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1 Úvod 

Ve své diplomové práci se věnuji tématu intrakomunitární plnění. Pojem 

intrakomunitární plnění je zaveden v souvislosti se vznikem Evropské Unie a obchodem 

v rámci tohoto společenství, kdy obchod mezi členskými státy přestává být zahraničním 

obchodem. Při výměně zboží v EU hovoříme nově o pořízení zboží z jiného členského státu či 

dodání zboží do jiného členského státu. Daň z přidané hodnoty mě zaujala mimo jiné svým 

rozsahem, neboť se týká každého z nás. Ať už se jedná o fyzickou osobu, právnickou osobu 

nebo občana. 

Po vstupu České republiky do Evropské unie bylo nutno harmonizovat daňový systém. 

Změny se nevyhnuly ani dani z přidané hodnoty, která je často novelizována. Poslední 

novelou je zákon č. 502/2012 Sb., ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony, s účinností od 1. ledna 2013. 

Pro pochopení problematiky daně z přidané hodnoty je důležitý teoretický základ, 

který obsahuje druhá kapitola. Současně tato kapitola řeší harmonizaci daně z přidané 

hodnoty v rámci Evropské Unie. Třetí kapitola analyzuje dodání a pořízení zboží z členských 

státu Evropské Unie především mezi osobami registrovanými k dani. Ve čtvrté kapitole je 

aplikována problematika z předešlých kapitol na několika praktických příkladech fiktivní 

firmy, která vede účetnictví a obchoduje s členy Evropské unie. K vysvětlení problematicky je 

používána metoda analýzy a syntézy. 

Cílem této práce je prakticky aplikovat uplatňování daně z přidané hodnoty 

při obchodování se zbožím v rámci Evropské Unie. Poukázat na možné chyby při vykazování 

daně z přidané hodnoty. Vysvětlit jak správně vyplňovat souhrnného hlášení a Intrastat, 

výkazy s daní z přidané hodnoty velice spjatými a důležitými. 
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2 Charakteristika DPH v zemích Evropské unie 

V této kapitole se věnuji zejména charakteristice daně z přidané hodnoty a pojmům 

důležitých k pochopení celé problematiky. 

Daň z přidané hodnoty je upravena českým zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Po vstupu České republiky 

do Evropské unie, hraje významnou roli také evropská legislativa, a to zejména směrnice 

Rady EU 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané 

hodnoty účinná od 1. ledna 2007, která nahradila původní směrnici Rady 77/388/EHS (tzv. 

Šestou směrnici). Směrnice Rady EU 2006/112/ES byla každým rokem novelizována. 

Poslední novelou byla směrnice Rady 2010/88/EU ze dne 7. prosince 2010. 

2.1  Základní charakteristika daně z přidané hodnoty  

Daň s přidané hodnoty řadíme mezi daně spotřební, nepřímé, a jakož i ostatní daně, je 

i tato daň jedním z významných příjmů státního rozpočtu. 

„Nepřímé daně jsou charakteristické tím, že jsou placeny a vybírány v cenách zboží, 

služeb, převodů a pronájmů: rozhodujícím momentem zdanění je většinou samotný akt nákupu 

nebo spotřeby příslušné komodity. Daně nerespektují důchodovou ani majetkovou situaci 

osoby, protože jsou vyměřeny ve stejné výši pro osoby s vysokými i nízkými příjmy. Daně jsou 

neadresné, a tak si jejich výši mnohdy ani běžný občan neuvědomí.“ 1 

Jedná se o daň více fázovou. Její podstatou je zdanění přidané hodnoty, tj. hodnoty 

zboží, kterou si plátce přidává k hodnotě již nakoupeného zboží, které se jako polotovar stává 

součástí nového výrobku. 

 

Příklad č. 1: Spotřebitel zaplatí v ceně výrobku DPH ve výši 4.620,- Kč, která se 

skládá ze součtu daňových povinností (rozdílem mezi daní na výstupu a na vstupu) 

jednotlivých dodavatelů (A+B+C): 

A = 2.100  B = 1.050 = (3.150 – 2.100)  C = 1.470 = (4.620 – 3.150) 

                                                 

1  Široký (2008, s. 40) 
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Obr. 2.1: Princip uplatňování DPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: přednášky + vlastní úprava 

2.2 Harmonizace 

„Harmonizace daňových soustav znamená přibližování a přizpůsobování národních 

daňových systémů a jednotlivých daní na základě společných pravidel. Harmonizace určené 

daně by měla probíhat nejprve ve fázi harmonizace daňového základu, potom by měla být 

harmonizována daňová sazba.“2 

V případě první fáze strukturální harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropských 

společenstvích se jednalo především o zavedení jednotného systému nepřímého zdanění. 

Neboť jako první byla zavedena daň z přidané hodnoty ve Francii, ostatní členské země 

Evropského společenství uplatňovaly kumulativní kaskádový systém daně z obratu. 

Kumulativní kaskádový systém daně z obratu, který existoval v 60. letech v členských 

státech Evropských společenstvích, způsoboval deformaci tržního prostředí a to proto, že 

daňové zatížení rostlo přímo úměrně s délkou výrobního či distribučního řetězce. Daň byla 

                                                 

2 Široký (2008, s. 216) 

 

A 

vlastník lesa 
 

B 

pila 

C 

stolařství 

Spotřebitel 

 10.000  výkon (dřevo) 
+ 2.100  21 % DPH 
 12.100 

 10.000  vstup (dřevo) 
   5.000  přidaná hodnota 
 15.000  výkon (desky) 
+ 3.150  21 % DPH 
 18.150 

 15.000  vstup (desky) 
   7.000  přidaná hodnota 
 22.000  výkon (desky) 
+ 4.620  21 % DPH 
 26.620 

VFa 12.100 

VFa 18.150 

VFa 26.620 

Finanční 

úřad 

2.100 

1.050 

1.470 
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uvalovaná na hrubou hodnotu produkce, tzn. že počet produkčních stupňů ovlivňoval velikost 

výsledné daně.  

Tab. 2.1: Vliv kumulativního kaskádového systému na velikost daně 

  Cena před zdaněním v Kč Daň 19% v Kč Odvedená daň v Kč 

dřevařský 
podnik 

  500,00   95,00   95,00 

pila 1000,00 190,00 190,00 
výrobce 
parket 

1500,00 285,00 285,00 

velkoobchod 2000,00 380,00 380,00 

maloobchod 2500,00 475,00 475,00 
Zdroj: Nerudová (2008, s. 37) 

Zatím co, v systému daně z přidané hodnoty je daňové zatížení zcela nezávislé 

na délce výrobního či distribučního řetězce. Daň nenutí výrobce ani distributory k integraci, 

neboť v každém produkčním nebo distribučním stupni je státu odváděna stejně velká daň. 

Tab. 2.2: Vliv systému daně z přidané hodnoty na velikost daně v Kč 

  
Cena před zdaněním 

v Kč 
Daň 19% 

v Kč 
Výpočet v Kč Odvedená daň 

v Kč 
dřevařský   500,00   95,00 

 
95,00 

pila 1000,00 190,00 190 - 95 = 95,00 

výrobce 1500,00 285,00 285 - 190 = 95,00 

velkoobchod 2000,00 380,00 380 - 285 = 95,00 

maloobchod 2500,00 475,00 475 - 380 = 95,00 

Zdroj: Nerudová (2008, s. 38) 

Strukturální harmonizace začala přijetím tzv. první směrnice č. 67/227/EEC, která 

zavazovala členské státy země nahradit od ledna 1970 jejich tehdejší systém daní z obratu 

jednotným systémem daně z přidané hodnoty. Směrnice také stanovila, že daň bude určena 

jako procento z prodejní ceny, avšak sazbu daně a výjimky ze zdanění ponechávala zcela 

v kompetenci jednotlivých členských států. 

Druhá směrnice č. 67/228/EEC přesně definovala předmět daně, místo plnění, plátce 

daně, prodej zboží a poskytování služeb. Dovolovala zavedení speciálního režimu pro malé 

podniky a zemědělský sektor. Poté následovala třetí, čtvrtá, pátá a šestá směrnice. Šestá 

směrnice je považována za nejdůležitější v harmonizaci nepřímých daní. Určovala základ 
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daně, teritoriální dosah, okruhy subjektů, sazby daně a další. Směrnice byla ještě několikrát 

novelizována. Konečná v současnosti platná směrnice je směrnice Rady EU 2006/112/ES 

účinná od 1. ledna 2007, která byla plně novelizována s účinnosti k 11. prosinci 2010. 

