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1. Úvod 

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) patří mezi nejdůležitější příjmy státního rozpočtu. 

DPH jako daň nepřímá je vyměřována téměř na celém světě včetně České republiky (dále jen 

„ČR“), ve které byla poprvé zavedena 1. ledna 1993. Vstupem ČR do Evropské unie (dále jen 

„EU“), který se uskutečnil dne 1. května 2004, došlo k mnoha zásadním legislativním 

změnám v oblasti DPH. ČR se stala členem Evropského společenství a musela přizpůsobit 

svůj daňový systém předpisům EU. ČR na základě spolupráce s EU přijala nový zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), 

který byl už od přijetí do dnešní doby několikrát novelizován. 

Tuto práci je možno rozdělit do tří hlavních částí. První část vymezuje základní principy 

z oblasti DPH a vývoj daně samotné, který je možno pozorovat od roku 1993 až dodnes. 

Druhá část bude zaměřena na teoretické možnosti obchodování tuzemska s evropským 

společenstvím i třetími zeměmi z pohledu obchodování se zbožím, které se týká jak dodání 

a pořízení zboží, tak i vývozu a dovozu zboží. Dále bude pozornost věnována změnám, které 

se týkají uskutečněných plnění a změnám v povinnosti přiznávat daň. V třetí části bude 

aplikována teorie z druhé části do praktických ukázek obchodování se zbožím prostřednictvím 

účetních tiskopisů na konkrétní vybranou společnost včetně aplikace a porovnání rozdílu 

ve výpočtu DPH jako následek změn sazeb, které nastaly v roce 2013 a její dopady na plátce 

DPH.  

Cílem této práce je aplikace zákona v problémových oblastech a návrhů na jejich řešení. 

Práce poukáže na možnosti obchodování ve vztahu tuzemska, jak s EU, tak i k třetím zemím, 

povinnosti týkající se plátce daně při obchodování se zbožím v rámci EU i třetích zemí 

a praktická aplikace tuzemského i zahraničního obchodu pomocí daňových dokladů. 

Plátci daně musí při uplatňování daně respektovat nejen změny týkající se obchodních 

transakcí realizovaných v tuzemsku s českými subjekty, ale i právní úpravy při obchodních 

transakcích uvnitř EU a obchodních transakcích realizovaných vůči subjektům třetích zemí. 

Při zpracování bakalářské práce byly použity metody popisu, analýzy, dedukce i komparace. 
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2. Základní pojmy z oblasti DPH 

2.1 Charakteristika DPH 

Jak tvrdí Široký (2008, s. 9) „DPH je definována jako daň povinná, zákonem předem 

stanovená částka, kterou se odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu 

ekonomickému subjektu.“ DPH zatěžuje většinu zboží a služeb a to nejen na území ČR, ale i 

ve většině vyspělých států, proto se jí také přezdívá daň univerzální. Pro ČR je DPH 

nejdůležitějším příjmem státního rozpočtu, kterou musí výrobci i obchodníci, kteří jsou 

registrováni jako plátci daně odvádět z ceny předmětu své činnosti, tj. prodej zboží a služeb.  

 

2.2 Geneze daní
1
 

Vznik daní souvisí se vznikem a vývojem peněžního hospodářství ve vznikajících státech. 

Na počátku vzniku daní měly odvody peněz či naturálií formu nepravidelných či dokonce 

dobrovolných plateb. 

 

2.2.1 Historie nepřímých daní ve světě 

Počátek daní se dá datovat do doby otrokářské společnosti. Příjmy, které se odváděly 

do pokladny panovníka, lze považovat za počátek dnešních vybíraných daní. Tyto příjmy byly 

nejčastěji vybírány formou naturálií např. válečnými kořistmi nebo měly formu jiných 

nedaňových příjmů. Mezi výdaje, které plynuly ze státní poklady, se dají považovat výdaje 

na správu, vojsko apod. Ve starém Egyptě se za počátek daní považují především naturálie 

plynoucí z odvodů, které obstaravatelé půdy odváděli z části svého výnosu z půdy či výrobků 

svému panovníkovi. Ve starém Řecku nebylo placení daní na rozdíl od okolí nijak stanoveno, 

takže záleželo jen na dobrovolnosti lidí, zda platit budou či nikoli. Postupem rozvoje 

hospodářství vzniklo mnoho variant poplatků, např. daň pozemková, poplatek za držení 

dobytka, domovní poplatky aj. V antickém Římě měli navíc jako zdroj příjmů kromě 

válečných kořistí i příjmy z vlastnického práva na majetek, o který se starali obyvatelé 

podrobených zemí. Dále v zemi zavedli jednorázovou platbu, kterou nazvali tribut, což byl 

povinný poplatek pro všechny obyvatelé zemí, které byly dobyty. 

                                                
1 (ŠIROKÝ, 2008) 
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Ve feudální společnosti tvořily příjem panovníka prozatím stále válečné oběti, tributy nebo 

dobrovolné sbírky. Postupem času začaly vznikat daně nové, které sice měly charakter peněz, 

ale následně vznikaly rozdíly, kdo daně platit musel a kdo ne. Vzniklo rozdělení daní 

na přímé a nepřímé. Nepřímé daně se odváděly do pokladny panovníkovi a peníze z daní 

přímých patřily šlechtě. Mezi první čtyři předchůdce daní lze zahrnout domény (odvody 

z výnosů z panovníkova majetku), regály (poplatky za propůjčení práv, které patří 

panovníkovi), kontribuce (forma přímých daní a vybíraly se z hlavy, majetku a výnosů) 

a akcízy (forma nepřímých daní a modernější forma regálů). V pozdním feudalismu vznikly 

tzv. katastry, které lze považovat za seznamy nemovitostí, a jsou předchůdcem daní 

majetkových. 

V období liberalismu šlo o pokus snižování zásahů států do hospodářství. Placení daní platí 

pro všechny ekonomické subjekty bez výjimky formou pravidelných plateb. Daně jsou stále 

považovány za největší zdroj příjmů státu. Vznikají jak daně nepřímé, tak i daně přímé a tudíž 

mezi základní rozdělení přímých daní je možno vyjmenovat dva zástupce, a to daně výnosové 

a daně důchodové. 

Na přelomu 19. a 20. století se začaly provádět rozsáhlejší daňové reformy, v důsledku 

kterých došlo k pár podstatným změnám, např. dokumentem, jímž se vybírá daň, se stalo 

daňové přiznání nebo se začala běžně používat progresivní sazba daně. V období mezi 

světovými válkami dochází ke zvyšování daňové kvóty v důsledku snahy získat finanční 

prostředky pro rozvoj hospodářství. V mnoha státech se vybíraly „válečné daně“ a „majetkové 

dávky“, které poté byly určeny nejbohatší vrstvě obyvatel. Mezi 40. a 60. léty 20. století se 

pozornost zaměřuje na stabilizační funkci daní. Zároveň v ekonomice roste daňové zatížení a 

celková daňová kvóta převýšila v mnoha zemích 50 % HDP. V 70. a 80. letech 20. století 

začínají snahy o stimulaci nabídky v ekonomice, která se odráží ve snižování daní či 

daňového břemene. Mezi další snahy patří zavést DPH do daňových systémů EU a snaha 

o počátek harmonizace. 

 

2.2.2 Historie nepřímých daní na území ČSR 

Vznikem samostatné Československé republiky nebyla změna v oblasti správy daní 

jednoduchá. Nově vzniklý stát zřídil ústřední finanční úřad Ministerstva financí ČSR a 

od počátku probíhala snaha o sjednocení daňového systému v celé zemi. V roce 1918 tvořily 

daňový systém ČSR dávky přímo vyměřované a dávky nepřímo vyměřované jako následek 

toho, že Československá republika převzala daňový systém Rakousko-Uherska. Ve státě 
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postupem času vznikaly rozpočtové problémy, které bylo potřeba vyřešit různými daňovými 

opatřeními.  

V roce 1927 proběhla dlouze a pečlivě připravovaná daňová reforma, která měla časově 

sjednotit rok kalendářní s rokem berním. Po roce 1927 byl daňový systém pouze doplňován 

a docházelo ke vzniku nových příspěvků, daní atd. Po mnichovském rozhodnutí v roce 1938, 

ve kterém se jednalo o postoupení části území Německu, musely být sestaveny čtyři rozdílné 

rozpočty. Jedná se např. o společný rozpočet ČSR či federální rozpočet českomoravského 

státu, přičemž nepřímé daně byly odváděny do společného rozpočtu a daně přímé do rozpočtu 

federálního.  

V roce 1946, po skončení druhé světové války, došlo ke změně daňového práva vydáním 

zákona o dávce z majetku, také známá jako dávka milionářská, která sloužila k odstranění 

škod způsobených válkou. Brzy na to, v roce 1948, došlo k důležité reformě v soustavě daní, 

která obnášela zavedení daně zemědělské a daně všeobecné jako náhradu za daně z obratu 

a ze spotřeby. Další reforma platná k 1. 1. 1954 reagovala na novou ekonomickou a politickou 

situaci, v průběhu které se rozdělil daňový systém na dvě části a to na daně určené 

pro podnikovou sféru a poplatky hrazené obyvateli. Reforma dále zavedla např. důchodové 

daně družstev a jiných organizací nebo znovu obnovenou daň z obratu. Výrazné postavení zde 

měla daň ze mzdy. Rok 1966 znamenal obrat k efektivnějšímu rozvoji národního hospodářství 

s cílem změnit ekonomické podmínky. Nefungující soustava odvodů podniků byla v roce 

1970 nahrazena soustavou podnikových daní, které se odváděly především ze zisku.  

Po listopadu r. 1989 bylo rozhodnuto aktuální daňovou soustavu nereformovat, ale vytvořit 

úplně novou soustavu daní platnou k 1. 1. 1993, přičemž v období 1990 - 1992 byla soustava 

již párkrát změněna. V r. 1991 byla daň z obratu sloučena do čtyř pásem, jelikož před tímto 

rokem existovalo skoro tisíc různých položek vztahujících se k dani z obratu. Podstatným 

faktem této poslední daňové reformy, jež se týkala všech daní, byl viditelný zásah 

do ekonomiky. Cílem bylo zjednodušit daňový systém, zprůhlednit daňovou soustavu, zvýšit 

daňovou spravedlnost, respektovat hranice daňové únosnosti aj. Sice se nepodařilo zrealizovat 

veškeré reformní cíle, ale i přesto se základní principy týkající se daňové soustavy z roku 

1993 zachovaly, přes rozpad státu, až do současnosti. 
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2.3 Harmonizace DPH v zemích EU
2
 

DPH je pro Evropské společenství jedinou všeobecnou daní ze spotřeby. Má takové 

vlastnosti, které jsou v mezinárodním obchodě nezbytné k zachování neutrality. V první fázi 

harmonizace šlo o zavedení jednotného systému nepřímého zdanění.  

První směrnice z roku 1967 č. 67/227/EHS nařizovala členským státům ES přejít ze 

stávajícího systému daně z obratu na DPH jako všeobecnou daň ze spotřeby, která je počítána 

procentem z prodejní ceny veškerého zboží a služeb.  

Druhá směrnice č. 67/228/EHS formulovala obecné principy jako např. předmět daně, 

místo plnění nebo plátce daně. Za předmět daně se považoval prodej zboží a poskytování 

služeb na území JČS, který je uskutečněn plátcem daně za úplatu. Předmětem daně se 

považuje i dovoz zboží. 

I když některé státy přešly na systém DPH pohotově, v některých státech nastaly 

problémy. To zapříčinilo přijetí Třetí směrnice č. 69/463/EHS, která prodlužovala dobu přijetí 

DPH pro Belgii a později i přijetí Čtvrté směrnice č. 71/401/EHS a Páté směrnice 

č. 72/250/EHS, které zajišťovaly delší časový limit pro Itálii. 

Základní směrnicí v oblasti harmonizace DPH v rámci EU je Šestá směrnice 77/388/EHS 

z roku 1977, přičemž tehdy stanovená pravidla a návrhy nebyly konečné a postupem času se 

mnohokrát novelizovaly. Cílem této směrnice bylo harmonizovat rozdílné národní systémy 

v souladu s předpoklady obsaženými v první a druhé směrnici, a to zejména zdaňování 

dovozu a vrácení daně při vývozu v rámci intrakomunitárních plnění. Každý prodej zboží a 

služeb, až na výjimky, se dá považovat za harmonizovaný základ DPH. Mezi výjimky je 

možno k příkladu zařadit zdravotní péči, vzdělání a další prodej zboží a služeb, který je 

od daně osvobozen anebo je u nich zjištění základu daně obtížné.  

Od 1. ledna 2007 vstoupila v platnost směrnice č. 2006/112/ES, vzniklá již dnem 

28. listopadu 2006, která pojednávala o společném systému DPH. Předpis je tvořen z velké 

části šestou směrnicí, která byla přepracovaná jako důsledek častých novelizací, kvůli kterým 

se stal dokument komplikovaným a nepřehledným. 

Mezi další významné směrnice lze zmínit Osmou směrnici 79/1072/EHS resp. Třináctou 

směrnici 86/560/EHS, ve kterých bylo řešeno vrácení DPH osobám povinným k dani 

neusazených v EU nebo Desátou směrnici 84/386/EHS, která se zabývala vysvětlením místa 

zdanitelného plnění či pronájmu movitých věcí. 

                                                
2 (Nerudová, 2008); (Benda a Tomíček, 2009); (Široký, 2012); (Kubátová, 2000) 
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Původním cílem harmonizace bylo zavést zdanění přímo u výrobce a tím i odstranit 

formality na vnitřních státních hranicích. To se taky povedlo při zavedení jednotného trhu 

formou přechodného režimu. Ať už jde o dovoz nebo vnitřní prodej, platí daň ve své zemi 

kupující, dle sazby platné v dané zemi.  

 

2.4 Harmonizace sazeb DPH 

Strukturální harmonizace byla splněna zavedením jednotného systému nepřímého zdanění 

do daňových soustav daných zemí. V druhé řadě bylo nutné také harmonizovat daňové sazby. 

