 výkaz Intrastatu za přijetí zboží 

do 12. pracovního dne měsíce následujícího, tj. do 18. 3. 2013 v elektronické podobě. Tento 

výkaz obsahuje 3 věty. Ve všech je vyplněna transakce 11 (skutečný nebo zamýšlený převod 

vlastnictví) a dodací podmínky K (přepravu si zajišťuje a hradí kupující). Dále jsou vyplněny 

kolonky stát odeslání, stát původu a v neposlední řadě údaje o váze a fakturované hodnotě 

(cena v EUR vynásobená kurzem devizového trhu stanoveným pro celní účely na měsíc 

únor).   

 

4.7 Problémy a změny v intrakomunitárním obchodě  

 

4.7.1 Nesprávný počet kusů zboží při přejímce zboží  

  V případě přijetí zboží z jiného členského státu může při přejímce zboží dojít 

k určitým nesrovnalostem. Při fyzické kontrole nesouhlasí počty kusů s počtem kusů 

uvedeným na daňovém dokladu. 
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Fyzicky je počet kusů vyšší, než na daňovém dokladu. 

Řešení 

Dojde k oznámení dodavateli, že počet kusů v jeho dodávce zboží nesouhlasí s daňovým 

dokladem. Nejlepším řešením je vystavení faktury na nadbývající kusy.  

 Fyzicky je počet kusů nižší, než na faktuře. 

Řešení  

Dojde k oznámení dodavateli, že počet kusů v jeho dodávce zboží nesouhlasí s daňovým 

dokladem. Dodavatel vystaví opravný daňový doklad na chybějící kusy. Tím dojde ke snížení 

chybějících kusů na skladě a také ke snížení základu daně. Pro přepočet cizí měny na českou 

měnu musí být použit kurz z původního daňového dokladu, aby nedošlo ke kursovým 

rozdílům.  

 

4.7.2 Prokazování dodání zboží do jiného členského státu 

 Při dodání zboží do jiného členského státu je dodavatel povinen v případě jakýchkoliv 

nejasností prokázat, že dané zboží skutečně skončilo v jiném členském státě, tedy ve státě, 

ve kterém je jeho odběratel registrován k dani. Toto prokazování je z důvodu uplatnění 

osvobození od daně na dané plnění. Je tedy v jeho zájmu, aby si opatřil důkaz o tom, že zboží 

bylo skutečně přepraveno z tuzemska do jiného členského státu. 

 

Řešení 

Jako důkazní prostředkem můžou být: 

- potvrzený dodací list, 

- řádně vyplněný a přepravcem potvrzený nákladní list (např. CMR list), 

- přepravní list od smluvního přepravce, popřípadě doložen fakturou za přepravu, kde je 

uvedena vykládka zboží, 

- místopřísežné prohlášení odběratele, že si bude zboží ve skladě společnosti 

vyzvedávat osobně a že přeprava zboží bude vždy ukončena na území členského státu, 

ve kterém je registrován k dani, 

- zahrnout do kupní smlouvy ustanovení, že se odběratel zboží, které bylo prodáno 

bez daně a opustilo území ČR, zavazuje toto zboží v zemi dodání po převzetí přiznat 

ke zdanění daní z přidané hodnoty. 
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4.7.3 Vývoj a uplatňování DPH u skont26 

 Skontem se rozumí sleva, která je poskytnuta dodavatelem zboží za včasnou úhradu 

daňového dokladu. 

Do 31. března 2011 byly skonta považovány za finanční tok. Byly poskytovány 

za řádné a včasné platby. Oprava základu daně a výše daně při snížení základu daně 

po uskutečnění zdanitelného plnění byla nepovinná. Odběratel obdržel dobropis bez DPH. 

 Novelou zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost        

1. dubna 2011 je plátce vždy povinen provést opravu základu daně a výše daně. Nástrojem 

k provedení této opravy slouží opravný daňový doklad, který musí být vystaven do 15-ti dnů 

od zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy. Odběratel je povinen opravit 

odpočet daně již za zdaňovací období, ve kterém se dozvěděl o okolnostech rozhodných 

pro vznik povinnosti opravu provést. Není tedy možné, aby odběratel čekal na doručení 

opravného daňového dokladu. Oprava musí být provedena v řádném daňovém přiznání 

uvedeného období. 

 

4.7.4 Změny v uplatňování kurzu pro přepočet cizí měny 

 Od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012 se podle § 35 ZDPH považovalo za datum 

vystavení daňového dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu datum doplnění 

zákonem vymezených údajů přímo na obdrženém dokladu nebo v daňové evidenci 

pro daňové účely. Jelikož byla povinnost přiznat daň nebo osvobození od daně ke dni 

vystavení daňového dokladu, použil se pro přepočet cizí měny kurz platný k datu doplnění 

údajů. 

 Od 1. ledna 2013 byla ze ZDPH vypuštěna zmínka o datu doplnění a pro přepočet cizí 

měny se používá kurz platný ke dni vystavení daňového dokladu, protože k tomuto dni vzniká 

povinnost přiznat daň nebo osvobození od daně. 