2.3 Předmět daně 

Předmět daně je vymezen v § 2 ZDPH a zahrnuje:  

• dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti 

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

s místem plnění v tuzemsku, 

• poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, 

• pořízení 

o zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku 

osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti 

nebo právnickou osobou nepovinnou k dani, 

o nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu 

osobou nepovinnou k dani,  

• dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Za dovoz se považuje pořízení zboží 

ze třetích zemí, tj. mimo území členských státu EU. V § 3 ZDPH jsou však 

vymezeny členské státy EU, které se považují za třetí země.3 

Úplata dle § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH, je částka v penězích nebo v platebních 

prostředcích nahrazujících peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění. Osobě 

povinné k dani (§ 5) se věnuje kapitola 2.4.1. 

Ekonomickou činností dle § 5 odst. 2 se rozumí: 

• soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytující služby, 

• soustavná činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů (např. 

nezávislá činnost lékařů, právníků, architektů, účetních znalců), 

                                                 

3 Jedná se např. o ostrov Helgoland, území Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d´Italia a italské vody 

jezera Lugano. 
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• využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je 

majetek využíván soustavně. 

Jak vyplývá z definice ekonomické činnosti, jedná se o podnikání a jinou samostatnou 

výdělečnou činnost a získávání příjmů z užívání majetku. 

„Ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob na základě 

pracovněprávního vztahu a ani činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé 

činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů (např. činnosti statutárních orgánů) nebo 

činnosti, které jsou zdaňovány jako příjmy, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle 

§ 36 odst. 2 písm. t) zákona o daních z příjmů (za autorské příspěvky).“4 

2.4 Subjekt daně 

Obecně je daňovým subjektem osoba, ať již fyzická nebo právnická, která je podle 

daňového zákona povinna odvádět nebo platit daň. Známe dva typy daňových subjektů – 

poplatníky a plátce. Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou 

přímo podrobeny dani. Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou 

odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. 

Daňovými subjekty podle ZDPH jsou:  

• osoby povinné k dani (§ 5),  

• identifikované osoby (§ 6g), 

• evidované k dani (§ 88), 

• které zákon nepovažuje za osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 ZDPH) – stát, 

kraje, obce atd.5 

Velkou proměnou prošel zejména § 6 ZDPH. Nově obsahuje definici plátce (dříve 

obsahoval § 94 ZDPH). Paragrafy 6a až 6f dále upravují další případy, kdy se osoba povinná 

k dani stává plátcem. 

                                                 

4 Galočík, Paikert (2011, s. 20) 

5 Ledvinková (2012, s. 25) 
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2.4.1 Osoba povinná k dani 

Za osobu povinnou k dani je považována dle ZDPH § 5 odst. 1 fyzická nebo 

právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost, dále pak osoba, která 

nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost. 

Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje i skupina osob podle § 5a ZDPH. 

Při splnění zákonem stanovených podmínek se osoby povinné k dani mohou stát 

plátci, identifikovanými osobami nebo osobami evidovanými k dani. 

Novela zákona zavádí nový pojem osvobozená osoba. Jedná se o osoby povinné 

k dani, které podléhají v jiném členském státě zvláštnímu režimu osvobození pro malé 

podniky.  

2.4.2 Identifikované osoby 

Pojem identifikované osoby je od roku 2013 nový. V roce 2012 upravoval ZDPH 

pojem osoby identifikované k dani (§ 96). 

Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani 

jsou identifikovanými osobami, dle § 6g ZDPH, v případě že:  

• pořizuje zboží z jiného členského státu v tuzemsku (zde odpadá limit 

326 000 Kč hodnoty zboží bez daně za běžný kalendářní rok), 

• přijímá plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, 

pokud se jedná o: 

o poskytnutí služby, 

o dodání zboží s instalací nebo montáží, 

o dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 

• poskytuje službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1. 

 

Pojem osoba neusazená v tuzemsku (§ 4 odst. 1 písm. n)) zahrnuje právnickou nebo 

fyzickou osobu povinnou k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, uskutečňuje zdanitelné plnění 

s místem plnění v tuzemsku a v tuzemsku nemá provozovnu nebo má provozovnu, která se 

však tohoto plnění neúčastní. 
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2.4.3 Osoba evidovaná k dani 

Osoba evidovaná k dani si může vybrat stát, ve kterém se registruje k dani. V České 

republice je registrace možná u Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Zde osoba 

evidovaná k dani oznámí zahájení činnosti podle zvláštního režimu § 88 ZDPH. Ještě v roce 

2012 byla možná registrace u Finančního úřadu Brno 1. 

Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace, je povinna podat 

hlášení o dani za každé kalendářní čtvrtletí nejpozději do 20 dnů po skončení příslušného 

kalendářního čtvrtletí a zaplatit daň v EUR uvedené v hlášení. 

2.4.4 Osoby nepovinné k dani 

Osoby nepovinné k dani nejsou v zákoně obecně vymezeny. Jsou to osoby, které 

neuskutečňují ekonomickou činnost podle § 5 ZDPH. Může se jednat například o občany, 

veřejnoprávní instituce či zájmová sdružení. 

2.5 Registrace 

Registrace k dani může být dobrovolná, častější je však registrace povinná. Povinně se 

musí registrovat osoba povinná k dani (§ 6 ZDPH) se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat 

za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. Po překročení tohoto 

obratu má povinnost se registrovat u místně příslušného finančního úřadu nejpozději 

do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat. Povinnost 

podat přihlášku vyplývá po novele zákona z § 94 ZDPH. Dříve tuto povinnost upravoval 

§ 95 ZDPH. Osoba povinná k dani se stává nově plátcem daně od 1. dne druhého měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Ještě v roce 2012 se stávala 

plátcem od 1. dne třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy byl překročen stanovený obrat. 

Novelou zákona byl zrušen výpočet daně náhradním způsobem při nesplnění 

registrační povinnosti dle § 98 ZDPH. Nově tento paragraf upravuje zveřejnění údajů 

z registru.  

 

Příklad č. 2: Osoba povinná k dani překročí obrat 1 000 000 Kč od února do dubna 2013. 

Tato osoba je povinna do 15.5.2013 podat přihlášku k registraci a od 1.6.2013 se stává 

plátcem. 
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Obr. 2.2: Povinnost registrovat se k DPH 

do 15. 5. povinnost 
podat přihlášku k registraci 

 
 I. II. III. IV. V. VI. VII.   VIII. IX. X. XI.    XII. 

 
II. -IV. obrat nad 1 mil. Kč  od 1. 6. plátce   

Zdroj: vlastní úprava 

 

Dalšími důvody registrace jsou např.: 

• podnikání v rámci sdružení, 

• nabývání majetku privatizací nebo prodejem podniku, 

• přeměna společnosti nebo družstva – jestliže původní společnost byla plátcem, 

• pokračování v živnosti po zemřelém plátci, 

• pořízení zboží z jiného členského státu identifikovanou osobou  

• UZP s místem plnění v tuzemsku ORD JČS nebo zahraniční OPD, pokud jsou 

osobou přiznat nebo zaplatit daň, 

• založení provozovny ORD JČS nebo zahraniční OPD. 

Dobrovolná registrace je výhodná, pokud daňový subjekt prodává zboží nebo 

poskytuje služby, na které je snížená sazba DPH (např. ve stavebnictví). 

Identifikovaná osoba je dle § 97 ZDPH povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů 

ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. Je potřeba si uvědomit, že pojmy 

identifikovaná osoba a osoba identifikovaná k dani nejsou totožné a také podmínky jejich 

registrace jsou rozdílné. V roce 2012 bylo znění § 97 ZDPH registrace osoby identifikované k 

dani následující: Osoba identifikovaná k dani je povinna se registrovat do 15 dnů ode dne 

překročení částky 326 000 Kč nebo do 15 dnů od pořízení nového dopravního prostředku či 

zboží, které je předmětem spotřební daně.  

Obrat byl do roku 2012 definován v § 6 ZDPH jako souhrn úplat bez daně, včetně 

dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečnění plnění, kterými jsou dodání 

zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku. Nově obrat 

definuje § 4a, který upřesňuje, že se jedná o úplatu za zdanitelné plnění, plnění osvobozené 

od daně s nárokem na odpočet daně nebo plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet 
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daně, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se dle § 4a 

odst. 2 nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. 

Novinkou je zveřejnění povinného registračního údaje dle § 96 ZDPH. V přihlášce 

k registraci plátce je OPD povinna uvést čísla všech svých bankovních kont, užívaných 

k výkonu své ekonomické činnosti. Zároveň je oprávněna určit, který z bankovních účtů bude 

zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. Tato skutečnost má vazbu na § 109 odst. 2 

písm. c), kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je 

úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo z části bezhotovostním převodem na jiný účet 

než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem 

umožňující dálkový přístup. 

Správce daně tedy dle § 98 ZPDH zveřejnuje údaje z registru plátců 

a identifikovaných osob způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje: daňové 

identifikační číslo, obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo a číslo účtu určené v přihlášce.  