Nerudová (2008, s. 42) tvrdí, že příčinou harmonizace sazeb je existence následujících potíží: 

 harmonizace sazeb je členskými zeměmi chápána jako zasahování do národní 

suverenity, 

 daňové sazby mohou být nástrojem fiskální politiky a jejich harmonizace tedy 

nenechává prostor pro ovlivňování agregátní poptávky a nabídky, 

 harmonizace sazeb může výrazně ohrozit příjmové stránky rozpočtů v zemích, 

ve kterých výběr nepřímých daní tvoří podstatnou část příjmů státního rozpočtu, 

 neochota Evropské komise právně vymáhat a zajistit implementaci směrnic 

do národních daňových systémů, 

 národní tradice, kterých se členské země vzdávají jen těžko. 

 

Jak praví Nerudová (2008, s. 42), celková harmonizace, která v podstatě znamená identitu 

národních daňových systémů ve všech ohledech, přestala být nadále cílem – namísto daňové 

harmonizace začala Evropská komise uvažovat pouze o daňové aproximaci. Členské země 

EU používaly nejen různé výše sazby daně, ale dokonce i různý počet daňových sazeb, proto 

bylo úkolem Evropské komise vytýčit konkrétní oblast, pro kterou by stanovili nejenom 

rozsah daňové sazby, ale i počet daňových sazeb, jelikož existovaly obrovské rozdíly mezi 

státy, které používaly sazbu jednu a státy, které aplikovaly dokonce sazby tři. Nakonec bylo 

rozhodnuto o používání dvou sazeb DPH a to základní a sníženou.
3
 

V rámci aproximace sazeb navrhla Evropská komise sníženou sazbu ve výši 4 % - 9 % 

a standardní sazbu ve výši 14 % - 20 %. Směrnice č. 91/860/EHS z roku 1991 zrušila fiskální 

hranice a ovlivnila systém DPH v EU. S platností od roku 1993 stanovila směrnice 

                                                
3(Nerudová, 2008); (Široký, 2012) 
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č. 92/77/EHS minimální hranice pro sazby daně. Základní sazbě bylo určeno minimum 15 % 

a pro sníženou sazbu 5 %, viz Tab. 2.1.
4
 

 

Tab. 2.1 Vývoj DPH od roku 1993 do roku 2013 

Datum platnosti od – do Základní sazba DPH Snížená sazba DPH 

01. 01. 1993 – 31. 12. 1994 23 % 5 % 

01. 01. 1995 – 30. 04. 2004 22 % 5 % 

01. 05. 2004 – 31. 12. 2007 19 % 5 % 

01. 01. 2008 – 31. 12. 2009 19 % 9 % 

01. 01. 2010 – 31. 12. 2011 20 % 10 % 

01. 01. 2012 – 31. 12. 2012 20 % 14 % 

01. 01. 2013 21 % 15 % 

Zdroj: 5 

 

2.5 Předmět daně 

V § 2 ZDPH je vymezeno, která plnění lze považovat za předmět daně. 

Předmět daně dle § 2 odst. 1 ZDPH lze definovat jako: 

 dodání zboží, převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti, 

 poskytnutí služby, 

 pořízení zboží z jiného členského státu, 

 dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 

 

Všechna vyjmenovaná plnění se stávají předmětem daně za podmínky, že jsou pořízeny 

za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem 

plnění v tuzemsku. 

V § 2a ZDPH je dále vymezeno, která plnění nelze považovat za předmět daně. Plnění 

vyňaté z předmětu daně je pořízení zboží z jiného členského státu za podmínek stanovených 

v § 2a odst. 1 a 2 ZDPH s výjimkou § 2a odst. 4 ZDPH, ve kterém je uvedeno, že se vynětí 

z předmětu daně nevztahuje na pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně 

a na pořízení nového dopravního prostředku za úplatu osobou povinnou k dani. 

                                                
4 (Nerudová, 2008) 

5
 (Černohausová, 2011) 
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2.6 Územní působnost 

Územní působností se dle § 3 odst. 1 ZDPH rozumí: 

 tuzemskem území ČR, 

 členským státem členský stát EU, 

 třetí zemí území mimo území Evropského společenství, 

 územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním 

předpisem EU. 

 

Dle § 3 odst. 2 ZDPH se za třetí zemi považují i území Evropského společenství, která jsou 

součástí celního území Evropského společenství, např. Kanárské ostrovy, Alandy, Normanské 

ostrovy a také dle § 3 odst. 3 ZDPH území Evropského společenství, která nejsou součástí 

celního území Evropského společenství, např. Livigno, Ceuta, Melilla. 

 

2.7 Definice pojmů dle ZDPH 

Základní pojmy, které jsou uvedeny v § 4 ZDPH, jsou pro správce DPH nepostradatelnými 

a slouží mu ke správnému pochopení významu vyjmenovaných pojmů. Při poslední 

novelizaci platné k 1. 1. 2013 vznikla část nových pojmů. V následujícím výkladu bude 

vyjmenováno pár základních pojmů, které se týkají problematiky obchodování se zbožím. 

 

Úplatou se rozumí částka v penězích nebo v platebních prostředcích, která nahrazuje buď 

peníze, nebo hodnotu poskytnutého nepeněžního plnění. 

Jednotková cena je cena za měrnou jednotku množství zboží, ceny za službu nebo 

nemovitost. 

Daň na výstupu je daň, kterou je plátce povinen uplatnit za zdanitelné plnění podle § 13 až 

§ 20 ZDPH nebo z přijaté úplaty. 

Vlastní daňová povinnost popisuje situaci, kdy daň na výstupu je vyšší než samotný 

daňový odpočet za určité zdaňovací období. 

Nadměrný odpočet je daňová povinnosti, kdy daň na vstupu je vyšší než daň na výstupu 

za příslušné zdaňovací období. 
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Správce daně je vždy kompetentní finanční úřad. Při vzniku daňové povinnosti u dovozu 

zboží se správcem daně stává příslušný celní úřad s výjimkou uvedenou v § 23 odst. 3 až 5 

ZDPH. 

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

zařadit peníze a cenné papíry s výjimkou bankovek, které jsou dodány výrobcem České 

národní bance, jsou pořízené z jiného členského státu nebo jsou dováženy Českou národní 

bankou. Dále se za zboží považují bankovky, které jsou prodávané pro sběratelské účely 

a cenné papíry v listinné podobě dodané v tuzemsku výrobcem emitentovi. 

Obchodní majetek znamená souhrn majetkových hodnot, jehož existence slouží osobě 

povinné k dani k vykonávání ekonomické činnosti. 

 

Jak již bylo naznačeno, proběhla novela platná k 1. 1. 2013 s řadou zcela nových či 

obsahově upravených pojmů. Mezi pojmy, které se zachovaly, ale jejich obsah se pozměnil 

lze vyjmenovat např. místo pobytu, vymezení dopravního prostředku nebo pravidla pro 

přepočet cizí měny na měnu českou. Mezi zcela nově zveřejněné pojmy, které nebyly 

v zákoně dosud vymezené, patří např. definice pro osobu neusazenou v tuzemsku, 

osvobozenou osobu, vklad podniku, dodání zboží s instalací nebo montáží či dodání zboží 

soustavami nebo sítěmi.
6
 

 

Za místo pobytu se považuje adresa FO, která je vedena v základním registru obyvatel 

nebo v evidenci ji podobné. Pokud FO nemá tuto adresu, používá se adresa, která byla osobou 

sdělena správci daně. Jestliže nastane situace, ve které nejde určit místo pobytu, považuje se 

za něj místo, kde se FO nejvíce zdržuje z osobních nebo profesních důvodů za podmínky, že 

osobní vazba má vždy přednost. 

Osoba neusazená v tuzemsku je osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku. Dále 

se za osobu neusazenou v tuzemsku dá považovat osoba, která uskuteční zdanitelné plnění 

dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a nemá v tuzemsku 

provozovnu, anebo v tuzemsku provozovnu má, ale takovou, 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. 

                                                
6 (Ledvinková, 2012) 
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Dodání zboží s instalací nebo montáží je zboží, které je dodáno a jehož součástí je instalace 

nebo montáž uskutečněna osobou povinnou k dani, která zajišťuje dodání zboží nebo osobou, 

kterou osoba povinná k dani zmocní jako osobu třetí. 

Za dodání zboží soustavami nebo sítěmi se považuje dodání elektřiny, tepla a chladu sítěmi 

nebo plynu pomocí přepravní i distribuční sítě, která se nachází na území Evropského 

společenství, anebo další sítě, která je s takovou sítí propojena. 

Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí pomocí kurzu, který je platný ke dni vzniku 

povinnosti přiznat daň nebo ke dni uskutečněného plnění. Buď se používá kurz devizového 

trhu, který vyhlašuje Česká národní banka nebo poslední směnný kurz, který uveřejňuje 

Evropská centrální banka. 

 

2.8 Daňové subjekty 

Daňový subjekt je buď fyzická, nebo právnická osoba, která je dle daňového zákona 

povinná odvádět nebo platit daň. Zároveň musí být dodrženo, že subjektem nemůže být jejich 

organizační složka, jako je např. provozovna nebo závod. 

V ZDPH jsou subjekty definované v § 5 až § 6i jako: 

  osoby povinné k dani, 

  skupina, 

  plátci, 

  identifikované osoby. 

 

2.8.1 Osoby povinné k dani 

V ZDPH je osoba povinná k dani vymezena jako fyzická nebo právnická osoba, která 

samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti nebo také jako právnická osoba, která nebyla 

založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. 

Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků i osob zajišťující 

poskytování služeb a soustavné činnosti vykonávané dle zvláštních právních předpisů. Pokud 

je využíván hmotný i nehmotný majetek soustavně a plyne z takového využívání příjem, 

považuje se zároveň i toto využití za ekonomickou činnost. Jako ekonomické činnosti není 

možno uznat činnosti zaměstnanců nebo jiných osob, které mají uzavřený pracovněprávní 

vztah ani činnosti osob, jež jsou zdaňované jako příjmy ze závislé činnosti. Dále se za osoby 

povinné k dani nedají považovat právnické osoby založené na základě zvláštního právního 
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předpisu, stát, kraje, obce a jejich organizační složky. Za osoby povinné k dani se považují jen 

v případě, že jejich výkony vedly k narušení hospodářské soutěže nebo pokud uskutečňují 

činnosti vyjmenované v příloze č. 1 ZDPH. Mezi osobu povinnou k dani nelze zahrnout 

ani organizační složku státu, která je zároveň účetní jednotkou, hlavní město Praha a jeho 

městské části. 

 

2.8.2 Skupina 

Dle § 5a ZDPH lze skupinu definovat jako skupinu spojených osob se sídlem nebo 

provozovnou v tuzemsku, která je registrovaná k dani jako plátce podle § 95a ZDPH. Pokud 

mají tedy osoby ve skupině sídlo nebo provozovnu mimo tuzemsko, nesmí se tyto části 

zahrnout jako součást skupiny. Osoby mohou být členem jen jedné skupiny a nesmí se stát 

zároveň účastníkem sdružení. Skupina jako celek se považuje za samostatnou osobu povinnou 

k dani. Skupinu zastupuje její člen, který má sídlo v tuzemsku a má oprávnění za skupinu 

jednat. Pokud zastupující člen nesplňuje tyto podmínky, může ho zastoupit kterýkoliv další 

člen skupiny. Členové skupiny ručí za své povinnosti ve skupině společně a nerozdílně 

i po zrušení nebo zániku jejich členství ve skupině a to za období, ve kterém v ní působili. 

 

2.8.3 Plátci 

Plátcem se dle § 6 ZDPH stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat 

za nejvýše dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

přesáhne 1 000 000 Kč. Za výjimku se dá považovat jen osoba, jejíž plnění je od daně 

osvobozeno a bez nároku na daňový odpočet. Osoba se stává plátcem daně, pokud se nestane 

plátcem daně ze zákona dříve, prvním dnem druhého následujícího měsíce po měsíci, 

ve kterém byl překročen obrat. V  § 6a až § 6f ZDPH se dále lze dočíst kdy a za jakých 

podmínek se osoba povinná k dani stává plátcem daně. 

 

2.8.4 Identifikované osoby 

Identifikovanou osobou se stává dle § 6g ZDPH buď osoba povinná k dani, která je 

neplátcem nebo právnická osoba, která k dani povinná není. Osoby povinné k dani se stávají 

identifikovanou osobou ode dne prvního pořízení zboží v tuzemsku z jiného členského státu. 

Pořízení zboží je předmětem daně s výjimkou zboží pořízeného prostředníkem v rámci 

zjednodušeného postupu na území ES formou třístranného obchodu. Dále se za identifikované 
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osoby považují osoby povinné k dani, které mají sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a zároveň 

nejsou plátci daně buď ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě, 

anebo ode dne přijetí zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku od osoby neusazené 

v tuzemsku, pokud jde o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží či dodání 

zboží soustavami nebo sítěmi. Za výjimku se považuje jen poskytnutá služba, která je od daně 

osvobozena. 

 

2.9 Místo plnění 

Místo plnění je v daňové oblasti podstatným faktorem. V § 7 až § 12 ZDPH lze najít 

mnoho variant, jak určit místo, ve kterém se plnění uskutečňuje. Místem plnění se rozumí stát, 

v němž dochází k vyměření a zaplacení daně. Jelikož je tato bakalářská práce zaměřena 

na obchodování se zbožím v tuzemsku, EU i třetích zemích, jsou zde detailně popsána místa 

plnění při dodání zboží, místa plnění při zasílání zboží, místa plnění při pořízení zboží 

z jiného členského státu a místa plnění při dovozu zboží. Dále je v ZDPH charakterizováno 

např. místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitostem, místo plnění při 

poskytnutí stravovací služby nebo místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě 

nepovinné k dani atd. 