 

5. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo popsat a vysvětlit problematiku v oblasti obchodování se 

zbožím v rámci EU z pohledu DPH.  

                                                 
26 (Ministerstvo financí České republiky, 2011)  
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Teoretická část byla zaměřena na vysvětlení pojmu daň, na rozdělení daní, na historii 

daní a vymezení základních pojmů z oblasti DPH. Vše bylo popsáno a vysvětleno tak, aby to 

bylo pochopitelné i pro naprosté laiky. DPH tedy patří do skupiny nepřímých daní, je 

obsažena v ceně veškerého zboží a služeb a odváděna státu prostřednictvím plátců daně. 

V ČR se podnikatelské subjekty řídí zákonem č. 235/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 ve znění 

pozdějších předpisů, do kterého musí být každoročně zakomponovány veškeré novelizace 

směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané 

hodnoty. Jelikož jsou každoročně v tomto zákoně prováděny změny, je každý podnikatelský 

subjekt povinen tyto změny sledovat a řídit se jimi. Kdyby tak nečinil, mohlo by dojít 

k možným problémům při kontrole ze strany finančního úřadu. Například špatné zařazení 

daňového dokladu do nesprávného zdaňovacího období by pro daný subjekt znamenalo, 

provést dodatečné daňové přiznání a správce daně by mu mohl doměřit časovou sankci 

ve smyslu § 104, odst. 2 ZDPH v podobě úroku z prodlení podle daňového řádu. Dále byly 

v teoretické části popsány hlavní principy obchodování se zbožím mezi členskými státy EU 

po vstupu ČR do EU ke dni 1. květen 2004. Před vstupem ČR do EU totiž bylo obchodování 

se zbožím administrativně mnohem složitější (nazývalo se dovoz a vývoz), neboť veškeré 

zboží, které bylo dováženo nebo vyváženo z tuzemska, muselo projít složitými celními 

kontrolami a až poté bylo propuštěno do režimu volný oběh nebo do režimu vývoz. Zrušení 

celních hranic mezi ČR a členskými státy EU znamenalo, že celní orgány přestaly pohyb 

zboží kontrolovat, a proto byly vytvořeny kontrolní, statistické systémy, do kterých musí 

účastníci obchodu vyplňovat příslušná data, aby mohl být pohyb zboží v rámci EU 

monitorován. Těmito systémy jsou kontrolní systém Intrastat a systém VIES.  

V praktické části práce byly popsány účetní případy, vztahující se k oblasti 

obchodování se zbožím v rámci EU, které se skutečně ve vybrané společnosti staly. Tento 

daňový subjekt si sice nepřál být jmenován, ale veškeré údaje jsou pravdivé a vycházejí 

z účetnictví za měsíce únor 2013. Byly popsány situace pořízení zboží z jiného členského 

státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě, dodání zboží do jiného členského 

státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, i osobě neregistrované k dani v jiném 

členském státě včetně shrnutí veškerých měsíčních povinností týkajících se vykazování těchto 

transakcí, které tato společnost má. Také byly v této části nastíněny možné problémové 

situace, které v této oblasti mohou nastat s navrhnutím nejlepších možných řešení těchto 

problémů. Jeden z uvedených problémů, kterým je prokazování dodání zboží do jiného 

členského státu, by mohl pro společnost znamenat velký problém, neboť v případě, že by si 
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daný odběratel zboží toto plnění ve své zemi nepřiznal a nevyměřil by si daň, tak by došlo 

ke krácení daně. Poté by bylo na tuzemském subjektu, aby prokázal, že měl nárok uplatnit si 

na toto plnění osvobození od daně a musel by také dokázat, že doprava zboží byla skutečně 

ukončena v zemi odběratele zboží. V případě, že toto prokáže, neměla by mu být doměřena 

daň na výstupu, popřípadě s tím související sankce za krácení daně. Proto je nutné tuto 

stránku obchodu nepodceňovat a vše mít doloženo potřebnými dokumenty.  

Došla jsem k závěru, že i přes nutnost vyplňování různých statistik a systémů ohledně 

pohybu zboží v rámci EU byl vstup ČR do EU pro české podnikatelské subjekty zabývající se 

obchodováním se zbožím v rámci EU přínosem a to hned ze dvou hledisek. První je hledisko 

úspory času, neboť vyřizování na celním úřadě bylo časově velmi náročné a druhým je 

upuštění od nutnosti zaplatit daň před propuštěním zboží do volného oběhu, neboť po vstupu 

ČR do EU je pohyb zboží v rámci EU volný a podnikatelské subjekty jsou povinny si daň 

vyměřit samy.   
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Seznam zkratek 

AT  Rakousko 

CMR  mezinárodní nákladní list 

CZK  české koruny 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

ČSR  Československá republika 

DAP  daňové přiznání 

DE  Německo 

DIČ  daňové identifikační číslo 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EU  Evropská unie 

EUR  eura 

FR  Francie 

PL  Polsko 

SK  Slovenská republika 

VIES  VAT information exchange system 

VL  Vítkovice lisovna s.r.o. 

ZDPH  zákon o dani z přidané hodnoty 
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