2.6 Místo plnění 

Pro správné vykazování DPH je nutné správně určit místo plnění (dále „MP“), které 

upravuje § 7 - 12 ZDPH. Místo plnění může být v tuzemsku (tzn. v ČR), v jiném členském 

státu nebo v zahraničí. Určení místa plnění ve vztahu ke zboží:  

a) místo plnění při dodání zboží do jiného členského státu (§ 7):  

- uskutečněno bez odeslání nebo přepravy (§ 7 odst. 1) je místo, kde 

dochází k jeho dodání, 

- uskutečněno s přepravou nebo odesláním (§ 7 odst. 2) je místo, kde se 

přeprava zboží začíná uskutečňovat, 

- uskutečněno s instalací nebo montáží (§ 7 odst. 3) je místo, kde je zboží 

instalováno nebo smontováno, 

b) místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 11) je místo, kde 

končí přeprava zboží pořizovateli, 

c) místo plnění při zasílání zboží (§ 8) je místo, kde se zboží nachází po ukončení 

jeho odeslání nebo přepravy, 



16 

 

d) místo plnění při dovozu zboží (§ 12) je členský stát, na jehož území se zboží 

nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území ES. 

Místem plnění při zasílání zboží může být také místo, kde se zboží nachází při počátku 

přepravy za podmínek § 8 odst. 2 ZDPH. Pojem zasílání zboží blíže upravuje § 8 odst. 4. 

2.7 Výpočet daně 

Plátce je dle ZDPH § 21 povinen přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to ke dni, který nastane dříve. V této kapitole 

se budu věnovat vymezení základu daně, sazby daně a metody výpočtu daně, pro přiznání 

správné výše daně.  

2.7.1 Základ daně 

Základ 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. Zjednodušeně řečeno je základem daně cena 

za zdanitelné plnění, které neobsahuje daň. Je to částka, která slouží pro výpočet daně 

v závislosti na příslušné sazbě. Jde tedy o prodejní cenu výrobků nebo služeb bez daně. 

Základ daně podle § 36 ZDPH zahrnuje: jiné daně, cla, dávky nebo poplatky, 

spotřební daň, daň z elektřiny, z pevných paliv, ze zemního plynu a některých dalších plynů, 

dotace k ceně, vedlejší výdaje, zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize, dále 

při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou a jiné. 

Příklad č. 3: Poplatník se účastní vzdělávacího kurzu v ceně 1 936 Kč vč. DPH. Poplatníkovi 

se podařilo zajistit dotaci v částce 600 Kč. Zbývající část 1 336 Kč si poplatník hradí sám. 

Jaký je základ daně? Protože je dotace k ceně součástí základu daně dle § 36, nebude se 

o tuto částku 600 Kč základ daně snižovat. To znamená, že základ daně je 1 600 Kč a DPH 

21 % je vyčíslena na 336 Kč. 

2.7.2 Sazby daně 

V ČR se uplatňují dvě sazby daně z přidané hodnoty a to: 

• základní sazba činí 21 %, do 31. prosince 2012 činila 20 %. 

• snížená sazba činí 15 %, do 31. prosince 2012 činila 14 %. 
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Zboží se sníženou sazbou daně jsou uvedeny v příloze č. 3 ZDPH a lze ji uplatnit 

například u potravin, knih, palivového dřeva, zdravotnických prostředků, dětských 

autosedaček. Od roku 2016 dojde ke sjednocení sazeb na 17,5 % a dojde tak zároveň ke 

zrušení příloh č. 2 a 3.  

V případě, že si plátce není jist, zda správně zařadil zdanitelné plnění do správné sazby 

daně, může požádat o tzv. závazné posouzení správnosti zařazení Generální finanční 

ředitelství (§ 47a ZDPH). 

Tab. 2.3.: Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty 

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

roku-1993-do-roku-2013/ + vlastní úprava 

 

2.7.3 Výpočet daně 

Daň se vypočte jako součin základu daně a koeficientu, který se liší podle způsobu, 

jakým je stanovena cena za zdanitelné plnění: 

1. cena stanovena bez daně (metoda „zdola“)  

daň na výstupu = ZD · koef.(k) 

k = 15/100 = 0,15 

k = 21/100 = 0,21 

 

Příklad č. 4: Pan Novák si koupil v knihkupectví knihu v ceně 850 Kč bez DPH. Jaká je cena 

vč. DPH a daň? Cena bez DPH je 850 Kč (= základ daně). Sazby daně dle přílohy č. 3 ZDPH 

cena vč. daně je součet základu daně 

a vypočtené daně 

cena vč. DPH = ZD + DPH 
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je 15 % (k = 0,15). Cena vč. DPH = 850 + (850 · 0,15) = 850 + 128 = 978 Kč. Dan je dle § 37 

odst. 1 zaokrouhlena na celé koruny nahoru. 

 

2. cena již daň obsahuje (metoda „shora“) 

daň na výstupu = úplata · koef. (k) 

k = 15/115 = 0,1304 při sazbě 15 % 

k = 21/121 = 0,1736 při sazbě 21 % 

(koeficienty se při výpočtu zaokrouhlují na 4 desetinná místa) 

 

Příklad č. 5: Pan Novák si koupil v knihkupectví knihu v ceně 935 Kč vč. DPH. Jaká je cena 

bez DPH a daň? Cena vč. DPH je 935 Kč. Sazby daně dle přílohy č. 3 ZDPH je 15 % 

(k= 0,1304). Cena bez DPH = 935 – (935 · 0,1304) = 935 – 122 = 813 Kč (= základ daně). 

2.8 Daňový doklad  

Daňový doklad musí vystavit každý plátce daně z přidané hodnoty za každé zdanitelné 

plnění nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění. Dále pak do 15 dnů následujícího měsíce při osvobozeném 

plnění s nárokem na odpočet daně. Může mít listinou nebo elektronickou podobu. Náležitosti 

daňového dokladu upravuje § 26 – 35 ZDPH. Podle způsobu platby a výše zdanitelného 

plnění existují tyto typy daňových dokladů: 

• zjednodušený daňový doklad – lze jej vystavit v případech, kdy celková 

částka za plnění nepřesahuje částku 10 tisíc Kč vč. DPH, tento doklad nelze 

vystavit při částce nižší jak 10 tisíc Kč vč. DPH v určitých případech § 30 odst. 

2 ZDPH, 

• daňový doklad - používá se ve všech ostatních případech, 

• zvláštní daňové doklady: 

o splátkový kalendář – tvoří součást nájemní smlouvy, 

o platební kalendář 

o souhrnný daňový doklad – je doklad, který může vystavit plátce DPH 

na několik samostatných zdanitelných plnění nebo plnění, na které se 

vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně pro jednu 

cena bez daně je rozdíl ceny vč. DPH 

a vypočtené daně 

cena bez DPH = cena vč. DPH - DPH 
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osobu. Tento doklad musím být vystaven do 15 dnů od konce 

kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnila zdanitelná plnění. 

Daňové doklady je třeba uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího 

období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Uchování dokladů je možné také elektronicky. 

Pokud uchovatel uchovává daňové doklady elektronicky, musí za určitých podmínek 

dle § 35a odst. 4, zajistit správci daně přístup k těmto dokladům. 

2.9 Souhrnné hlášení 

Dle § 102 zákona o DPH je plátce, který uskutečnil dodání zboží do jiného členského 

státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, povinen podat souhrnné hlášení 

o dodání zboží. 

Souhrnné hlášení obsahuje tedy údaje o dodání zboží do jiného členského státu. Lze 

jej podat pouze elektronicky formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným 

elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, vždy 

ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými správcem daně.  

Souhrnné hlášení musíme podat ve vztahu ke zboží, pokud jsme, dodali zboží osobě 

registrované k DPH v jiném státu EU (§ 102 odst. 1 písm. a) až c)) nebo dodali zboží 

kupujícímu v rámci tzv. třístranných obchodů a jsme v postavení prostřední osoby (§ 102 

odst. 1 písm. a) až c)). Lhůta pro podání souhrnného hlášení je 25 dnů po skončení každého 

kalendářního měsíce. Pokud plátce, který podal souhrnné hlášení, zjistí, že uvedl chybné 

údaje, je povinen do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat následné souhrnné hlášení. 

V souhrnném či následném souhrnném hlášení plátce rozepíše celkovou hodnotu 

dodání zboží do jiného členského státu v členění dle jednotlivých odběratelů. Uvádí zde kód 

země odběratele, jeho daňové identifikační číslo, počet plnění, tj. počet dokladů, které byl 

plátce povinen vystavit za každé dodání zboží do jiného členského státu a celkovou hodnotu 

plnění v Kč. Celková hodnota plnění se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. V souhrnném 

hlášení se musí rovněž uvést kód plnění. U dodání zboží do jiného členského státu osobě 

registrované k DPH je kód 0, u třístranného obchodu kód 2.  
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2.10  Intrastat 

Před vstupem České republiky do Evropské unie byly pro statistické účely sbírány 

údaje o zahraničním obchodě z Jednotných celních deklarací předkládaných při dovozu a 

vývozu zboží celním úřadům. Od vstupu ČR do EU, kdy výměna zboží přestává být 

zahraničním obchodem a začíná být obchodem vnitrounijním, zapojila se Česká republika do 

statistického systému Intrastat. 