 

2.9.1 Místo plnění při dodání zboží 

Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo 

přepravy se dle § 7 odst. 1 ZDPH rozumí místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání 

uskutečňuje. Rozdílná místa plnění lze pozorovat u dodání zboží osobami uvedenými v § 7 

odst. 2 ZDPH, kde je místo plnění dané začátkem odeslání nebo přepravou a místem plnění 

v situaci, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi. Při dodání zboží ze třetí země 

se místem plnění stává členský stát, ve kterém daňová povinnost vzniká. Pokud dodání zboží 

souvisí s instalací nebo montáží zboží, stává se místem plnění místo, kde se tak děje. 

V případě dodání zboží na palubě lodě, letadla či vlaku v průběhu přepravy osob, stává se 

místem plnění místo, kde přepravované osoby zahájili plavbu. Zároveň musí být splněna 

podmínka, že přeprava se koná na území Evropského společenství. Následná zpáteční 

přeprava osob se dle § 7 odst. 4 ZDPH považuje za samostatnou přepravu. 
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2.9.2 Místo plnění při zasílání zboží 

Za místo plnění při zasílání zboží lze považovat místo, které je zároveň cílem odeslání či 

přepravy daného zboží. Dle § 8 odst. 2 ZDPH existuje také výjimka a to taková, že se místem 

plnění stává místo, odkud je zboží odesláno, tj. začátek odeslání nebo přepravy. Tato výjimka 

platí pro zasílané zboží, které není předmětem spotřební daně a zboží, jehož celková hodnota 

překročila při odeslání z jiného členského státu do tuzemska částku 1 140 000 Kč nebo 

stanovenou částku jiným členským státem při přepravě z tuzemska do jiného členského státu. 

 

2.9.3 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu 

Místem plnění při pořízení zboží, které je uskutečněno z jiného členského státu, je místo, 

kde odeslání nebo přeprava končí a dostává se do rukou pořizovateli. Toto místo plnění platí 

také v případě, kdy je použit zjednodušený postup při dodání zboží do jiného členského státu 

prostřednictvím třístranného obchodu. V § 11 odst. 2 ZDPH je uveden postup v situaci, kdy 

jiný členský stát poskytuje daňové identifikační číslo, které následně pořizovatel nabídne 

osobě, která je registrovaná k dani v jiném členském státě, ze které je zboží dodáváno 

a zároveň konec přepravy zboží se koná v jiném členském státě, než kde bylo toto DIČ 

vydáno. Jestliže pořizovatel neprokáže, že pořízení zboží bylo předmětem daně při ukončení 

odeslání či přepravy, stává se místem plnění členský stát, který DIČ vystavil. 

 

2.9.4 Místo plnění při dovozu 

Místem plnění při dovozu zboží se dle § 12 odst. 1 ZDPH  rozumí členský stát, na jehož 

území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropského společenství. 

Toto tvrzení nemusí být vždy pravdivé, pokud se zboží při dovozu dostane do některé 

ze situací, které jsou popsány v § 12 odst. 2 ZDPH, a místem plnění se následně stane členský 

stát, na jehož území se nevztahují daná celní opatření. 

 

2.10  Daňové doklady 

Daňový doklad je písemnost, která může mít buď listinnou, nebo elektronickou formu. 

Za pravdivost údajů ručí osoba, která zároveň uskutečňuje dané plnění. Při vystavování 

daňových dokladů u dodání zboží nebo poskytnutí služby musí být rozlišeno, jakým 

pravidlům dané země dle § 27 ZDPH vystavení podléhá. Dále se lze v § 28 ZDPH dočíst 
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faktů, kdy jsou v tuzemsku plátci daně a osoby povinné k dani povinni vystavit daňový 

doklad a do jaké lhůty od vzniku daňové povinnosti nebo uskutečněného plnění musí být 

daňový doklad vystaven. Osoby, které jsou povinny k dani, mají možnost zmocnit osobu jak 

písemně, tak i elektronicky. Zmocněncem se může stát buď osoba, pro kterou se plnění 

uskutečňuje nebo osoba třetí, která plní funkci prostředníka. V případě zmocnění, které se 

uskutečňuje elektronicky, je použití schváleného elektronického podpisu povinností. Plátci 

DPH nejčastěji využívají daňový doklad zjednodušený a běžný. Běžným daňovým dokladem 

může být v současnosti i vytištěná pdf faktura.
7
 

 

2.10.1 Zjednodušený daňový doklad 

Zjednodušený daňový doklad se využívá pro platby za plnění v částce do 10 000 Kč. 

Na rozdíl od roku 2012, lze v roce 2013 kromě úhrad v hotovosti, kartou nebo šekem platit 

i bezhotovostně. Za novinku lze také považovat pravidlo, že se zjednodušený daňový doklad 

vystavuje na základě vlastního rozhodnutí, nikoliv už na žádost odběratele. 
8
Specifické je, 

že v § 30a ZDPH místo náležitostí, které doklad obsahovat musí, jsou náležitosti, které doklad 

obsahovat nemusí. Jedná se např. o výši daně, základ daně nebo DIČ osoby, pro kterou se 

plnění uskutečňuje. Jediná podmínka je, že pokud daňový doklad neobsahuje výši daně, musí 

obsahovat alespoň částku vztahující se k uskutečněnému plnění. 

 

2.10.2 Náležitosti daňového dokladu 

Všeobecně musí daňové doklady obsahovat náležitosti uvedené v § 29 ZDPH.  Mezi 

základní náležitosti tohoto dokladu lze mimo jiné uvést označení osoby uskutečňující plnění 

a označení osoby, pro kterou je toto uskutečnění plněno. Totéž platí u DIČ obou osob. Dále 

musí daňový doklad obsahovat např. evidenční číslo dokladu, rozsah a předmět plnění, den 

vystavení daňového dokladu, základ daně, sazbu daně, odkaz na příslušné plnění ZDPH, 

ustanovení předpisu EU nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li toto 

plnění od daně osvobozeno. V ZDPH je také ustanoveno, jaké údaje doklad obsahovat 

nemusí. Patří mezi ně DIČ osoby, pro kterou je plnění uskutečněno, pokud jí bylo přiděleno, 

rozsah plnění, jednotková cena bez daně, sleva, sazba daně nebo výše daně, je-li plnění 

osvobozené nebo je-li plnění pro osobu, která je povinná daň přiznat. 

                                                
7 (Kučerová, 2011) 

8 (Konečná, 2013-A) 
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Kromě povinných náležitostí máme i náležitosti další, které musí být rozlišeny dle toho, 

o jaký daňový doklad se jedná. Tyto náležitosti se dělí podle daného druhu daňového dokladu, 

např. daňový doklad skupiny, zjednodušený daňový doklad nebo zvláštní daňový doklad jako 

je splátkový kalendář, platební kalendář či doklad o použití atd. 

 

2.10.3 Uchování daňových dokladů 

U daňového dokladu musí být dle § 34 ZDPH od počátku jeho vystavení až do konce 

lhůty, která je stanovená pro jeho uschovávání zajištěna věrohodnost jeho původu, která je 

zabezpečena totožností osoby, neporušenost obsahu, který dle zákona nebyl změněn a jeho 

čitelnost. 

Uchovávat daňové doklady lze jak v listinné podobě, tak i v elektronické. Uchovatel, který 

daňový doklad vystavil nebo má sídlo či provozovnu v tuzemsku má povinnost daňový 

doklad uchovat ve lhůtě pro uchování dokladů, která je stanovena na 10 let od konce 

zdaňovacího období, ve kterém bylo plnění uskutečněno. 

Uchovatel, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku má povinnost uchovat daňové 

doklady na tomto území. Existuje výjimka, kdy doklady nemusí být uchovány na území 

tuzemska, pokud jsou uchovány takovým způsobem, aby k nim byl nepřetržitý dálkový 

přístup. Následně ale pro tohoto uchovatele platí povinnost oznámit svému správci daně 

místo, kde uchovává své daňové doklady, pokud se toto místo nenachází v tuzemsku. Další 

povinností uchovatele je obstarat na žádost správce daně překlad daňového dokladu, který je 

původně vystaven v cizím jazyce. 

Jako lepší forma uchování se upřednostňuje uchování daňových dokladů v elektronické 

podobě. V dnešní době lze zápisy převádět jak z listinné podoby do elektronické tak 

i obráceně. Aby se mohly daňové doklady uchovávat elektronicky, jsou k tomu zapotřebí 

elektronické prostředky sloužící ke zpracování a uchování dat, pomocí kterých je možno 

zajistit průkaznost jejich původu a neporušenost obsahu. Uchovatel, který uchovává daňové 

doklady elektronickým způsobem, k nim musí zajistit dálkový přístup a správci daně 

zabezpečit nepřetržitý přístup k uchovaným datům, aby s nimi mohl individuálně pracovat. 

Co se týká problematiky ohledně neporušenosti daňových dokladů, vznikla od r. 2013 

novinka, která se zaměřuje na nezměněnost jeho obsahu. Za obsah daňového dokladu se 

považují náležitosti vymezené v § 29 až § 33 ZDPH. V případě, že tyto údaje nebudou během 

životnosti daňového dokladu změněny, bude se doklad považovat za neporušený. Od nového 

roku platí, že informace týkající se předkontací, razítka, sazby daně, výše daně aj. by se 
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neměly na doklad doplňovat. Nově jsou tyto údaje uváděné pouze do příslušné evidence 

pro účely DPH popř. jiným způsobem za podmínky, že obsah zůstane neporušen. Avšak 

pokud i přesto budou na daňovém dokladu doplněny údaje, které již budou nad stanovený 

rámec ZDPH, ale obsah teoreticky nebude změněn, bude doklad nadále považován 

za nezměněný. Údaje, které budou doplněny, nesmí pozměnit povinné náležitosti stanovené 

v ZDPH. Podstatné je, aby se jednalo o doplnění údajů oproti původnímu stavu. 
9
 

Datem vystavení již tedy nebude okamžik doplnění údajů, ale datum vystavení, které 

uvede na daňovém dokladu sám vystavitel. Změna dále souvisí také s časovým přechodem 

vzniku povinnosti přiznat daň např. při pořízení zboží z jiného členského státu apod. Příslušné 

změny rovněž souvisí s novelizací Směrnice o společném systému DPH. 

 

2.11  Základ daně 

Základem daně je dle § 36 ZDPH vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce 

za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, 

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

plnění. Základem daně se rozumí částka, která je při přijetí platby upravena čili snížená o daň. 

Základ daně dále obsahuje např. jiné daně, cla, dávky, poplatky, dotace k ceně, vedlejší 

výdaje atd. Mezi vedlejší výdaje, které jsou součástí základu daně lze podle § 36 odst. 4 

ZDPH přiřadit náklady na balení, přepravu, pojištění či provize. Více o samotném základu 

daně a výpočtu daně je uvedeno v následující kapitole. 

 

2.12  Sazby daně 

Sazby daně, které lze uplatnit jak u zdanitelného plnění, tak i u přijaté úplaty lze v ČR 

rozdělit na základní a sníženou. Dle § 47 ZDPH platí v ČR pro rok 2013 základní sazba daně 

ve výši 21 % a snížená sazba ve výši 15 %. U přijaté úplaty i zdanitelného plnění platí, 

že sazba daně se uplatní ke dni vzniku daň přiznat. Základní sazba se u zboží i služeb používá 

vždy, pokud není v ZDPH stanoveno jinak. Dle ZDPH se snížená sazba používá u uvedeného 

zboží v příloze č. 3. Dále je v příloze č. 2 ZDPH uveden seznam služeb, u kterých se rovněž 

využívá daň snížená. 

                                                
9 (Generální finanční ředitelství, 2013) 
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Pokud se považuje dodání zboží a pořízení zboží z jiného členského státu za ucelený 

soubor, může se zde uplatnit základní sazba daně, pokud bude minimálně jeden druh zboží 

v tomto souboru podléhat sazbě daně základní. Při dovozu zboží, které podléhá jednotné celní 

sazbě, lze také uplatnit základní sazbu daně, za stejné podmínky jako výše a to, že bude 

přinejmenším jeden druh zboží podléhat této základní sazbě. 

 

2.13  Zdaňovací období 

Nedá se nepovšimnout výrazných změn u zdaňovacího období uvedeného v § 99 ZDPH, 

které nastaly v důsledku jeho novelizace.  

Noví plátci DPH budou mít po stanovenou dobu jako zdaňovací období, za které budou 

podávat daňové přiznání přidělen kalendářní měsíc. Teprve následně, pokud splní stanovené 

podmínky, budou si moci za zdaňovací období zvolit kalendářní čtvrtletí. Změny se projeví 

v následujícím příslušném kalendářním roce a mezi podmínky lze zařadit skutečnost, ve které 

obrat plátce za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč, není 

nespolehlivým plátcem, není skupinou a změnu zdaňovacího období oznámí správci daně 

do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku. Poslední podmínku nemusí plátce 

splnit, pokud jeho zdaňovací období minulého roku bylo již zmíněné kalendářní čtvrtletí. 

Změnu nelze uskutečnit v kalendářním roce, kdy byl plátce registrován ani pro rok 

bezprostředně následující. Všechny snahy o změnu zdaňovacího období z měsíce na čtvrtletí 

se rázem změní, pokud se plátce stane plátcem nespolehlivým. Změna začne platit 

od následujícího čtvrtletí po čtvrtletí, kdy se plátce stal plátcem nespolehlivým a zdaňovací 

období se změní ze čtvrtletí zpět na zdaňovací měsíc. 
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3. Legislativní postup při obchodování se zbožím z pohledu 

DPH 

3.1 Pořízení zboží z JČS 

Počínaje rokem 2013 vznikly i v této oblasti ZDPH jisté novinky a úpravy. Předmětem 

pořízení zboží z JČS se rozumí zboží, které je odeslané nebo přepravené z daného JČS 

do tuzemska či jiného členského státu. 

 

Česká firma, která je plátcem DPH v ČR může obchodovat se společnostmi nacházejícími 

se na území členských států EU. Při pořízení zboží z JČS mohou nastat dvě situace: 

a) pořízení zboží z JČS do ČR od osoby neregistrované k DPH v daném JČS, 

b) pořízení zboží z JČS do ČR od osoby registrované k DPH v daném JČS. 

 

Pořízení zboží z JČS se stává předmětem daně za určitých podmínek stanovených v § 2 

odst. 1 písm. c) ZDPH. Předmětem daně je pořízení zboží, které musí být pořízeno za úplatu. 

Další podmínkou pro pořízení je, že pořízení musí být uskutečněno v tuzemsku osobou 

povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou 

nepovinnou k dani. V následujícím § 2a ZDPH je vymezena nová úprava, která se týká vynětí 

z předmětu daně, součástí čehož je i popis, kdy se pořízení zboží z JČS předmětem daně 

nestává. 

 

3.1.1 Pořízení zboží od osoby neregistrované k dani v JČS 

Za pořízení zboží z JČS se dle definice uvedené v ZDPH nepovažuje pořízení zboží 

od osoby neregistrované k DPH v JČS. V takovémto případě není pořízení předmětem DPH 

v ČR, i kdyby bylo zboží pořízeno za úplatu z JČS do tuzemska a souviselo by 

s ekonomickou činností českého plátce. Zároveň se v této situaci neuvádí ani do přiznání 

k DPH. Při určování místa plnění se postupuje dle pravidel platných ke stanovení místa plnění 

při dodání zboží. Místem plnění se tedy stane místo, kde se zboží nachází při zahájení 

přepravy či odeslání. 
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Osoba povinná přiznat daň 

Jelikož obchodní transakce nepodléhá české DPH, tak ani dodavatel, ani odběratel nejsou 

osoby povinné odvést v ČR daň. 

 

3.1.2 Pořízení zboží od osoby registrované k dani v JČS 

Dle § 16 odst. 1 ZDPH lze za pořízení zboží z jiného členského státu považovat událost 

nabytí vlastnického práva, díky kterému je možno nakládat jako vlastník se zbožím, které 

pořídíme od osoby registrované k dani v daném JČS. Přepravu nebo odeslání zboží může 

provést osoba uskutečňující dodání zboží, pořizovatel nebo třetí osoba prostřednictvím 

zmocnění. Mezi výjimky uvedené v § 16 odst. 2 ZDPH lze vyjmenovat např. zasílání zboží, 

dodání zboží s instalací nebo montáží či dodání zboží soustavami nebo sítěmi.  

Českému plátci daně vzniká při pořízení zboží povinnost přiznat daň a zároveň mu vzniká i 

nárok na odpočet na vstupu. Dodavatel má rovněž možnost uplatnit si osvobození od daně 

při dodání zboží a vzniká mu povinnost vystavit českému plátci daňový doklad. 

 

Povinnost přiznat daň a vystavování daňového dokladu 

Daň má povinnost přiznat plátce či identifikovaná osoba, která pořizuje zboží z JČS 

s místem plnění v tuzemsku. Úkolem odběratele je přiznat a zaplatit daň v ČR, ke které nemá 

dodavatel žádné závazky. Povinnost přiznat daň vzniká plátci nebo nově identifikované osobě 

k patnáctému dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém bylo zboží pořízeno. Výjimka 

vzniká v případě, když je daňový doklad vystaven před patnáctým dnem měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém bylo zboží pořízeno. V této situaci vzniká daňová povinnost k datu 

vystavení daňového dokladu. Povinnost přiznat daň jednoduše závisí na okamžiku vystavení 

daňového dokladu. Dle § 37 odst. 1 ZDPH je plátce povinen si sám daň vypočítat a posléze ji 

uvést v přiznání k DPH, za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost daň přiznat. 

V případě, že je v JČS, ze kterého se zboží pořizuje, zaplacena spotřební daň, je následně 

nutno pořizovateli poopravit základ daně. 

 

Osoba povinná přiznat daň 

V souladu s § 108 odst. 1 písm. b) ZDPH je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň plátce 

nebo identifikovaná osoba, která pořizuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu. Daňová 

povinnost tímto vzniká odběrateli v tuzemsku. Pro dodavatele z této transakce neplyne 
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k české dani absolutně žádná povinnost. Pokud český plátce pořizuje zboží z JČS má 

povinnost přiznat daň a současně mu vzniká i nárok na odpočet daně na vstupu. 

 

Nárok na odpočet 

Podle podmínek stanovených v § 65 ZDPH je pořízení zboží z JČS od daně osvobozeno 

s nárokem na odpočet daně v případě, pokud by bylo dodání zboží tuzemským plátcem 

osvobozeno, dovoz zboží samotného by byl osvobozen od daně nebo pokud má osoba, která 

si zboží pořídila nárok na vrácení daně na vstupu dle § 82a až § 83 ZDPH s příslušnou 

výjimkou. 

 

3.2 Dodání zboží do JČS 

Obecně se dle § 13 odst. 1 ZDPH dodáním zboží rozumí převod práva nakládat se zbožím 

jako vlastník. Povinnost plátce je přiznat daň na výstupu, popř. v určitém případě osvobodit 

dodání zboží od daně s nárokem na odpočet daně. Dodání zboží je osvobozeno od daně při 

splnění podmínek stanovených v § 64 ZDPH. 

V ZDPH proběhla změna ve stanovení pojmů, kdy byl nahrazen pojem „vývoz zboží“ 

za nový termín „dodání zboží do jiného členského státu“. V současnosti je termín „vývoz 

zboží“ využívá jen ve vztahu k třetím zemím. 

 

Český plátce DPH, který uskutečňuje dodání zboží do jiného členského státu, se může 

při realizaci dostat do dvou základních situací: 

a) zboží je dodáno osobě, která není registrovaná k DPH v JČS, 

b) zboží je dodáno osobě, která je registrovaná k DPH v JČS. 

 

3.2.1 Dodání zboží osobě neregistrované k dani v JČS 

Český plátce dodává zboží osobě, která není registrovaná k dani v JČS. Zboží je 

přepraveno nebo odesláno z ČR do JČS a plátci daně v ČR vzniká při realizaci dodání zboží 

povinnost přiznat daň na výstupu s použitím sazby daně platné pro ČR. Dodání zboží nelze 

považovat za plnění od daně osvobozené, pokud je dodáváno osobě neregistrované k dani 

nebo osobě, pro kterou pořízení zboží z JČS není předmětem daně. Toto plnění 

se v souhrnném hlášení neobjeví na rozdíl od přiznání k DPH, kde se tento údaj uvést musí.  
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Povinnost přiznat daň a vystavování daňového dokladu 

Jestliže nesplňuje plátce při dodání zboží do JČS podmínky nutné k uplatnění osvobození 

od daně dle § 64 ZDPH, vzniká mu dle § 22 odst. 1 ZDPH povinnost přiznat daň na výstupu 

v ČR ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. Rozhodující a platný 

den je ten, který nastane dříve. Den uskutečnění zdanitelného plnění se stanoví dle § 21 

odst. 1 ZDPH. Plátce do přiznání k DPH uvádí daň za zdaňovací období, ve kterém mu 

vznikla povinnost daň přiznat. 

Při dodání zboží osobě, která není registrována k dani v JČS je plátce povinen vystavit 

daňový doklad, i přestože, že se nejedná o plnění osvobozené od daně. 

 

Osoba povinná přiznat daň 

Český plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží s místem plnění 

v tuzemsku je povinen dle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH přiznat daň. Výjimkou je plnění, kdy 

přiznává daň osoba, pro kterou je toto plnění poskytováno.  

 

3.2.2 Dodání zboží osobě registrované k dani v JČS 

V § 13 odst. 2 ZDPH je dodání zboží do jiného členského státu definováno dodáním zboží 

skutečně odeslaného či přepraveného do JČS. Dle § 64 odst. 1 ZDPH platí, že dodání zboží 

českým plátcem do JČS osobě, která je registrovaná k dani v JČS je osvobozeno od daně 

s nárokem na odpočet daně a současně s tím musí být splněna podmínka, že dodání zboží je 

odesláno nebo přepraveno z ČR tuzemským plátcem, pořizovatelem či zmocněnou třetí 

osobou. Osvobození od daně neplatí jen v případě, kdy je zboží dodáno osobě, pro kterou 

pořízení zboží v JČS není předmětem daně. 

V praxi by si měl plátce, který uplatňuje osvobození od daně, pro jistotu ověřit, zda osoba, 

se kterou obchoduje a dodává jí zboží, je opravdu osobou registrovanou k dani v JČS. Ověření 

zda má náš obchodní partner platné daňové identifikační číslo lze zjistit u tuzemského 

finančního úřadu nebo na serveru Evropské komise. Potvrzení, že dodání zboží do JČS 

proběhlo do konečné fáze přepravy bez problémů, je dobré prokázat písemným prohlášením 

pořizovatele, zmocněné třetí osoby nebo může být zažádáno o jiné důkazní prostředky, které 

prokazují, že zboží bylo přepraveno. Za jiný důkazní prostředek lze považovat objednávku, 

dodací list, přepravní list nebo jiný dokument, který prokáže dopravení zboží do JČS. 
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Povinnost přiznat daň a vystavování daňového dokladu 

V případě, že plátce uplatňuje osvobození od daně, vzniká mu povinnost přiznat daň 

k patnáctému dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém bylo zboží odesláno 

nebo přepraveno z ČR do JČS. Pokud však nastane situace, že daňový doklad k určitému 

plnění je vystaven dříve než před tímto patnáctým dnem v měsíci, který následuje po měsíci, 

ve kterém bylo zboží odesláno či přepraveno do JČS, je plátce povinen přiznat uskutečnění 

dodání zboží ke dni vystavení daňového dokladu. Poté je plátce daně povinen uvést 

do přiznání k DPH informace týkající se dodání zboží za zdaňovací období, ve kterém mu 

vznikla povinnost přiznat dodání zboží do JČS. 

Plátce je dle § 28 ZDPH povinen vystavit daňový doklad při dodání zboží do JČS, na které 

se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně. Při plnění, které je osvobozené 

od daně s nárokem na odpočet daně se daňový doklad musí vystavit do patnácti dnů od konce 

kalendářního měsíce, ve kterém se dodání zboží do JČS uskutečnilo. V případě, že dojde 

k přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění, nevzniká tímto momentem plátci 

povinnost vystavit daňový doklad. Doklad bude vystaven až při reálném dodání zboží do JČS. 

 

Osoba povinná přiznat daň 

Při dodání zboží do JČS je zároveň plátce daně povinen uvést do přiznání k DPH 

informace o plnění za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat dodání 

zboží do JČS. Jestliže je zboží dodáváno osobě registrované k dani v JČS, jedná se o plnění 

od daně osvobozené a povinnost přiznat daň přechází od dodavatele k odběrateli. Povinností 

dodavatele je pak jen vykázání této transakce v přiznání k DPH, v souhrnném hlášení a popř. 

pokud je dodavatel tzv. zpravodajskou jednotkou i ve výkazu Intrastat. 

 

Nárok na odpočet daně 

Dle § 72 ZDPH smí nárok na odpočet na vstupu uplatnit pouze plátce a to, pokud přijaté 

zdanitelné plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Jestliže nastanou 

skutečnosti, které mají za následek povinnost daň přiznat, vzniká tímto okamžikem plátci 

daně nárok na odpočet. 

 

3.3 Dovoz zboží 

Za dovoz zboží se považuje vstup zboží z třetí země na území Evropského společenství. 

Na rozdíl od obchodování v EU, které je od cla osvobozeno, podléhá dovoz zboží ze třetí 
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země celnímu dohledu. Dovozem zboží se také rozumí vrácení zboží ze svobodného pásma či 

svobodného skladu, které se nachází v tuzemsku zpět na území tuzemska. Za dovoz zboží 

může být označen i dovoz ze zemí uvedených v § 3 odst. 2 a 3 ZDPH. Specifické na této 

výjimce je, že dovozní země jsou sice umístěny na území Evropského společenství, ale 

i přesto se považují dle ZDPH za třetí země. Za předmět české daně se dovoz zboží považuje 

jen v případě, když je místo plnění stanovené v ČR. 

 

3.3.1 Dovoz zboží neplátcem 

Osobou, která je neplátcem daně, je osoba, která není registrovaná k dani na území 

tuzemska. Tato osoba uskutečňující dovoz zboží, není povinná podat přiznání k DPH. Její 

povinností je však zaplatit daň příslušnému celnímu úřadu ve výši, která byla vyměřena 

při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu. Daňová povinnost vzniká současně 

při propuštění zboží do volného oběhu, ne však při jeho vstupu na území EU. 

 

Vznik daňové povinnosti 

Jestliže je zboží propuštěno rozhodnutím celního úřadu neplátci dle § 23 odst. 1 písm. c) 

ZDPH, je osoba v pozici neplátce povinná uhradit daň ve výši, která by byla vyměřena 

při propuštění daného zboží do režimu volného oběhu v době dovozu zboží. Daňová 

povinnost teda vzniká dnem propuštění zboží do příslušného režimu. 

 

Osoba povinná přiznat daň 

Osoba, která je povinná zaplatit vzniklou daňovou povinnost je osoba, které je dovážené 

zboží propuštěno do příslušného celního režimu. 

 

Nárok na odpočet 

Jelikož je dovozce zboží neplátce, nevzniká mu tímto žádný nárok na odpočet daně, která 

je vyměřena celním úřadem. 

 

3.3.2 Dovoz zboží plátcem 

Pokud je dovozcem plátce daně, je povinen přiznat daň v přiznání k DPH, čemuž 

následuje fakt, že celní úřady nejsou povinny si daň při dovozu zboží ze třetí země vyměřit 

ani vybrat. Výpočet daně provádí plátce daně sám a následně má možnost si ji v přiznání 
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k DPH uplatnit na výstupu. Zároveň si může plátce při splnění zákonem stanovených 

podmínek uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Nakonec je úkolem plátce uvést daň 

do přiznání k DPH. 