Intrastat je tedy statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy 

Evropské unie při vnitrounijním obchodu. Pohybem zboží rozumíme dodání zboží do jiného 

členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu. Systém Intrastat je povinný 

pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů 

(např. ve formě výkazu, organizačním zabezpečení, v rozlišení obchodních transakcí, ve sběru 

některých údajů a způsobu jejich vykazování, ve výši prahů pro vykazování).  

Pro statistické sledování pohybu zboží mezi členskými státy a třetími zeměmi slouží 

statistický systém zvaný Extrastat. Oba systémy řídí orgán Komise Evropského společenství 

Eurostat se sídlem v Lucembursku, který byl založen koku 1953. Jeho úkolem je poskytovat 

EU přesné informace o zahraničním obchodu, na jejichž základě může EU vyhodnocovat 

a srovnávat jednotlivé členské státy, ale i regiony v oblasti zahraničního obchodu. 

2.10.1 Podklady pro údaje Instrastatu 

Podklady pro vyplnění výkazu Intrastatu jsou zejména údaje z daňové evidence nebo 

z účetnictví jednotlivých zpravodajských jednotek. Je potřeba využívat informace zejména 

ze smluv a objednávek, faktur, dopravních dokumentů, daňového přiznání k dani z přidané 

hodnoty a souhrnného hlášení.  

2.10.2 Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu 

Povinnost vykazovat data pro Intrastat mají pouze osoby registrované nebo 

identifikované k DPH v ČR. Těmto osobám přidělil finanční úřad jejich DIČ (daňové 

identifikační číslo začínající písmeny „CZ“). Tyto osoby jsou označovány pro potřeby 

Intrastatu jako zpravodajské jednotky. Zpravodajská jednotka musí začít vykazovat údaje 

do Intrastatu v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při odeslání nebo přijetí 

zboží k dosažení prahu pro vykazování. Výše prahů je stanovena na hodnotu 8 miliónů Kč 

pro odeslané a 8 miliónů Kč pro přijaté zboží, kdy stačí pouze dosažení této hodnoty, nemusí 
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se jednat o její překročení. Do hodnoty určující hranici prahu se nezapočítává zboží 

osvobozené6 od vykazování do Intrastatu. Vznik povinnosti vykazování z důvodu dosažení 

prahu se písemně oznamuje před předáním prvního Výkazu celnímu úřadu místně 

příslušnému zpravodajské jednotce dle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 

republiky. V prvním výkazu je uvedena hodnota přijetí nebo odeslání v měsíci dosažení prahu 

pro vykazování. Výkaz poté zpravodajská jednotka předkládá každý následující měsíc 

až do konce kalendářního roku a ještě celý následující rok i v případě, že nevykazuje žádné 

hodnoty odeslání nebo přijetí zboží. 

Překroční prahu si každá jednotka sleduje samostatně zvlášť za odeslané a zvlášť 

za přijaté zboží. Pro účely přepočet překročení prahu se používá kurzovní lístek pro Intrastat 

zveřejňovaný na internetových stránkách celní správy s názvem: „měsíční kurzy pro výpočet 

cla a ostatních poplatků“. Zpravodajské jednotky, které ještě nepodávaly výkaz, mohou 

požívat pro sledování i kurzovní lístek používaný pro účetnictví. 

2.10.3 Možnosti podání výkazu 

K prvnímu předání výkazu nebo registraci je potřeba předložení výpisu z obchodního 

rejstříku. Zpravodajská jednotka si musí určit kontaktní osobu pro zastupování ve styku 

s celním úřadem. Výkaz lze podat v listinné podobě i elektronicky. Papírová forma je dle 

vyhlášky č. 201/2005 Sb., o statistice7 povolena pouze tehdy, kdy počet vykazovaných údajů 

nepřesáhne 15 řádků. Písemný výkaz musí být předán místně příslušnému celnímu úřadu 

do 10. pracovního dne následujícího měsíce od překročení prahu pro vykazování. Nutno 

upozornit, že se jedná o termín doručení celnímu úřadu, nikoliv podávání na poštu. 

Pro zaslání výkazu v elektronické podobě slouží několik portálů. Portál veřejné správy PVS je 

vhodný zejména pro větší zpravodajské jednotky s velkým objemem vykazovaných dat. Asi 

nejpoužívanější je webová aplikace InstatOnline, na které lze podat výkaz s elektronickým 

podpisem i bez něj. Výhodou předávání dat s elektronickým podpisem je zpětná vazba celní 

správy, která zpravodajskou jednotku informuje o převzetí výkazu, případně ji informuje 

                                                 

6 Seznam zboží vyňatého ze statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy, která je předána Komisi viz. 

příloha č. 1  

7 Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu 

mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších přepisů. 
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o zjištěných chybách podaném výkazu. Nevýhodou je pravidelné obnovování podpisu, který 

je za úplatu. Obě varianty jsou omezeny na 500 předaných vět v rámci referenčního období. 

2.11 DPH a účtování 

Plátci, kteří vedou účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, musí účetní případy obsahující DPH řádně proúčtovat. Dle § 100 ZDPH 

má plátce povinnost vést v evidenci údaje, vztahují se k jeho daňové povinnosti. Žádné 

ustanovení ZDPH však neupravuje, jak a kdy má být daňová povinnost, daňový doklad 

nebo nárok na odpočet zaúčtován nebo zachycen v daňové evidenci. V konfrontaci zákona 

o účetnictví a ZDPH vzniká několik neshod. 

Asi nejvýznamnější rozdíl je ve dni uskutečnitelného zdanitelného plnění a dne 

uskutečnění účetního případu. Uskutečnění zdanitelného plnění, případně možnost uplatnit 

nárok na odpočet daně vzniká v různých momentech v závislosti na druhu uskutečněného 

plnění např. dodání, přijetí úplaty, vystavení daňového dokladu. Den uskutečnění účetního 

případu je den splnění dodávky, provedení díla, poskytnutí služby, jak vyplývá z Českého 

účetního standardu č. 001 – účty a zásady účtování na účtech. 

Daňový doklad definován v ZDPH, není automaticky účetním dokladem, ale může se 

jím stát, jestliže bude doplněn o skutečnosti uvedené v § 11 zákon o účetnictví. Podstatná je 

také skutečnost, že povinnost přiznat DPH na výstupu vzniká bez ohledu na to, do jakého 

účetního období je příslušná transakce proúčtována. Toto platí také pro nárok na odpočet 

DPH.  

Pro přepočet cizí měny může být dle § 4 odst. 4 ZDPH použit běžný kurz vyhlášení 

ČNB nebo pevný kurz vyhlášený dle zákona o účetnictví, podle toho, který kurz je platný 

pro účetní jednotku. Nově je možné použít také směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální 

bankou (§ 4 odst. 4 písm. b)). 

  



23 

 

3 DPH při intrakomunitárních dodávkách zboží 

Pro správné vykazování DPH při dodání či pořízení zboží z jiného členského státu je 

důležité určit místo plnění, tj. stát, podle jehož daňových pravidel se bude postupovat. Avšak 

v místě plnění může dojít ke zdanění i osvobození o DPH. Poté sledujeme statut zúčastněných 

osob, jde-li o plátce, ORD, OPD nebo občana, zda jde o poskytovatele či příjemce plnění. 

V neposlední řadě musíme určit osobu, která ve státě místa plnění přizná a odvede DPH nebo 

vykáže plnění jako osvobozené od daně. 

3.1 Pořízení zboží z jiného členského státu  

Podle ustanovení § 16 odst. 1 ZDPH se za pořízení zboží považuje nabytí práva 

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

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

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

zboží, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobu.  

Pořizovatelem se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která pořizuje zboží 

z jiného členského státu (§ 16 odst. 1 písm. b) ZDPH). Zda má pořizovatel zboží přiděleno 

DIČ lze ověřit v elektronickém systému VIES (VAT Information Exchange Systém) na adrese: 

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

Pořízení zboží z jiného členského státu je předmětem daně z přidané hodnoty 

při splnění zákonem stanovených podmínek vymezených v § 2 odst. 1 písm. c) ZDPH. Zboží 

musí být pořízeno za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci 

uskutečňování ekonomické činnosti plátce nebo právnickou osobou nepovinnou k dani. 

Jestliže je pořizovatel zboží česká osoba povinná k dani, která není plátcem, protože 

nepřekročila obrat 1 mil. Kč pro povinnou registraci, musí se tato osoba zaregistrovat k dani 

v tuzemsku do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.  