Daňový doklad, např. jednotný správní doklad, vystaví dodavatel zboží českému plátci, 

který zboží ze třetí země dováží a kterému je v tuzemsku zboží propuštěno do celního režimu 

volný oběh. Dovozce rovněž vystavuje fakturu za zboží, která nevykonává pro odběratele 

funkci daňového dokladu, ale plní pouze funkci dokladu účetního. 

 

Osoba povinná odvést daň 

Osoba povinná k dani je osoba, jejíž povinností je daň přiznat a zaplatit. Tato povinnost ji 

vzniká, pokud se stala osobou, které je při dovozu propuštěno zboží do celního režimu volný 

oběh. Dovozce si sám musí vypočítat daň ze stanoveného základu dle příslušné sazby.
10

 

Pokud při dovozu zboží vznikne daňová povinnost, je povinností osoby přiznat a uhradit daň. 

 

Povinnost přiznat daň a daňové doklady 

Dle § 23 odst. 1 ZDPH je zdanitelné plnění uskutečněno a daňová povinnost při dovozu 

vzniká např. při propuštění zboží do celního režimu volný oběh, při propuštění zboží do 

celního režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navracení, při propuštění zboží do 

režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, nezákonným dovozem 

zboží či odnětím zboží celnímu dohledu. Daňová povinnost také vzniká v případě rozhodnutí 

celního úřadu, který rozhodne o vrácení zboží ze svobodného skladu nacházejícího se 

v tuzemsku zpátky do tuzemska. Dále vzniká daňová povinnost individuálně dle jednotlivých 

situací. Buď je plátce daně povinen přiznat daň v přiznání k DPH za zdaňovací období, ve 

kterém bylo zboží do režimu propuštěno nebo musí plátce daně přiznat daň ve výši, která by 

byla vyměřena při dovozu zboží v rámci propuštění zboží do volného oběhu. Povinnost 

přiznání daně plátce plní, pokud splní požadavky dané ZDPH jako osoba povinná k dani a daň 

celnímu úřadu uhradí. 

Daňovým dokladem se při dovozu zboží dle § 33 ZDPH považuje rozhodnutí 

o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost nebo jiné 

rozhodnutí o vyměřené dani, které vydává celní úřad, pokud je daň zaplacena. V případě, že je 

zboží vráceno zpět do tuzemska považuje se za daňový doklad rozhodnutí o vyměřené dani 

vydané celním úřadem. Za daňový doklad se může považovat např. jednotný správní doklad 

                                                
10 (Galočík a Louša, 2013) 



 

29 

 

nebo se může jednat popřípadě o platební výměr, který je vystaven příslušným celním úřadem 

při dodatečně doměřené dani. Mezi výjimky patří např. faktura, která se nedá považovat 

za daňový doklad, nýbrž pouze za doklad účetní. 

 

Nárok na odpočet 

Dle § 12 ZDPH je za místo plnění při dovozu zboží stanoven buďto členský stát, na jehož 

území zboží vstupuje ze třetí země nebo členský stát, ve kterém se na zboží za určitých 

podmínek přestávají vztahovat příslušná celní opatření. Jelikož se tímto dá za místo plnění 

považovat tuzemsko, je možno uplatnit při dovoz zboží nárok na odpočet dle § 72 ZDPH. 

Aby mohl plátce daně uplatnit nárok na odpočet, musí nejdříve splnit podmínky stanovené 

v § 73 odst. 1 písm. c) ZDPH, tj. při odpočtu daně při dovozu zboží, je-li plátce povinen tuto 

daň přiznat dle § 23 odst. 3 až 5 ZDPH, musí daň přiznat a musí mít daňový doklad. Poté je 

možno uplatnit nárok na odpočet nejdříve však za zdaňovací období, ve kterém byly 

vyjmenované podmínky splněny. K přiznání daně dojde v okamžiku přiznání daně v přiznání 

k DPH dovozcem a jako doklad, by měl mít plátce k dispozici JSD s vyznačeným datem 

propuštění zboží do režimu volný oběh. 

 

3.4 Vývoz zboží 

Za vývoz zboží se obecně považuje přeprava zboží z tuzemska do třetí země, kterou 

uskutečňuje český plátce a odběratelem zboží se zpravidla stává zahraniční osoba. Vývoz 

zboží je definován v § 66 odst. 1 ZDPH jako výstup zboží z území Evropského společenství 

na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz, pasivní 

zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně schváleného určení 

zpětný vývoz zboží z celního území Evropského společenství.
11

 Zákon také považuje za 

vývoz zboží umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma či skladu v tuzemsku.
12

 Dle 

současné právní legislativy nelze považovat za vývoz zboží jen výstup zboží z území 

tuzemska do třetích zemí, ale spadá tam i výstup zboží z JČS na území mimo ES. Za vývoz 

zboží se tedy považuje i výstup zboží na území, která jsou uvedena v § 3 odst. 2 a 3 ZDPH 

jako výjimky, které se sice nacházejí na území ES, ale i přesto jsou z ES z pohledu DPH 

vyloučené. Vývoz zboží je definován jako výstup zboží, nikoliv jako dodání zboží a proto 

                                                
11 (Galočík a Louša, 2013) 

12 (Fitříková, 2007) 
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není podstatné zabývat se přechodem vlastnického práva či práva nakládat se zbožím jako 

vlastník, jako tomu bylo u dodání zboží. 

 

Vznik daňové povinnosti a daňové doklady 

V případě, že jsou splněny podmínky dané ZDPH pro uplatnění osvobození od daně, 

daňová povinnost nevzniká. Plátce je ale i přesto povinen, uvést uskutečněný vývoz zboží 

do přiznání k DPH jako plnění osvobozené. Údaje zadává do přiznání k DPH za zdaňovací 

období, ve kterém došlo k přijetí úplaty nebo k dodání zboží. 

Aby mohl dodavatel prokázat, že se výstup zboží uskutečnil, je potřeba tuto skutečnost 

podložit platnými daňovými doklady. Za doklad se nedá považovat faktura, která je vystavena 

pro odběratele zboží českým plátcem. Dle § 33a ZDPH se za daňový doklad při vývozu zboží 

považuje rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním úřadem 

potvrzen výstup zboží z území Evropského společenství nebo rozhodnutí celního úřadu 

o umístění zboží do svobodného pásma či skladu v tuzemsku. 

 

Osoba povinná přiznat daň 

V ZDPH jsou stanovené podmínky, které umožňují, aby byl vývoz zboží do třetí země 

osvobozen od daně. Osvobození od daně je tedy dle § 66 odst. 2 ZDPH definováno jako 

dodání zboží plátcem, které je odesláno nebo přepraveno z území tuzemska do třetí země a to 

buď prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, anebo kupujícím nebo jím zmocněnou 

osobou, pokud nemá kupující v tuzemsku sídlo, místo pobytu ani provozovnu. Naopak, vývoz 

zboží není osvobozen, jestliže je zboží přepravované kupujícím za účelem vybavení nebo 

zásobení rekreačních lodí, letadel nebo jiných dopravních prostředků použité pro soukromé 

účely. Může se jednat o situaci na základě smlouvy o přepravě, kdy přepravu uskutečňuje 

kupující ze třetí země vlastními dopravními prostředky, popřípadě přepravu provádí jím 

zmocněný dopravce. Jestliže by nebyly podmínky stanovené ZDPH splněny, považoval by se 

vývoz zboží za zdanitelné plnění. V případě, že by nastala taková situace, že by nebyly 

splněny podmínky pro osvobození vývozu zboží od daně, byl by povinen přiznat a uhradit daň 

sám dodavatel zboží, jestliže by byl registrován k DPH v tuzemsku nebo v jiném členském 

státě, z kterého by byl výstup uskutečněn. 
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Nárok na odpočet 

Jelikož z převážné části u vývozu zboží nevzniká daňová povinnost, není nutné řešit, kdo, 

kdy a za jakých podmínek má nárok na odpočet. Zpravidla se při vývozu zboží jedná 

o uskutečněné osvobozené plnění. Pokud by nastala situace a osvobození by nebylo možno 

uplatnit, musel by plátce, který uskutečňuje vývoz, přiznat a odvést daň z vyvezeného zboží. 

V takovém případě, by mohl uplatnit nárok na odpočet pouze odběratel ve třetí zemi. V § 84 

ZDPH jsou pro tento případ stanoveny podmínky pro uplatnění nároku na vrácení daně osobě 

ze třetí země. 

 

3.5 Intrastat 

Povinnost podávat výkaz Intrastat vznikla po vstupu ČR do EU v r. 2004. Intrastat je 

systém, který slouží ke sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi jednotlivými 

členskými státy EU.
13

 Intrastat sleduje pohyb zboží mezi plátci DPH nebo identifikovanými 

osobami v rámci EU. Přijaté či odeslané zboží nepodléhá prohlášení celního orgánu, nýbrž se 

jedná jen o obchodních transakce v rámci členských států EU.  

Cílem poskytnutých aktuálních informací je vykazování statistiky intrakomunitárního 

obchodu se zbožím. Na základě těchto údajů zaznamenaných v systému Intrastat je sestavena 

i statistika zahraničního obchodu v ČR. 

Povinností registrovaných osob v ČR a identifikovaných osob je podávat výkazy 

pro Intrastat, pokud překročili částku osm milionů Kč za měsíc jak při pořízení, tak zvlášť 

při odeslání zboží z JČS. Pokud subjekt překročil stanovený limit, stává se automaticky 

zpravodajskou jednotkou.
14

 Limit se vždy počítá od počátku kalendářního roku nebo ode dne 

přidělení DIČ k DPH. Vykazování údajů do systému Intrastat je povinné v měsíci, ve kterém 

je dosáhnuto stanoveného limitu. Poté se subjekt musí přihlásit na příslušný celní úřad, 

zaregistrovat se k podání hlášení a následně podat své první měsíční hlášení. Termín 

pro podání výkazu Intrastatu v elektronické podobě je stanoven nejpozději na dvanáctý 

pracovní den následujícího měsíce.  

Pokud zpravodajská jednotka, která je prozatím povinná podávat výkazy pro Intrastat, 

jelikož dosáhla prahu pro vykazování, neuskuteční v následujícím měsíci žádnou transakci 

týkající se zboží, bude sice nadále povinná vykazovat hlášení, ale s nulovou hodnotou, 

tzv. negativní hlášení. V případě, že jednotka nedosáhne stanoveného limitu při odeslání nebo 

                                                
13 (Galočík a Jelínek, 2009) 

14 (INTRASTAT-EU, 2013) 
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přijetí bude negativní hlášení podáváno zvlášť jak pro zboží odeslané, tak pro zboží přijaté. 

Podmínkou pro zrušení podávání výkazu Intrastat je lhůta, tzv. kalendářní rok, za který 

zpravodajská jednotka nedosáhla hodnot prahu pro vykazování. Mezi další situace, kdy dojde 

ke zrušení vykazování, patří zánik zpravodajské jednotky, následné zrušení jejího DIČ nebo 

změna DIČ.
15

 

Údaje z Intrastatu za jednotlivé země EU se měsíčně předávají do Lucemburska. Následně 

jsou data zpracovány a jsou z nich sestaveny podklady pro tzv. Eurostat. V ČR hlášení sbírá 

a kontroluje Celní správa. Pokud společnost nesplní své povinnosti, může jí být celní správou 

udělena sankce. Pravomoc celní správy je uvedena v § 319 zákona č. 13/1993 Sb., Celní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vykázaná data, která jsou překontrolována celní 

správou, dále zpracovává a monitoruje Český statistický úřad.
16

 

 

3.6 Systém VIES 

Systém VIES je elektronický systém, jehož zkratka v anglickém znění znamená „VAT 

Information Exchange Systém“. Vznikl na začátku r. 1993 jako důsledek zrušení fiskálních 

hranic v rámci EU. Elektronický systém slouží ke kontrole, zda měl dodavatel možnost 

osvobodit své uskutečněné zdanitelné plnění anebo naopak, jestli odběratel řádně přiznal 

a následně odvedl DPH z přijaté dodávky zboží ve své zemi.  

VIES je systém zajišťující předávání informací, které se týkají registrace unijních plátců 

k DPH. Systém je nezbytný pro obchodníky k ověření platnosti DIČ k DPH. Pomocí systému 

VIES může také Evropská komise dohlížet, zda nedochází při obchodních transakcích 

k daňovým únikům. Pokud jsou obchodní partneři plátci DPH, je principem dodávání zboží 

fakturovat částku bez DPH a při pořízení zboží zdaňovat částku sazbou platnou v zemi 

příjemce. Pomocí systému VIES dochází k pohotovému přenášení informací o dodávkách 

zboží mezi členskými státy. Internetová stránka, na které si mohou obchodníci ale i další 

občané jednoduše ověřit platnost DIČ, je www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
17

 

 

 

 

                                                
15

 (Český statistický úřad, 2013) 

16
 (CEDA service & consulting s.r.o., 2012) 

17 (Taxnet, s.r.o., 2008) 

http://www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
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3.7 Souhrnné hlášení 

Souhrnné hlášení slouží k informování správce daně, zda jeho plátce DPH dodává zboží 

do JČS. Dále mu poskytuje údaje o veškerých dodávkách zboží do JČS, které plátce daně 

uskutečnil v průběhu kalendářního období, za který následně podává formulář souhrnného 

hlášení k DPH. 
18

 Hlášení poskytuje také informace ostatním úřadům, které se nacházejí 

v dalších členských státech, aby i oni měli přehled o obchodních transakcích mezi subjekty 

z EU. 