3.1.1 Místo plnění při pořízení zboží 

Za místo plnění se dle § 11 ZDPH považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení 

přepravy nebo odeslání pořizovateli. Předmětem české DPH jsou pouze plnění s místem 

plnění v tuzemsku, tzn. pokud je přeprava nebo odeslání ukončeno v ČR. 
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Příklad č. 6: Zboží je fyzicky přepraveno z Rakouska do ČR plátcem daně. Místem ukončení 

přepravy je ČR, kde je tedy i místo plnění. 

Obr. 3.1.: Místo plnění dle místa ukončení přepravy 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jiná situace by nastala, kdyby bylo zboží dodáno českému plátci do jiného členského 

státu. V tomto případě by bylo nutné zkoumat, zda se nejedná o zjednodušený postup 

při dodání zboží formou třístranném obchodu podle § 17 ZDPH. 

Příklad č. 7: Zboží je fyzicky přepraveno z Rakouska pro českého plátce do Polska. Český 

plátce poskytl rakouskému ORD své české DIČ pro uskutečnění této transakce. Jestliže český 

plátce neprokáže, že dodání zboží bylo předmětem daně v Polsku, ve státě ukončení přepravy, 

je za místo plnění považována Česká republika a českému plátci vzniká povinnost odvést 

DPH jak v ČR, tak i v Polsku. Plátce má dle § 11 odst. 3 ZDPH možnost základ daně 

v tuzemsku snížit základ daně, ze kterého byla odvedena daň v Polsku. Tato transakce by se 

vykázala v řádku č. 3 DAP. 

Obr. 3.2.: Místo plnění podle DIČ plátce 

 

 

 

 

Zdroj: : vlastní zpracování 

Zboží bývá dodáno také s jeho instalací nebo montáží. Montáž může být provedena 

osobu, která zboží dodává, případně jí zmocněnou třetí osobou. Místo plnění bude vždy 
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v místě, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Dodání zboží je svým charakterem 

považováno za poskytnutí služby a je takto vykazováno v daňovém přiznání. 

Příklad č. 8: Rakouská společnost dodává zboží české společnosti plátci DPH včetně montáže 

na území ČR. Místem plnění je ČR, tedy místo, kde byla provedena montáž dodávaného zboží 

a český plátce je povinen odvést DPH v řádku č. 3 DAP.  

3.1.2 Povinnost přiznat daň 

Povinnost přiznat daň vzniká v souladu s § 25 ZDPH plátci nebo identifikované osobě 

ke dni vystavení daňového dokladu. Pokud není daňový doklad vystaven do 15. dne 

následujícího měsíce, povinnost vzniká automaticky k 15. dni měsíce, který následuje po 

měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. 

Důležitá byla do roku 2012 formulace § 35, který řešil vystavování daňových dokladů. 

Obdržený doklad se stával daňovým dokladem až v okamžiku doplnění údajů pořizovatelem 

podle § 35 odst. 2.  

Příklad č. 8 : K dodání zboží došlo 25. března 2013 a faktura (daňový doklad) byla vystavena 

28. března 2013. Kupující tuto fakturu obdržel 2. dubna 2013. Daňový doklad byl vystaven 

do 15 dnů ode dne pořízení. Povinnost přiznat daň vzniká ke dni 28. března 2013.  

Příklad č. 9: Dodavatel požaduje platbu předem, proto vystavil daňový doklad 5. května 

2013. Zboží bylo opravdu doručeno až 20. června 2013. Povinnost přiznat daň vzniká ke dni 

vystavení dokladu, tedy k 5. květnu 2013.  

Příklad č. 10: Plátce daně pořídil zboží od osoby registrované k dani v Rakousku dne 

20. března 2013. Daňový doklad plátce obdržel dne 18. dubna 2013 s datem vystavení 

21. března 2013. Plátce je povinen přiznat daň k 21. březnu, nejpozději však k 15. dubnu 

2013. Uvede toto plnění v daňovém přiznání nejpozději za duben, které musí podat do 25. 

května 2013. Pro přepočet cizí měny na české koruny použije kurz ČNB platný ke dni 15. 

dubna 2013. 
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3.1.3 Výpočet daňové povinnosti 

Plátce daně je povinen sám daň vypočítat a uvést v daňovém přiznání za zdaňovací 

období, ve kterém mu vznikla povinnost daň přiznat. Daň uvede v řádku tři, pokud se jedná 

o zboží podléhající základní sazbě daně nebo v řádku 4, pokud se jedná o zboží podléhající 

snížené sazbě. 

Základem daně pro výpočet daňové povinnosti je u pořízení zboží úplata, kterou má 

dodavatel za takovéto plnění obdržet od pořizovatele či třetí osoby. Výše daně se zjišťuje 

podle § 37 odst. 1 ZDPH a to směrem nahoru jako součin částky za zdanitelné plnění bez 

daně a koeficientu. Koeficient vyčíslíme jako podíl, kdy v čitateli dosazujeme výši sazby daně 

a ve jmenovateli číslo 100. Součástí základu daně mohou být také vedlejší náklady jako např. 

náklady na přepravu, pojištění, balení atd. Cena za pořízení zboží bývá zpravidla dohodnuta 

v cizí měně, proto je nutné tuto cenu pro účely stanovení základu daně přepočítat na české 

koruny a to devizovým kurzem vyhlášeným Českou národní bankou platným v den vzniku 

povinnosti daň přiznat nebo směnný kurzem Evropské centrální banky. 

Příklad 11: Hodnota zboží, které má odběratel obdržet, činí 12 655 EUR. Náklady na balné 

jsou vyčísleny na 250 EUR a dopravné 545 EUR. Kurz vyhlášený ČNB činil k datu přiznání 

daně 25,160 Kč/EUR. Jaká je hodnota DPH? Základ daně je 13 450 EUR, tj. součet hodnot 

zboží, baleného a dopravného. Základ daně po přepočtu na českou měnu činí 338 402 Kč. 

Hodnotu DPH určíme jakou součin částek 338 402 ·0,21, tj. 71 064,42 Kč. 

Může nastat také situace, kdy povinnost přiznat daň vzniká k 15. dni měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém došlo k pořízení zboží. To znamená, že kupující nemá 

k dispozici daňový doklad pro vyčíslení daňové povinnosti. V těchto případech se daň 

vypočte na základě jiných podkladů, kterými jsou nejčastěji objednávky, uzavřené smlouvy, 

případně ceníky. Pokud kupující následně obdrží daňový doklad a zjistí, že cena je odlišná 

od použitého základu daně, je povinen provést jeho úpravu. 

3.1.4 Nárok na odpočet daně 

Základní principy pro uplatnění daně nalezneme v § 72 ZDPH.  V souvislosti 

s pořízení zboží z jiného členského státu, vzniká plátci povinnost přiznat daň na výstupu 

a zároveň i nárok na odpočet daně na vstupu. Podmínky, za kterých může být tento odpočet 
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uplatněn, upravuje § 73 ZDPH. Uplatnit nárok lze na základě daňového dokladu, případně 

jiným způsobem podle daňového řádu (§ 73 odst. 1 písm. b). Promítá se zde zásada zavedená 

judikaturou ESD, zejména rozsudku C-90/02 ve věci Bockemuhl, kdy plátce v případě 

pořízení zboží z JČS nebo poskytnutí služeb osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku 

je povinen přiznat daň, ale při uplatnění nároku na odpočet není nutnou podmínkou držení 

dokladu. 

Nárok na odpočet daně u pořízení zboží vzniká podle § 73 odst. 6 ZDPH nejdříve 

v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém kupujícímu, plátci, vznikla povinnost daň 

přiznat. Nárok nelze uplatnit po uplynutí lhůty 3 let, která počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet vznikl. V daňovém přiznání 

se nárok na odpočet uvede do ř. 43 při základní sazbě daně nebo do ř. 44 při snížené sazbě daně. 

3.1.5 Oprava základu daně, výše daně a dodatečné daňové přiznání 

Opravu základu daně upravuje § 42 ZDPH, který ukládá povinnost plátci daně opravit 

základ daně a výši daně od 1.4.2011. S těmito opravami souvisí také vystavení opravného 

daňového dokladu.8 Zatímco do konce roku 2010 měl plátce podle tohoto ustanovení 

„možnost“ opravy základu daně, od roku 1.4.2011 je toto povinností. 

Důvodem opravy základu daně může být množstevní slevy, bonifikace9 za odebrané 

zboží, nevyhovující kvalita zboží, dodané nesprávné množství zboží nebo nedodržení 

dodacích podmínek.  

Ustanovení § 42 odst. 2 stanovuje plátci povinnost vystavit opravný daňový doklad 

do 15 dnů, ode dne zjištění skutečností rozhodných pro danou opravu. Dle § 42 odst. 3 

je oprava základu daně a výše daně samostatným zdanitelným plněním, které se považuje 

za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém k opravě došlo. 