Hlášení podává plátce daně a to za každý kalendářní měsíc vždy do 25. dne následujícího 

měsíce po skončení měsíce, ve kterém bylo dodání uskutečněno. Hlášení lze podat pouze 

elektronicky prostřednictvím podatelny a to na základě elektronické adresy, kterou plátci 

poskytuje správce daně.
19

 Souhrnné hlášení pomáhá ke kontrole subjektů, zda přiznali stejná 

plnění. Pokud se ukáže, že vznikly v plnění nesrovnalosti, musí se zjistit, který subjekt udělal 

chybu a nevykázal všechna plnění. Mezi náležitosti hlášení patří kód země, do které je zboží 

dodáváno, DIČ pořizovatele zboží, kód plnění dle přiznávaného plnění viz Tab. 3.1, počet 

plnění, které vůči pořizovateli bude uskutečněno a nakonec celková hodnota plnění v CZK.
20

 

 

Tab. 3.1 Kódy plnění pro souhrnné hlášení 

KÓD PLNĚNÍ PŘIZNÁVANÉ PLNĚNÍ 

0 Dodání zboží do JČS ORD v JČS 

1 Přemístění obchodního majetku plátcem do JČS 

2 

Dodání zboží uvnitř ES formou třístranného obchodu (tento kód 

vyplňuje pouze prostřední osoba) 

3 

Poskytnutí služby s místem plnění v JČS dle § 9 odst. 1 ZDPH, 

pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby 

Zdroj: 
21

 

                                                
18 (Evropská komise, 2013) 

19 (Marková, 2013) 

20 (HAVIT, s.r.o., 2013) 

21 (Konečná, 2013-B) 
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4. Praktické uplatňování DPH při obchodování se zbožím ve 

firmě Koeximpo, spol. s r.o. 

V této části bakalářské práce jsou teoretické postupy ze třetí kapitoly aplikovány 

na příkladech, ke kterým v praxi běžně dochází. V příkladech se nacházejí transakce, které 

firma Koeximpo, spol. s r. o. uskutečnila v průběhu měsíce února 2013 a následně jsou 

vypočtené údaje aplikovány do příslušných výkazů, viz Příloha 7., 8. a 9. Následně jsou také 

dodány návrhy na řešení v problematických situacích, které se mohou při uplatňování DPH 

v daňových oblastech objevit.  

 

4.1 Charakteristika společnosti 

Společnost Koeximpo, spol. s r.o. (dále jen „Koeximpo“) byla založena v roce 1991. Její 

hlavní činností je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a samotný prodej vlastních 

výrobků. Společnost dále provozuje obchod a obchodní činnost zejména s papírenskými 

výrobky, kancelářskými a školními potřebami a průmyslovým zbožím. Firma uvádí na trh 

papírnické výrobky, např. fotoalba, fotorámečky, psací, kancelářské a školní potřeby 

pod vlastní značkou FANDY a realizuje dodávky kancelářských potřeb pro firmy, organizace 

a instituce pod značkou Partner4Office. Nově nabízí, jako dovozce, široký sortiment 

elektrických kol pod značkou Lovelec. 

Materiál pro výrobu svých výrobků nebo zboží za účelem dalšího prodeje nakupuje 

společnost ve většině případů od plátců a to jak tuzemských, tak i zahraničních. Příležitostně 

pořizuje materiál od neplátců. Jednotlivé výrobky jsou prodávány v tuzemsku, dále dodávány 

odběratelům v rámci EU a také vyváženy do třetích zemí.  

Firma je registrována jako plátce DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím. Při účtování 

využívá účetní software K2. Pro přepočet cizích měn na českou měnu používá účetní jednotka 

denní kurz vyhlášený ČNB, tj. kurz devizového trhu a při dovozu zboží ze třetích zemí se řídí 

měsíčním kurzem stanoveným celnicí.
22

 Měsíční kurz společnost stanovuje ve výši, která je 

platná k první středě v měsíci. Společnost se stala zpravodajskou jednotku v systému Intrastat, 

ale vykazuje jen odeslané transakce, neboť dosáhla hranice pro vykazování dat jen 

při dodávání nikoliv při pořízení zboží. Splnění podmínek uskutečňující sestavení Intrastatu 

předepisuje, že firma musí sestavovat výkaz pro odeslání zboží v rámci EU. Jmenovaná firma 

                                                
22 (Generální ředitelství cel, 2013-A) 
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neuskutečňuje žádná plnění, která by byla osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 

V následujících příkladech je stručně popsána charakteristika obchodních transakcí, které 

firma uskutečnila za zdaňovací období únor 2013. Vypočítané údaje jsou následně aplikovany 

do přiznání k DPH, souhrnného hlášení i do výkazu Intrastat. 

 

4.2 Obchodní transakce společnosti 

Pro snadnější pochopení příslušné problematiky je zrealizován výpočet daňové povinnosti 

k DPH za zvolené zdaňovací období u vybrané společnosti a výsledky jsou následně 

sestaveny za sledované období v přiznání k DPH i souhrnném hlášení. Jelikož firma 

Koeximpo, spol. s r. o. překročila limit stanovený pro vykazování Intrastatu pouze 

při odesílání zboží, jsou řešené příklady aplikovány i v tomto formuláři.  

 

4.2.1 Dodání zboží v rámci tuzemska plátci DPH 

Koeximpo je nyní v pozici dodavatele a dodává zboží Stavebnímu bytovému družstvu 

Třinec, viz Příloha č. 1. Odběratel má sídlo v Třinci a je českým plátce DPH. Obchodní 

partneři se dohodli, že zboží bude fakturováno v českých korunách. Cena dodávky bez DPH 

činila 6 025,7 Kč. Zdanitelné plnění se uskutečnilo 22. 2. 2013, současně byl vystaven 

i daňový doklad, avšak odběratel uhradil fakturu až 1. 3. 2013.  

 

Společnost má povinnost přiznat daň buď ke dni uskutečněného zdanitelného plnění, což je 

dodání zboží, nebo ke dni přijetí úplaty. Dle ZDPH platí den, který nastane dříve. V našem 

případě se jedná o den zdanitelného plnění, ke kterému máme povinnost přiznat daň. 

Další povinností dodavatelské společnosti je vypočíst si základ daně a daň, která bude 

uplatňována jako daň na výstupu. Vypočtené údaje dodavatel uvede do DP za měsíc únor jako 

zdanitelné plnění na ř. 1. 

 

Výpočet základu daně a DPH: 

 základ daně = 6 025,7 Kč; 

 DPH = 6 025,7   21 % = 1 265,4 Kč. 

 

Pokud by byla částka uvedena včetně DPH, což by znamenalo dodání zboží českému 

neplátci daně, výpočet by byl proveden pomocí koeficientu platným pro základní sazbu daně 
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21 % (tj. 21   121 = 0,1736), ale i přesto by měl dodavatel povinnost přiznat daň 

ve vypočtené výši. 

Výpočet daně a zaokrouhlování vypočtených hodnot upravuje § 37 ZDPH. Uvádí, 

že vypočtená daň se zaokrouhluje matematicky na celé koruny. Dále zákon stanovuje úpravu 

koeficientu, potřebného ke zjištění daně. V případě, že je fakturovaná částka vč. DPH, musí se 

daň dopočítat pomocí zmíněného koeficientu. Koeficient se počítá jako podíl sazby, ať už 

základní nebo snížené zadané v čitateli a hodnoty zadané ve jmenovateli. Údaj ve jmenovateli 

se zjistí sečtením hodnoty z čitatele a čísla sto. Konečná hodnota koeficientu se zaokrouhlí 

na čtyři desetinná místa.  

 

4.2.2 Pořízení zboží v rámci tuzemska od plátce DPH 

Společnost Koeximpo pořizuje od české firmy Partner Czech, s.r.o. zboží – židle. Cena 

byla sjednána ve výši 3 448,7 Kč bez DPH. Zboží bylo dopraveno 23. 1. 2013 a odběratel 

obdržel daňový doklad dne 1. 2. 2013. 

 

Při pořízení zboží si může společnost uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu v plné výši. 

Hlavní podmínkou pro uplatnění nároku je dle § 73 odst. 1 písm. a)  ZDPH držení daňového 

dokladu, který musí obsahovat náležitosti stanovené v ZDPH. Do okamžiku, kdy nebude mít 

odběratel daňový doklad v ruce, nelze požadovat žádný nárok. Odběratelská společnost 

obdržela daňový doklad dne 1. 2. 2013 a proto si může za zdaňovací období únor 2013 

uplatnit nárok na odpočet daně. 

 

Výpočet základu daně a DPH: 

 základ daně = 3 448,7 Kč; 

 DPH = 3 448,7   21 % = 724,3 Kč. 

 

Vypočtené údaje uvede společnost do DP za měsíc únor 2013. Na ř. 40 do sloupce „základ 

daně“ uvede částku ve výši 3 448,7 Kč a ve sloupci „v plné výši“ uvede vypočtenou hodnotu 

ve výši 724,3 Kč, ve které má pořizovatel nárok na odpočet daně. 

V případě pořízení zboží od neplátce je pořizovatel povinný uhradit částku, kterou mu 

neplátce vyfakturuje. Jelikož by se ale zboží pořizovalo od neplátce, tak by částka k úhradě 

neobsahovala žádné DPH a pořizovatel by v tomto případě neměl žádný nárok na odpočet 

daně. 
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Do 31. 3. 2011 byla možnost, uplatnit si nárok na odpočet daně buďto ke dni zdanitelného 

plnění nebo ke dni přijetí úplaty. Novelizací ZDPH k 1. 4. 2011 došlo k výrazné změně 

podmínek při uplatňování a to, že nárok na odpočet daně vzniká až ke dni přijetí daňového 

dokladu. Změny si lze povšimnout v tomto případě, kdy byl daňový doklad obdržen až 

v únoru a tudíž lze nárok na odpočet daně uplatnit až v DP za měsíc únor. Pokud by došlo 

k nesprávnému vyměření daňové povinnosti, nemusel by plátce dle § 104 ZDPH sice daň 

dodatečně vyměřovat, ale náležela by mu sankce ve formě úroku z prodlení. 

V případě zdanitelného plnění, které se uskuteční k počátku měsíce, vznikne tato situace 

méně pravděpodobně, jelikož daňový doklad obdrží pořizovatel většinou včas. Problém 

nastává, pokud je plnění uskutečněno ke konci zdaňovacího období, tj. měsíce a tudíž už 

daňový doklad nemusí dorazit zpravidla včas. 

Pro minimalizování této problematiky je poskytnuto pár možností zlepšení ve formě 

elektronické fakturace, která je blíže popsána v poslední kapitole. 

 

4.2.3 Dodání zboží osobě, která je registrovaná k DPH v JČS 

Společnost Koeximpo dodala zboží do Polska. Pro věrohodnost si český plátce ověřil 

platnost DIČ odběratele v systému VIES a potvrdil si, že osoba, které český plátce dodává, je 

registrována k DPH v Polsku, viz Obr. 3.1. 

Zboží bylo dodáno dne 5. 2. 2013 a podléhá základní sazbě daně. Daňový doklad byl 

vystaven dne 5. 2. 2013 a byla na něm uvedena částka 2 927,73 EUR. Na základě splnění 

podmínek uvedených v § 64 ZDPH si společnost Koeximpo uplatní osvobození od daně 

s nárokem na odpočet daně a povinnost přiznat daň přechází na pořizovatele zboží, protože je 

registrován k DPH v Polsku. Jelikož byl daňový doklad přijat dříve, než nastal patnáctý den 

v následujícím měsíci po měsíci, ve kterém došlo k uskutečněnému plnění, vzniká osvobození 

českému plátci ke dni vystavení daňového dokladu tj. 5. 2. 2013. Společnost pro přepočet cizí 

měny na českou používá denní kurz ČNB stanovený ke dni přijetí daňového dokladu. 

 

Koeximpo uskutečňuje plnění dodání k 5. 2. 2013. Pro přepočet cizí měny na českou měnu 

použije kurz platný k datu 5. 2. 2013, tj. 25, 65 Kč/EUR. Pro zjištění celkové hodnoty 

v českých korunách vynásobíme celkovou částku v eurech s denním kurzem ČNB, který 

k tomuto dni činí 25,67 Kč/EUR, viz Příloha č. 3. 
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 Přepočet na CZK: 2 927,73 EUR   25,67 Kč/EUR = 75 154,78 Kč.  

 

Vypočtenou hodnotu 75 154,78 Kč uvede společnost do DP za měsíc únor jako 

osvobozené plnění na ř. 20 a v souhrnném hlášení jako dodání zboží do JČS včetně kódu 

země (PL), DIČ pořizovatele a s kódem plnění „0“. Jelikož se společnost stala zpravodajskou 

jednotkou a splňuje podmínky pro vykázání zboží v Instrastatu, uvede při dodání zboží 

hodnotu dodávky do výkazu za měsíc únor s kódem transakce č. 11. Tato faktura se vzhledem 

k uvádění údajů do výkazu Intrastat bude muset rozdělit dle kódů zboží, které jsou stanoveny 

dle kombinované nomenklatury v celním sazebníku.
23

 Dále společnost musí ve výkazu 

vyplnit stát určení, což je v našem případě Polsko (PL) a zemi původu. Jelikož zboží 

společnost původně pořídila z Číny, musí se do této kolonky napsat kód CN. Fakturovaná 

hodnota a vlastní hmotnost se dělí v poměru k přiděleným kódům zboží. Druh dopravy č. 3 

znamená silniční dopravu. Dodací podmínka byla stanovena pod kódem DAP, tj. s dodáním 

v místě určení. 

 

Obr. 4.1 Ověření DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES 

 

 

 

                                                
23 (Generální ředitelství cel, 2013-B) 
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4.2.4 Dodání zboží osobě, která není registrovaná k DPH 

Koeximpo dodává zboží osobě, která není registrovaná k dani na Slovensku. Zboží 

odběratel přijal 5. 2. 2013 a o týden později, dne 12. 2. 2013, bylo zboží zaplaceno. Odběratel 

hradil fakturu v hodnotě 5 000 EUR. Jelikož dodáváme neplátci daně, jedná se o cenu vč. 

DPH. Dodávající společnost vystavila daňový doklad ke dni 10. 2. 2013. Jelikož dodání zboží 

do JČS neplátci není dle § 64 ZDPH plnění osvobozené od daně, vzniká povinnosti přiznat 

daň ke dni uskutečněného zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, neboli ke dni, který 

nastane dříve. Denní kurz platný k 5. 2. 2013 byl 25,65 Kč/EUR. Dodavatel bude mít 

povinnost přiznat daň na výstupu v hodnotě 21 % z celkové fakturované částky odběrateli. 