Opravu daně lze provést do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo 

původní plnění. Opravu provádí plátce na základě dokladu, ve kterém je odkazováno 

na původní doklad, na základě kterého bylo zboží pořízeno z jiného členského státu. V 

případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti 

přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na českou se použije 

                                                 

8 V roce 2010 používány termíny daňový dobropis a daňový vrubopis. 
9 Bonifikace neboli zvýhodnění, náhrada, odškodné 



28 

 

kurz denní platný ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo pevný 

kurz (tzv. účetní kurz), kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod 

opravy. 

3.1.6 Intrastat 

Za pořízení zboží z jiného členského státu je považován pohyb zboží z jiného 

členského státu přes české hranice. Toto pořízení bude předmětem hlášení Intrastatu, neboť 

jeho smyslem je statistické sledování pohybu zboží mezi členskými státy. Jak již bylo 

zmíněno, povinnost podávat výkaz Intrastat vyplývá pouze osobám registrovaným k DPH. 

Zpravodajská jednotka musí sledovat práh pro začátek vykazování. 

Příklad č. 12: Český plátce daně pořizuje zboží z Německa v hodnotě 150 000 Kč od ruské 

společnosti, která má sídlo v Rusku, ale není registrována k DPH v žádném členském státě. 

Dodavatel žádnou daň na výstupu neuplatní a pořizovatel nemá povinnost přiznat daň, neboť 

neuskutečňuje pořízení zboží dle § 16 ZDPH. Postupuje se stejně jako u tuzemského plnění, 

tedy nákup zboží plátcem od neplátce. Z hlediska Intrastatu bude zboží uvedeno pod kódem 

„14“ a země odeslání Německo. 

Tab. 3.1.: Výkaz přijetí pro Intrastat 

Zdroj: Galočík, Paikert (2009, s. 69) 

Za předmět vykazování v Intrastatu je považování i pořízení zboží s instalací nebo 

montáží. Podle vyhlášky č. 201/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů se jako fakturovaná 

hodnota považuje pouze hodnota zboží bez instalace nákladů s ní spojených. 

Příklad č. 13: Německá firma registrovaná v Německu k DPH dodává nemocnici v České 

republice, plátci DPH, rentgen za cenu 100 000 Kč. Součástí dodávky je také instalace 

v hodnotě 25 000 Kč. Dodávku rentgenu uvede do výkazu Intrastat nemocnice s kódem „11“ 

a s fakturovanou částkou 100 000 Kč. 
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3.1.7 Účtování při pořízení zboží z jiného členského státu 

Pořízení zboží z jiného členského státu znamená účetně změnu stavu zásob a vznik 

závazku vůči dodavateli zboží. Z hlediska účetnictví má pořízení zboží z členské země 

na hodnotu DPH neutrální dopad. Účetní jednotka vypočtenou příslušnou výši daně 

na výstupu zaúčtuje na syntetickém účtu 343 – Daň z přidané hodnoty na straně Dal, a stejnou 

částku si nárokuje jako daň na vstupu taktéž na účtu 343 MD. 

Základ daně a daň musí být uvedena v české měně. Z daňového hlediska použije 

plátce k přepočtu cizí měny na české koruny kurz devizového trhu vyhlášený ČNB ke dni 

vzniku povinnosti přiznat daň nebo pevný kurz platný k prvnímu pracovnímu dni 

kalendářního roku. 

Z hlediska účetního použije účetní jednotka pro přepočet závazku kurz platný (denní 

kurz vyhlášený ČNB nebo pevný kurz stanovený účetní jednotkou dle ZoÚ) ke dni, ve kterém 

byla přijatá faktura. Okamžik uskutečnění účetního případu (přijetí faktury) vychází 

z Českého účetního standardu č. 001 -  Účty a zásady účtování na účtech odst. 2.4.3. 

 

Příklad 14: Český plátce pořídí zboží od rakouského ORD. Cena zboží je sjednaná 

na 1 000 EUR. Český plátce obdrží zboží 10.3.2013. Daňový doklad je doručen 12.3.2013 

s datem vystavení 9.3.2013. Přepočet cizí měny je proveden dle denního kurzu ČNB. 

Řešení viz tab. 3.2.  

Tab. 3.2.: Účetní a daňové hledisko 

Účetní hledisko 
okamžik uskutečnění účetního případu - přijetí faktury 12.3.2013 

operace EUR Kč MD Dal 

Faktura za zboží 
1 000 25 735  132 321 

denní kurz 25,735 Kč/EUR 
 

Daňové hledisko 
uskutečnění zdanitelného plnění 9.3.2012 
základ daně = 1 000·25,385 = 25 385 Kč 

operace EUR Kč MD Dal 

Přiznání DPH na výstupu 21 % 
210 5 331 394 343 

denní kurz 25,385 Kč/EUR 
Nárok na odpočet DPH  210 5 331 343 394 

     Zdroj: vlastní zpracování 
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V případě, kdy by účetní jednotka používala k přepočtu měn pevný kurz na účetní 

období, pak by účetní ocenění bylo shodné s oceněním pro účely DPH pouze tehdy, pokud 

období, na které je tento kurz vyhlášen, překrývá období, z kterého je převzat kurz pro celní 

účely.  

Příklad č. 15: Český plátce pořídí zboží od osoby registrované k dani v Polsku 

za 1 000 EUR dne 17.6.2013. Doklad obdrží dne 26.7.2013 a dodavatel uvedl den vystavení 

dokladu 20.6.2012. Pevný kurz za měsíc červen je 24 Kč/EUR, za měsíc červenec 25 Kč/EUR. 

/---------O------------O-------/-------O---------------O-------------/-----------O--------------/ 

  

 

Český plátce je povinen přiznat pořízení zboží ke dni 20.6.2012. Plátce použije pro přepočet 

cizí měny kurz ČNB platný pro měsíc červenec. 

Tab. 3.3.: Účtování pořízení zboží 

č. Popis operace Měsíc Kč MD Dal 
1. Pořízení zboží červen 24 000 132.1 131 
2. Základ daně pro DPH červenec 25 000 751 752 
3. Daň na výstupu červenec 5 250 349 343 
4. Závazek vůči dodavateli červenec 25 000 131 321 
5. Nárok na odpočet daně červenec 5 250 343 349 
6. Odchylka od pevné skl. ceny červenec 1 000 132.2 131 
7. Úhrada závazku v červnu červenec 25 000 321 221 

       Zdroj: vlastní zpracování 

V praxi se často setkáváme s tím, že dodavatel požaduje úhrady zálohy na dodání 

zboží. Částky poskytnuté zálohy jsou včetně DPH, účtovány pomocí analytických účtů, ale 

také pomocí podrozvahových účtů na účtech účtové skupiny 37. - ostatní (jiné) závazky. 

V tab. 3.4 ukázka účtování pomocí podrozvahových účtů.  

 

Tabulka 3.4.: Účtování poskytnutých záloh pomocí podrozvahových účtů 

č. Popis operace Kč MD Dal 
1. Zaplacení zálohy 12 100 314 221 
2. Přijetí potvrzení o zaplacení zálohy 2 100 343 379 

17.6. 
pořízení 

zboží 

20.6. 
vystavení 
dokladu 

15.7. 26.7. 
doručení 
dokladu 

25.8. 
DAP 

za červenec 



31 

 

3. Přijatá faktura za zboží  20 000 131 321 
4. Nárok na odpočet daně 4 200 343 321 
5. Převod zálohy 12 100 321 314 
6. Převod DPH ze zálohy 2 100 379 343 
7. Úhrada 12 100 321 221 

        Zdroj: vlastní zpracování 

3.2 Pořízení zboží přes konsignační sklad 

Situace, kdy osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě dodává zboží např. 

českým odběratelům přes tzv. konsignační sklad, se řeší odlišně od klasického pořízení zboží 

z jiného členského státu. Pořízení zboží přes konsignační sklad funguje tak, že prodejce 

nejdříve přemístí zboží do skladu na území České republiky, který je provozován třetí osobou. 

Právo nakládat se zbožím jako vlastník stále zůstává na dodavateli. Z tohoto skladu se poté 

uskutečňují jednotlivá dodání zboží odběratelům. Zvláštní případ konsignačního skladu je 

sklad, ze kterého je dodáváno zboží pouze jedinému odběrateli, tzv. dodání přes call-off sklad 

(více v kapitole 3.3.). 

Obr. 3.3.: Pořízení zboží přes konsignační sklad 

Zdroj: Klčová (2011, s. 25) 

 

Pořízení zboží přes konsignační sklad musíme rozdělit na dvě samostatné transakce: 

• přemístění vlastního zboží do skladu, které je v souladu s § 16 odst. 5 ZDPH 

považováno za pořízení zboží z jiného členského státu a místem plnění je tak 

místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho přepravy, 
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• následné dodání zboží jednotlivým odběratelům, které přestavuje tuzemské 

dodání zboží s místem plnění v místě konsignačního skladu. 