Daň si dodavatel vypočte pomocí platného koeficientu. 

 

Výpočet základu daně a DPH 

 základ daně = 5 000 EUR   25,65 Kč/EUR = 128 250 Kč; 

 DPH = 128 250 Kč   0,1736 = 22 264,2 Kč; 

 cena bez DPH = 105 985,8 Kč. 

 

Dodavateli vzniká v měsíci únor 2013 povinnost přiznat daň na výstupu ve výši 

22 264,2 Kč. Údaje uvede do DP jako zdanitelné plnění na ř. 1, ale v souhrnném hlášení se 

tohle dodání zboží nevykáže. Jelikož se společnost stala zpravodajskou jednotkou a splňuje 

podmínky pro vykázání Intrastatu při odeslání zboží, vykáže tento údaj za měsíc únor 

v hlášení Intrastat pod kódem povahy transakce č. 14. Hmotnost dodávky je výši 5 kg, dodací 

podmínka je stanovena DAP (s dodáním v místě určení) a druh dopravy č. 5, tzn. poštovní 

zásilka. 

 

4.2.5 Pořízení zboží od osoby, která je registrovaná k dani v JČS 

Společnost Koeximpo pořizuje od firmy AMEX STATIONARY SP. z o. o zboží, které 

podléhá základní sazbě daně, viz Příloha č. 4. Polská společnost je registrovaná v Polsku jako 

plátce DPH a po dohodě obchodních partnerů se bude částka fakturovat v amerických 

dolarech. Polský plátce zasílá pořizovateli zboží v hodnotě 1 263,91 USD. Zásilka zboží byla 

přijata 27. 1. 2013 a daňový doklad v podobě faktury byl vystaven až 17. 2. 2013. Chybějící 

náležitosti doplnila k tomu odpovědná osoba, účetní společnosti Koeximpo, ještě týž den. 
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Pokud by daňový doklad odběrateli došel až po patnáctém dni následujícího měsíce, 

v němž bylo zboží pořízeno, přiznává se daň k tomuto patnáctému dni následujícího měsíce 

tj. nejpozději ke dni 15. 2. 2013. Koeximpo tudíž v tomto případě přiznává daň ke dni 

15. 2. 2013. Přepočet cizí měny na českou provádí pořizovatel pomocí denního kurzu 

stanoveného ČNB, který je ke dni přiznání daně stanoven ve výši 19,046 Kč/USD.  

 

Výpočet základu daně a DPH: 

 základ daně = 1 263,91 USD   19,046 Kč/USD = 24 072,43 Kč 

 DPH = 24 072,43 Kč   21 % = 5 055,21 Kč. 

 

Společnost Koeximpo vykáže obchodní transakci v DP za měsíc únor 2013 jako zdanitelné 

plnění na ř. 3 a doplní zde vypočítané údaje z faktury, tj. základ daně a daň na výstupu. 

Odběrateli z této transakce plyne samozřejmě i nárok na odpočet a proto je důležité, aby 

stejné údaje uvedl do DP i na ř. 43. Do souhrnného hlášení se tentokrát údaje zapisovat 

nebudou, jelikož přijetí zboží z JČS se do hlášení neuvádí. Pořizovatel sice zpravodajskou 

jednotkou je, ale nesplňuje stanovený obrat při pořízení zboží z JČS a tudíž se toto pořízené 

zboží nebude uvádět ani do výkazu Intrastatu. Pokud by společnost dosáhla daného obratu 

při přijetí zboží z JČS zachytila by se tato transakce do Intrastatu za měsíc únor 2013 

pod kódem povahy transakce č. 11. 

 

4.2.6 Pořízení zboží od osoby, která není registrovaná k dani v JČS 

Společnost Koeximpo pořídila zboží od rakouského dodavatele v únoru 2013. Dodavatel 

není v Rakousku registrován jako plátce DPH. Dodávka zboží byla od rakouské firmy 

dovezena dne 12. 2. 2013 v částce 8 560 EUR. Faktura byla vystavena dodavatelem 

14. 2. 2013 a po dvou dnech, tj. 16. 2. byla doručena českému odběrateli.  

 

V příkladu sice došlo k pořízení zboží z JČS, ale pořízení zboží od osoby neregistrované 

k dani nenaplňuje definici stanovenou v § 16 ZDPH. Aby se mohla daň přiznat a následně 

aby se mohl uplatnit nárok na odpočet daně, muselo by být zboží pořízeno od osoby 

registrované k dani v JČS. Pokud tomu tak není, tak se plnění nedá považovat za předmět 

daně v tuzemsku a tudíž se transakce do DP neuvádí.  
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Kdyby společnost Koeximpo odesílala výkaz Intrastat pro pořízení zboží, musela by 

v tomto případě přepočítat částku z cizí měny na českou a hodnotu uvést do výkazu 

pod kódem transakce č. 14. 

 

4.2.7 Dovoz zboží plátcem DPH 

Společnost Koeximpo na základě kupní smlouvy sjednané s dodavatelem nakupuje zboží. 

Firma COROMAT ENTERPRISE CO., LTD, která má sídlo v Taiwanu dováží do tuzemska 

psací potřeby. Jedná se o 2000 ks propisovacích tužek za jednotkovou cenu 1,23 USD 

a 200 ks propisovacích pér za cenu 1,12 USD/ks. Ke konečné pořizovací ceně se započítává 

i manipulační poplatek za množství a další poplatky v  hodnotě 500 USD, viz Příloha č. 5. 

Odběratel v tuzemsku zažádal o propuštění dodávky do celního režimu a celní úřad následně 

povolil propuštění do režimu volný oběh ke dni 1. 2. 2013. Obchodní partneři si mezi sebou 

ujednali námořní dodací podmínku pod zkratkou FOB odpovídající pravidlům Incoterms, 

která zajišťuje, že doprava není hrazena prodávajícím.
24

 Místem odeslání na přepravním 

dokladu byl stanoven Hamburg. 

 

Pro přepočet hodnoty zboží na CZK je třeba použít kurz, který je uveden na JSD za únor 

2013 tj. 18,983 Kč/USD. Základ pro výpočet cla se zvyšuje o hodnotu námořní přepravy, 

tj. 3 184 USD   18,983 = 60 441,87 Kč + námořní přeprava 2 174,24 Kč = 62 616 Kč. 

62 619 Kč + clo vy výši 2 503 Kč + ostatní přepravné na hranice a z hranic tj. 621,21 Kč 

a 310,61 Kč = 66 055 Kč. Vypočtený výsledek je základem pro výpočet DPH  

 

Výpočet základu daně a DPH: 

 základ daně = 3 184 USD 18,983 Kč/USD + 2 174,24 Kč + 2 503 Kč + 621,21 

Kč + 310,61 Kč = 66 055 Kč; 

 DPH = 66 055 Kč   21 % = 13 871,60 Kč. 

 

Základ daně vypočtený účetní firmy Koeximpo byl vyčíslen na 66 055 Kč. Došlá faktura 

za zboží je ve výši 3 184 USD. Dokladem pro vyměření DPH je tzv. celní deklarace tj. příloha 

k faktuře za clo od firmy Gebrüder Weiss spol. s r.o. Základ pro výpočet DPH se tedy skládá 

ze součtu hodnot zboží, přepravného a cla. V celním prohlášení lze tyto údaje nalézt jako 

                                                
24 (DSV Road, a.s., 2013) 
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druhou položku v ř. 47 výpočet poplatků – základ pro vyměření poplatku. Celní úřad použil 

pro přepočet částky uvedené v USD celní kurz stanovený pro měsíc únor 2013, který činil 

18,983 USD/Kč. Dovezené zboží bylo propuštěno v tuzemsku do režimu volný oběh, a tudíž 

se stává předmětem české daně. 

Zjištěný základ daně a vypočtenou daň uvede společnost Koeximpo do DP za měsíc únor 

2013 na ř. 7. Vzhledem k tomu, že bylo zboží dovezeno za účelem dalšího prodeje, bude mít 

český plátce současně i nárok na odpočet daně v plné výši. Tento nárok se vykáže 

ve stejném DP i na ř. 43. Do souhrnného hlášení ani do výkazu Intrastat se tyto údaje neuvádí. 

 

4.2.8 Vývoz zboží plátcem DPH 

Společnost Koeximpo dodává své výrobky odběrateli z Chorvatska. Obchodníci uzavřeli 

kupní smlouvu a dohodli se, že si odesílatel za úplatu zajistí dopravu prostřednictvím 

dopravce, se kterým uzavřel dle § 610 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, smlouvu o přepravě věci.
25

 Dodávka, kterou uskutečňuje společnost 

Koeximpo obsahuje fotoalba, nůžky, tužky atd., pro které platí základní sazba daně. Hodnota 

smluvené dodávky zboží byla vypočtena na celkem 14 762,38 USD. Plnění v podobě vývozu 

zboží bylo uskutečněno dne 7. 2. 2013, přičemž český dodavatel odeslal chorvatskému 

odběrateli fakturu současně s dodávanými výrobky, tzn., že daňový doklad byl vystaven také 

7. 2. 2013. Zboží bylo propuštěno celním úřadem do režimu vývoz dne 13. 2. 2013. Dne 

24. 2. 2013 potvrdil celní úřad vývozním doprovodným dokladem výstup výrobku z území 

EU na území třetí země. Obchodníci se společně dohodli ve smlouvě na měně, ve které bude 

transakce fakturována. Odběratel uhradil fakturu za zboží, která byla vyčíslena v amerických 

dolarech, bankovním převodem, viz Příloha č. 6. 

 

Česká společnost vyvezla zboží do Chorvatska. Při vyvážení zboží se dle § 64 ZDPH jedná 

o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. Společnost je sice od daně 

osvobozena, ale musí transakci uvést do DP. Jelikož je částka uvedená na faktuře v cizí měně, 

je nutné ji přepočítat na měnu českou. V případě obchodování s třetí zemí používá společnost 

Koeximpo, pro přepočet cizí měny na českou, měsíční kurz stanovený celním úřadem vždy 

k první středě v měsíci. Přepočet se provádí ke dni, kdy bylo zboží propuštěno z území EU, 

tj. dne 24. 2. 2013. Kurz celnice platný k tomuto dni byl ve výši 19,041 Kč/USD. 

                                                
25 (Doleček, 2009) 
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Hodnota v CZK: 14 762,38 USD   19,041 Kč/USD = 281 090,40 Kč. 

 

Společnost Koeximpo uvede uskutečněnou transakci do DP za měsíc únor na ř. 22 ve výši 

281 090 Kč. 

 

4.2.9 Shrnutí  

Společnosti Koeximpo vyšla z výše uvedených příkladů vlastní daňová povinnost za 

zdaňovací období únor 2013 ve výši 22 805 Kč. Následně má společnost povinnost podat do 

25. 3. 2013 přiznání k DPH, do 25. 3. 2013 souhrnné hlášení a do 18. 3. 2013 výkaz Intrastat. 

Do souhrnného hlášení uvádí pouze příklad dodání zboží do JČS plátci DPH. Ve výkazu 

Intrastat bude uveden taktéž příklad dodání zboží do JČS plátci DPH, ale i navíc dodání zboží 

do JČS neplátci DPH. 

 

4.3 Návrhy 

Tato část bakalářské práce se bude snažit přiblížit aktuální problematiku, která se objevuje 

na obchodním trhu a poskytnout návrhy na řešení problémů v daňové oblasti. 

 

4.3.1 Daňové podvody a vznik databáze 

Vyhýbání se daním je zařazeno mezi aktivity, které jsou nelegální téměř na celém světě 

a výjimku netvoří ani ČR. DPH je velmi problematická část a nezbytná součást obchodování, 

ať už ve vztahu k EU nebo ke třetím zemím. K vylepšení situace nepomáhá ani nedostatek 

znalostí daňového zákona a povinností samotných podnikatelů a správců daně. 

Mezi překážky patří např. nedostatečný dozor a nadhled nad všemi transakcemi, které jsou 

obchodníky uskutečňovány a které následně vedou k realizaci daňových úniků. Bohužel 

absolutně zamezit daňovým podvodům nejspíše nelze, ale lze zrealizovat taková opatření, 

která se budou snažit tyto podvody alespoň minimalizovat. Od letošního roku je tento 

problém částečně podchycen zřízením institutu nespolehlivého plátce, z kterého vyplývá, že 

se plátce stane nespolehlivým plátcem, pokud závažně poruší své povinnosti vztahující se 

ke správci daně. 
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Velkou pomocí pro správce daně a další kontrolující subjekty by byl vznik databáze, která 

by obsahovala informace o podnikatelích a dalších daňových subjektech, kteří byli už 

v minulosti spojeni s daňovými podvody.  

Současně by mohla mít databáze přístup k seznamu transakcí, u kterých je velká 

pravděpodobnost, že bude docházet k daňovým únikům.  Proti těmto daňovým únikům byl 

v tuzemsku rozšířen § 92a ZDPH týkající se přenesené daňové povinnosti. V tomto režimu je 

plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni tohoto plnění. 

Současně ale musí být splněno pravidlo, že místem plnění je tuzemsko.  Plátce je povinen 

doplnit výši daně v evidenci pro účely DPH a zároveň ručí za správnost této vypočtené daně. 

Nově nemá dodavatel při tomto plnění žádné povinnosti, jelikož jsou všechny povinnosti 

přeneseny na odběratele. Nejlépe se úniky daní realizují u služeb. Podnikatelé buď vystavují 

faktury dle ZDPH a tím pádem plní své daňové povinnosti a daňový únik se jich netýká, 

anebo uskutečňují službu bez vydání faktury a následně samozřejmě i bez DPH s cílem 

vyhnout se přiznávání daně. 