Povinnost přiznat daň při přemístění zboží vzniká v souladu s § 25 ZDPH ke dni 

přemístění zboží do tuzemska, tj. ke dni naskladnění do skladu. Dodavatel by měl 

na přemístěné zboží vystavit daňový doklad se všemi náležitosti i přesto, že bude vystavovat 

faktury na jednotlivé dodávky z konsignačního skladu jednotlivým odběratelům. 

U následujících dodávek ze skladu se vznik daňové povinnosti řídí standardními ustanoveními 

platnými pro tuzemská zdanitelná plnění, tj. vznik daňové povinnosti je den dodání. 

Příklad č. 15: Rakouska společnost si zřídila konsignační sklad na území České republiky, 

ze kterého poté dodává zboží třem českým plátcům. Jelikož se zboží po ukončení přemístění 

zboží nachází na území ČR, je místem plnění ČR. Rakouská společnost se v důsledku 

přemístění stává plátcem české daně v den přemístění a je tak povinna přiznat a zaplatit DPH 

v ČR. Přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů ode dne přemístění Finančnímu úřadu 

pro hlavní město Prahu. Následná dodání zboží jsou považována za standardní tuzemská 

zdanitelná plnění a rakouská společnost je povinna pod svým českým DIČ přiznávat 

a odvádět DPH z těchto tuzemských zdanitelných plnění a vystavovat daňové doklady. 

„Základem daně je sice u pořízení zboží obecně úplata, kterou má dodavatel za toto 

plnění obdržet od pořizovatele či třetí osoby, vyjma daně za toto plnění, ale v tomto případě 

platí určitá výjimka, kdy v souladu s § 36 odst. 6 písm. a) zákona o DPH je základem daně 

cena, za niž by bylo možno toto zboží nebo obdobné zboží pořídit ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění tj. v podstatě pořizovací cena přemísťovaného zboží nebo obdobného 

zboží. Jestliže není tato pořizovací cena známa, jsou základem daně náklady vynaložené 

k okamžiku dodání předmětného zboží.“10 Při následném dodání zboží jednotlivým 

odběratelům je základem daně úplata, kterou má dodavatel obdržet od odběratele bez DPH. 

Nárok na odpočet daně u přemístěného zboží z jiného členského státu vzniká 

nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat 

dle § 73 odst. 6 ZDPH. 

                                                 

10 Benda, Tomíček (2010, s. 26) 
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3.3 Pořízení zboží přes call-off sklad 

O pořízení zboží přes call-off sklad hovoříme tehdy, když je zboží dodáváno 

z konsignačního skladu pouze jednomu odběrateli. Za určitých okolností, lze v tomto případě 

uplatnit zjednodušený postup, kdy se dodavatel z jiného členského státu nemusí registrovat k DPH 

v místě skladu. Povinnost přiznat daň je přenesena na odběratele. V tomto případě se opět jedná 

o přemístění zboží z jiného členského státu do státu umístění skladu. Místem plnění je tedy 

místo umístění skladu.  

Obr. 3.4.: Pořízení zboží přes call-off 

Zdroj: Klčová (2011, s. 27) 

 

V případě přemístění zboží z jiného členského státu osobu registrovanou k DPH 

v jiném členském státě, která není plátcem daně ve státě umístění skladu, je dle § 16 odst. 4 

ZDPH osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH z tohoto přemístění daný odběratel, plátce 

daně. Povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká ke dni naskladnění zboží do skladu. 

Základem daně je úplata, kterou by měl dodavatel obdržet za dodané zboží od odběratele. 

Nárok na odpočet vzniká v souladu s § 73 odst. 6 ZDPH. 

 

Příklad č. 16: Společnost se sídlem v Rakousku, kde je registrovaná k DPH, zřídila na žádost 

svého významného českého zákazníka konsignační sklad v areálu jeho společnosti. Tato 

rakouská společnost nemá sídlo ani provozovnu v ČR, proto zde není ani registrovaná k DPH. 
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Zákazník je plátce DPH a zboží je určeno pouze pro něj. Rakouská společnost naskladnila v 1. 

září 2013 zboží v hodnotě 2 000 000 Kč, které v průběhu září česká společnost odebrala. 

Rakouská společnost není povinna se z důvodu závozu zboží na sklad registrovat k DPH 

v České republice. Povinnost přiznat a zaplatit daň je přenesena na českou společnost, která 

za zdaňovací období září uvede v daňovém přiznání na řádek 3 základ daně ve výši 2 000 000 

Kč a daň na výstupu ve výši 400 000 Kč a stejnou částku na řádek 43 DAP. 

3.4 Dodání zboží do jiného členského státu 

Dodáním zboží do jiného členského státu se podle § 13 ZDPH rozumí převod práva 

nakládat se zbožím jako vlastník. Aby se jednalo skutečně o dodání zboží v tomto smyslu, 

musí být dané zboží skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Při dodání 

zboží je plátce povinen přiznat daň na výstupu, případně osvobození od daně s nárokem 

na odpočet daně za určitých podmínek § 64 ZDPH. „Klíčovou podmínkou je, že zboží je 

dodáno do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě. Jestliže 

není tato základní podmínka splněna, vzniká povinnost přiznat daň při dodání zboží plátci, 

který zboží dodává.“11 V případě, že plátce dodá zboží osobě, která není registrovaná k dani 

v jiném členském státě, nemá nárok na osvobození od daně, protože je tato transakce 

považována za tuzemské zdanitelné plnění. 

3.4.1 Místo plnění při dodání zboží 

Určení místa plnění upravuje § 7 ZDPH. Při určení místa plnění je důležité rozlišovat 

tři způsoby dodání: 

• Dodání zboží je uskutečněno bez odeslání a přepravy, pak místem plnění je 

místo, kde se zboží nachází v době dodání. Je-li dodávajícím plátce 

z tuzemska, je místem plnění tuzemsko a plátce je povinen uplatnit daň 

na výstupu. 

Příklad č. 15: Rakouský podnikatel si nakoupí zboží v supermarketu Makro, který požaduje 

po podávajícím daňový doklad a sdělí mu své DIČ, z čehož je zřejmé, že je podnikatel 

registrován k DPH v Rakousku. Prodávající (Makro) uplatní daň na výstupu, protože 

                                                 

11 Benda, Tomíček (2010, s. 98) 
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nezajišťuje přepravu a samotná registrace podnikatele k rakouské DPH je nepostačující a tím 

k osvobození při dodání zboží. 

 

• Dodané zboží je odesláno nebo přepraveno, za místo plnění je považováno 

místo, kde odeslání nebo přeprava zboží začíná. Přepravu může zajišťovat 

prodávající, kupující či zmocněná třetí osoba. Plátce je povinen přiznat daň 

na výstupu, případně osvobození od daně s nárokem na odpočet při splnění 

podmínek.  

Příklad č. 17: Prodávající dodává zboží i s přepravou z Ostravy do Brna. Kupujícím je osoba 

registrovaná k dani v Rakousku, která sdělí prodávajícímu své DIČ. Místem plnění začátek 

přepravy, tedy Ostrava. Nedochází tak k dodání zboží do jiného členského státu a zboží podléhá 

české dani na výstupu. 

 

• Dodání zboží je spojeno s instalací, pak místo plnění je místo, kde je instalace 

provedena dodavatel nebo jím zmocněnou třetí osobou. 

Příklad č. 18: Český plátce daně dodává zboží s instalací do Rakouska osobě, která je v Rakousku 

registrována k dani. Místem plnění je Rakousko. Bude uplatněna rakouská daň, kterou přizná 

a zaplatí rakouský plátce. 

3.4.2 Vznik povinnosti přiznat daň 

V případě, že dodání zboží do jiného členského státu nesplňuje podmínky 

pro osvobození od daně, vzniká podle § 22 odst. 1 ZDPH plátci povinnost přiznat daň ke dni 

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

dříve. Tento postup nastává tehdy, jestliže je odběratelem tuzemská osoba registrovaná k dani 

pouze v tuzemsku (plátce) nebo osoba se sídlem v členském státě, která není registrována 

k dani v jiném členském státě nebo osoba ze třetích zemí. Dle § 21 odst. 3 se za uskutečněné 

zdanitelné plnění považuje, v souvislosti s dodáním zboží, den dodání zboží při prodeji podle 

kupní smlouvy nebo ke dni převzetí zboží v ostatních případech. 