 

4.3.2 Zahraniční databáze transakcí 

Pomocí souhrnného hlášení a DP je možno v dnešní době kontrolovat obchodníky, zda 

správně uplatňují osvobození od daně s nárokem na odpočet či se na druhé straně nevyhýbají 

přiznávání daně. Finanční úřady kontrolují dle souhrnného hlášení uskutečněné  transakce 

v rámci celé EU. V případě, že český plátce dodává zboží do JČS osobě registrované k dani 

v JČS, je tuzemský plátce povinen toto uskutečněné plnění vykázat v souhrnném hlášení 

a uplatnit si tak osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně. Finanční úřad se při kontrole 

zaměří v této transakci i na pořizovatele zboží v JČS a zkontroluje, zda si splnil svou daňovou 

povinnost a daň řádně v JČS přiznal. 

Tento systém je při kontrolování obchodních transakcí velice užitečný a prospěšný a proto  

by byl výhodný i při kontrole zahraničních obchodních transakcí. Systém VIES by přidělil 

DIČ všem obchodníkům v rámci celého světa. Je zřejmé, že by rozšíření systému vyžadovalo 

velké finanční náklady, ale při pravidelnějších kontrolách, které by se týkaly i obchodníků 

ve třetích zemích, by byla velká pravděpodobnost, že by docházelo ke snížení počtu daňových 

úniků. 
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4.3.3 Sjednocení lhůt 

Problémem pro účetní a správce daně může být pohyblivost termínů při podávání výkazů 

týkajících se DPH. Lhůty pro podání DP a souhrnného hlášení se naštěstí neliší, jelikož jsou 

formuláře vždy podávány do 25. dne měsíce následujícím po měsíci, ve kterém bylo plnění 

uskutečněno. Bohužel chaos jim způsobuje podávání výkazu Intrastat. Výkaz Intrastat se 

podává nezávisle na termínech podání DP a souhrnného hlášení a platí pro něho vždy 

vykázání k dvanáctému pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém se plnění 

dodání zboží uskutečnilo. Jelikož se při vykazování dat v Intrastatu jedná o pracovní dny, 

vychází termín podání výkazu každý měsíc na rozdílné datum. V tomto případě může dojít 

z pozice účetní či správce daně k nepozornosti a k následně nevyhnutelné přidělené sankci. 

 

4.3.4 Doručení daňového dokladu 

V podkapitole praktického pořízení zboží v rámci tuzemska byl již zmíněn problém 

při uplatnění nároku na odpočet daně. Nárok vzniká nejdříve ke dni přijetí daňového dokladu 

a nejpozději do tří let od uskutečnění zdanitelného plnění. Aby nedocházelo k časovému 

posunu a nemuselo by být řešeno nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací 

období, měl by být vymyšlen způsob doručení daňového dokladu, aby vždy došel v měsíci, 

ve kterém je uskutečněno zdanitelné plnění. Možností máme hned několik.  

Jednou z možností je vystavovat daňový doklad ještě před uskutečněním zdanitelného 

plnění nebo také popř. k datu uskutečněného plnění. Takto vystavený doklad se považuje jako 

řádný daňový doklad. Nejoptimálnější je zasílat doklad přímo s dodávkou zboží. O případnou 

nesrovnalost by se jednalo v případě poskytnutí služby, kdy by byl daňový doklad vystaven 

ještě před datem uskutečnění zdanitelného plnění, tj. poskytnutí služby. 

Praktičtější způsob, který by mohl být zaveden mezi všemi obchodníky je samofakturace, 

tzv. self-billing. Self- billing je forma fakturace, která poskytuje možnost, že si odběratel sám 

vystaví daňový doklad jménem dodavatele. Dodavatel na základě tohoto úkonu musí 

odběratele zplnomocnit.
26

 Po vyplnění údajů zašle odběratel fakturu zpět dodavateli nebo si ji 

dodavatel může stáhnout ze serveru sám. Tento způsob vyřizování daňového dokladu je 

rychlý a zároveň výhodný pro oba obchodní partnery. Self-billing snižuje dobu oběhu 

dokladu, urychluje platby a řeší nesoulad údajů na faktuře a dodacím listem. Velkou výhodou 

                                                
26 (ČEZ, a.s., 2013) 
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je samofakturace pro odběratele, jelikož jim zajišťuje bezproblémové spárování faktury došlé 

s příjemkou.
27

 

Dalším a v současnosti nejpoužívanějším způsobem, alespoň ve vyšších a středních 

firmách, je doručení daňového dokladu prostřednictvím elektronické fakturace. Elektronická 

fakturace, tzv. e-faktura, funguje na principu, při kterém dodavatel vypracuje fakturu, kterou 

bude odesílat pomocí počítače a odběratel na druhé straně prostřednictvím počítače příslušnou 

přijatou fakturu zpracuje a následně se mu zaeviduje přímo do softwaru. E-faktura obsahuje 

stejné náležitosti jako běžná faktura, avšak při tvorbě e-faktur se používají různé datové 

soubory, k příkladu ISDOC, XML, HTML, TXT atd.
28

 

Dle § 26 odst. 3 ZDPH je možno daňový doklad vystavit v elektronické podobě, ale jen 

za podmínky, že s dokladem v elektronické podobě souhlasí osoba, pro kterou se daňový 

doklad vystavuje na základně uskutečněného plnění. Může totiž nastat situace, že odběratel, 

pro kterého je doklad vystaven, nevlastní vhodný software pro přijetí a uchování 

elektronických faktur. Propracovaný účetní software je samozřejmě úkolem IT techniků, 

ale bezpochyby by to ulehčilo v daňové oblasti spoustu práci. Nejpraktičtější by bylo založení 

konkrétních kódů, jak je tomu v souhrnném hlášení, aby software rozpoznal povahu obchodní 

operace a následně ji zaevidoval s návazností na proces účetnictví, např. dovoz zboží, 

reklamace, dodání zboží apod. 

 

4.3.5 Elektronická archivace faktur 

Elektronická fakturace je tzv. komunikace mezi obchodními partnery, která vznikla 

k řešení ekonomických úspor. Za úspory se považuje tzv. nehospodárné nakládání ve formě 

zasílání obrovského množství papírů ve formě faktur či samotnou práci jak odběratelů, tak 

i dodavatelů při vkládání faktur ručně do počítače. Mezi další výhody elektronické fakturace 

lze zařadit snížení nákladů na poštovné a tisk, omezení překlepů při zadávání faktur 

do účetního softwaru nebo snížení počtu opožděných plateb v důsledku pohotového vyřízení 

faktur. Za největší pozitivum lze považovat zjednodušení archivace dokumentů, s kterým úzce 

souvisí úspora nákladů na fyzickou archivaci a zúžení archivačních prostorů. Důležité 

pro přenos daňového dokladu z listinné podoby na e-fakturu a pro následnou důvěryhodnost 

                                                
27 (Bulla, 2010) 

28 (Bulla, 2010) 
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dokladů je dodržení požadavků zajišťujících věrohodnost, neporušenost a čitelnost daňového 

dokladu.
29

  

V ČR funguje elektronická fakturace pomocí nové směrnice rady 2010/45/EU, zabývající 

se fakturací. S pomocí příslušné aplikace dokáže elektronická fakturace ulehčit hledání 

v archivovaných dokladech za pomoci setřídění faktur dle data, výše částky, zákazníka apod. 

V poslední řadě, by měli mít k dokumentům přístup jen oprávněné osoby, které by doklady 

chránili po celou dobu, kdy je povinností mít doklady archivovány v elektronické podobě 

a dohlíželi by, aby nedošlo k jejich zničení, zcizení, ztracení, poškození apod.
30

 

 

                                                
29(LOGISTICSATOZ, 2012) 

30 (Bulla, 2010)  
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5. Závěr 

DPH je daní ze spotřeby a patří k nejsložitější dani každé daňové soustavy. DPH je 

odváděna státu postupně, jelikož ji každý poskytovatel služby či výrobce odvede ze své 

„přidané hodnoty“, ale i přesto je uhrazena až konečným spotřebitelem, který ji hradí v rámci 

pořizovací ceny zboží při jeho koupi. 

Cílem této práce je aplikace zákona v problémových oblastech a návrhů na jejich řešení. 

Celá problematika uplatňování daně jak v členských státech EU, tak i ve třetích zemích je 

zakotvena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

V teoretické části je popsána historie DPH a následné zásadní změny, které postupně 

nastaly ve vývoji daně. Dále jsou charakterizovány základní pojmy ZDPH a analyzované byly 

i sazby daně, které doposud procházejí neustálými změnami, ale i přesto stále platí, že se 

případné rozdíly mezi sazbami DPH v jednotlivých členských zemích při převozu zboží 

přes hranice nedorovnávají. V další části jsou podrobně vysvětleny možnosti a povinnosti 

plátců při uskutečněných obchodech s EU i třetími zeměmi včetně navržení doporučení 

plátcům daně. Kapitola se také zabývá srovnáním obchodování s jinými členskými státy a se 

třetími zeměmi prostřednictvím pořízení zboží z JČS, dodáním zboží do JČS, dovozem zboží 

i vývozem zboží. 

Mezi klíčové roky vývoje daně patří r. 1993 a r. 2004. Roku 1993 nahradila DPH původní 

daň tzv. daň z obratu. Následně dochází k odbourání vnitřních hranic a tím i ke zrušení 

hraničních kontrol, proto se možná také postupem času zvýšil počet daňových úniků. Aby se 

zamezilo těmto problémům, bylo potřeba, aby členské státy zavedly nové a účinné postupy, 

které by umožňovaly kontrolu nad plátci daně, kteří si během obchodování uplatňovali nárok 

na osvobození od daně. Pro usnadnění vzájemného obchodu a především kontroly 

nad obchodováním mezi členy v EU bylo zavedeno DIČ, které bylo přiděleno každému plátci 

daně, datový systém VIES a kontrolní systém Intrastat. Pro ČR se vnitřní trh otevřel v r. 2004, 

když vstoupila do EU. Vstupem nastala změna v označení uskutečněných plnění, kdy se 

termín intrakomunitární plnění začal používat pro uskutečněné obchody na území EU 

a termíny „pořízení“ a „dodání“ byly nahrazeny pojmy „dovoz“ a „vývoz“, které se následně 

používají jen při obchodování s třetími zeměmi. 

Nejčastější chyby, kterých se plátci daně či účetní mohou v této problematice dopustit, jsou 

např. chybné přepočty z cizích měn, kdy je nesprávně stanoven devizový kurz nebo vykázání 

údajů do DP za nesprávné období. Legislativní úprava, která se používá při uplatňování DPH 

mezi členskými státy EU i třetími zeměmi se v posledních letech velice často mění. Téměř 
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každý rok je ZDPH novelizován a mění se pravidla pro uplatňování daně. V ČR byl 

naposledy novelizován ZDPH s účinností od 1. 1. 2013. 

V praktické části jsou pro snadnější pochopení dané problematiky aplikovány transakce 

společnosti Koeximpo spol. s r.o. do praktických příkladů. V řešených příkladech jsou 

výpočty základu daně a daně a následně jsou tato výsledná data aplikována do přiznání 

k DPH, souhrnného hlášení a výkazu Intrastatu za zdaňovací období únor 2013. 

Společnosti Koeximpo vyšla za zdaňovací období únor 2013 vlastní daňová povinnost 

ve výši 22 805 Kč a proto má společnost povinnost podat do 25. 3. 2013 přiznání k DPH, 

do 25. 3. 2013 souhrnné hlášení a do 18. 3. 2013 výkaz Intrastat. Navržena byla také opatření, 

která by zamezila vzniku problémů a nesrovnalostem v daňové oblasti. Byly doporučeny 

návrhy na snížení počtu daňových podvodů, prostřednictvím vzniku databáze a následných 

kontrol správci daně. Dále byla doporučena kontrola i nad zahraničními obchody za pomocí 

přidělení DIČ, které by pro firmy znamenalo vydávání povinných hlášení a což by následně 

zajistilo správu nad všemi transakcemi po celém světě. Bylo navrženo i sjednocení termínů 

pro podávání výkazů a formulářů, které mohou být pro podnikatele chaotické. Praktickým 

doporučením na zlepšení rychlejšího doručení daňového dokladu by bylo zasílání daňového 

dokladu prostřednictvím počítače a následným doplněním údajů odběratelem, tzv. self-billing 

nebo by se faktury posílaly přímo v elektronické podobě ve formě e-faktury. Následně na tuto 

e-fakturu navazuje doporučení v podobě elektronické archivace, které by minimalizovalo 

náklady na tisk, papíry, úložné prostory atd. 

Jelikož je DPH složitá součást obchodování, je potřebné, aby byli občané i plátci 

dostatečně informovaní o principu DPH a nedocházelo k chybám při uplatňování daně. 

V případě, že plátci budou mít dostatek informací a znalostí, povede tato problematika 

ke snížení sankcí a doměrků od finančních úřadů při jejich kontrolách. 

Obchodování se zahraničím má velkou perspektivu a hlavně je mezi registrovanými plátci 

v EU velmi výhodné, jelikož se transakce uskutečňují za cenu bez DPH. Pořizovatel sice dané 

zboží zdaní, ale zároveň si uplatní nárok na odpočet daně a navíc je většina zboží v zahraničí 

levnější než v ČR. I přestože, že je ČR členem EU již pár let, tak se ještě spousta obyvatel 

stále nenaučila plně využívat výhody, které nám členství poskytuje. 
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ČSR  Československá republika 

DAP  Delivered at place – s dodáním v místě určení – dodací podmínka INCOTERMS 

DP    přiznání k DPH 

DIČ   daňové identifikační číslo 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

ES    Evropské společenství 

EU    Evropská unie 

EUR  euro 

FO   fyzická osoba 

FOB   Free on Board - vyplaceně loď – dodací podmínka INCOTERMS 

HDP  hrubý domácí produkt 

IT   informační technologie 

JČS   jiný členský stát 

JSD   jednotný správní doklad 

Kč    korun českých 

LTD  limited company - společnost s ručením omezeným 

odst.   odstavec 

PL    kód Polska 

písm.   písmeno 

resp.   respektive 

Sb.    Sbírka 

SK   kód Slovenska 

spol. s r. o.  společnost s ručením omezeným 

USD  americký dolar 

ZDPH   zákon o dani z přidané hodnoty 
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