„Povinnost přiznat uskutečnění dodání zboží s instalací či montáží s místem plnění 

mimo tuzemsko vzniká v souladu s § 24a zákona o DPH dnem uskutečnění plnění, což je 

v podstatě okamžik, kdy dojde k předání již nainstalovaného či smontovaného zboží nebo 
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k datu přijetí úplaty pokud by platba předcházela den uskutečnění plnění.12 Osobu povinnou 

přiznat a zaplatit DPH je odběratel, pokud je registrován k dani v jiném členském státě. Plátce 

daně, který uskutečňuje dodání zboží s instalací nebo montáží s místem plnění mimo 

tuzemsko, má nárok na odpočet daně v plné výši. Tento nárok vyplývá z ustanovení § 72 odst. 

2 písm. c) ZDPH. 

3.4.3 Povinnost přiznat osvobození od daně 

Dodání zboží do jiného členského státu plátcem je osvobozeno od daně s nárokem 

na odpočet daně za podmínek uvedených v § 64 odst. 1 ZDPH. Podmínky pro osvobození 

jsou následující:  

• Zboží musí být dodáno do jiného členského státu osobě registrované k dani 

v jiném členském státě. Pro pořizovatele musí být zboží předmětem daně. 

Plátce by si měl ověřit, zda je jeho obchodní partner opravdu plátcem daně a to 

na internetových stránkách Evropské komise, finančním úřadu nebo 

v elektronickém systému VIES. 

• Musí být prokázáno skutečné odeslání zboží do jiného členského státu 

důkazními prostředky, například přepravními doklady, dodacími listy nebo dle 

§ 64 odst. 5 písemným prohlášením pořizovatele, že zboží bylo přepraveno 

do jiného členského státu. Přeprava může být zajištěna dodavatelem, 

pořizovatel i třetí zmocněnou osobu. 

„Jestliže je dodání zboží do jiného členského státu osvobozeno od daně s nárokem 

na odpočet daně podle § 64 zákona o DPH, vzniká podle § 22 odst. 3 zákona o DPH povinnost 

přiznat uskutečnění tohoto dodání k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž 

bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.“13
 Pokud plátce vystavil daňový 

doklad před patnáctým dnem, je povinen přiznat uskutečnění zdanitelného plnění k datu vystavení 

daňového dokladu. 

Příklad č. 19: Tuzemská s.r.o., plátce DPH dodá dne 20.8.2013 zboží do členské země EU 

osobě registrované k dani. Daňový doklad je vystaven až 30.9.2013. V tomto případě je plátce 

                                                 

12 Benda, Tomíček (2010, s. 111) 
13 Benda, Tomíček (2010, s. 101) 
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povinen přiznat uskutečnění plnění k 15. dni měsíce následujícího po dodání zboží, tj. 

15.9.2013. 

Plátce, který dodává zboží do jiného členského státu osvobozené od daně s nárokem 

na odpočet daně, povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů 

následujícího měsíce, kdy došlo k uskutečnění dodání zboží. Povinnost vystavit daňový 

doklad vzniká v návaznosti na skutečné dodání zboží do jiného členského státu, nikoliv 

v návaznosti na úplatu. 

Jestliže se jedná o dodání osobě registrované k dani, je toto plnění osvobozeno 

a daňová povinnost se přesouvá z dodavatele na odběratele. 

Příklad č. 20: Český plátce dodává zboží do Německa osobě registrované k dani v Německu. 

Hodnota dodaného zboží je 200 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o dodání do jiného 

členského státu osvobozené s nárokem na odpočet daně, je povinnost přiznat daň přenesena 

na odběratele, tj. německá společnost, která daň přizná a odvede v Německu. Česká 

společnost má pouze povinnost vykázat toto plnění v daňovém přiznání na řádku 20 DAP. 

3.4.4 Výpočet daňové povinnosti 

Základ daně je dle § 36 odst. 1 ZDPH vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet 

plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, od osoby, pro kterou zdanitelné plnění uskutečnil. 

Výše daně se tedy vypočte jako součin základu daně a příslušné sazby daně. 

Jestliže je dodání zboží do jiného členského státu osvobozeno od daně, bude daň 

přiznávat osoba registrovaná k dani, které bylo zboží dodáno, dle pravidel platných v její 

zemi. Plátce daně vykazuje v daňovém přiznání základ daně v české měně na řádku č. 20 

DAP. Při přepočtu cizí měny na české koruny se použije ustanovení § 4 odst. 4 ZDPH. 

3.4.5 Souhrnné hlášení 

Plátce daně je povinen dle § 102 odst. 1 podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil: 

• dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném 

členském státě, 

• přemístění obchodního majetku do jiného členského státu, 
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• dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu 

podle § 17. 

„Pod písm. a) je stanoveno, že plátce uvádí dodání zboží do jiného členského státu 

osobě registrované k dani v jiném členském státě. Takovéto dodání je osvobozeno od daně 

podle § 64 a daňová povinnost je přenesena na pořizovatele v jiném členském státě. Plátce 

uvádí v souhrnném hlášení kód 0.“14  

Souhrnné hlášení lze podat pouze elektroniky na elektronické adrese Ministerstva 

financí: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_zaver.faces. 

Příklad č. 22: Český plátce dodává zboží do Polska osobě, která není registrována k dani 

v Polsku. Protože nelze přesunout daňovou povinnost na odběratele (polskou osvobozenou 

osobu), bude uplatněna daň v tuzemsku a do souhrnného hlášení se takové dodání neuvádí. 

Příklad č. 23: Český plátce dodává zboží do Německa osobě, která je registrována k dani 

ve Francii a dostává její francouzské DIČ. Plátce vykazuje osvobozené plnění s nárokem 

na odpočet daně a toto plnění uvede do souhrnného hlášení pod kódem 0. 

3.4.6 Intrastat 

Intrastat je souhrn statistických údajů o výstupu zboží z tuzemska do jiných členských 

států. Pro hlášení intrastat je rozhodující, zda zboží vystoupí z tuzemska, bez ohledu na to, 

které osoby se transakce účastní. Jestli je zboží dodáno osobě registrované k dani nebo osobě 

neregistrované, není podstatné. Pokud je zpravodajská jednotka povinna vykazovat pořízení 

zboží z jiných členských států do výkazu přijetí, vykazuje se toto přijetí pod dvoumístných 

kódem skupiny „1“, respektive „2“, nejčastěji však pod kódem „11“. 

Příklad č. 24: Tuzemská firma, plátce daně, dodává zboží na Slovensko slovenské firmě 

neregistrované k dani. Podle § 7 ZDPH je místem plnění místo zahájení přepravy, tedy 

tuzemsko a tuzemský plátce daně odvede daň na výstupu. Pro vykazování ve výkazu Intrastat 

je stěžejní informace ta, že proběhl transport přes české hranice a tuto transakci musí uvést 

český plátce ve výkazu pod kódem „11“.  

                                                 

14 Galočík, Paikert (2011, s. 257) 
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Předmětem vykazování v Intrastatu je také dodání zboží s instalací nebo montáží. 

Ve výkazu se uvádí pouze hodnota zboží bez ceny montáže a nákladů s ní spojených 

v souladu s ustanovením vyhlášky č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého 

zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými 

státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů. 

Příklad č. 25: česká společnost, plátce daně, se smluvně zavázala dodat i s montáží do Polska 

polské společnosti, neplátci daně, strojní zařízení. Hodnota zařízení je vyčíslena na 260 000 

Kč, včetně montáže. Hodnota montáže je 28 000 Kč. Státem určení je Polsko, kód povahy 

transakce je „11“, fakturovaná hodnota je 323 000 Kč. Podle novely vyhlášky o statistice se 

cena za montáž do fakturované hodnoty nezapočítává. 

3.5 Dodání zboží přes konsignační sklad 

Odlišným způsobem se řeší dodání zboží do jiného členského státu osobám 

registrovaným k dani přes tzv. konsignační sklad. Dodání zboží přes konsignační sklad 

funguje tak, že prodejce nejdříve přemístí zboží do skladu na členského státu, až poté jsou 

realizovány jednotlivé dodávky odběratelům. Sklad bývá zpravidla provozován třetí osobou, 

za úplatu. Právo nakládat se zbožím jako vlastník stále zůstává na dodavateli. Zvláštní případ 

konsignačního skladu je tzv. call-off sklad neboli stock, ze kterého se uskutečňují dodávky 

zboží pouze pro jediného odběratele (více v kapitole 3.6.). 

 

Obr. 3.5.: Dodání zboží přes konsignační sklad 

Zdroj: Klčová (2011, s. 33)  
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Dodání zboží přes konsignační sklad musíme rozdělit na dvě samostatné transakce 

stejně jako u pořízení přes konsignační sklad, a to: 

• přemístění vlastního zboží do skladu v jiném členském státě, které je v souladu 

s § 64 odst. 4 ZDPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně a místem 

plnění je tak místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho přepravy, 

• následné dodání zboží jednotlivým odběratelům, které přestavuje tuzemské 

dodání zboží s místem plnění v místě konsignačního skladu. 

Z titulu přemístění zboží do jiného členského státu musí český plátce podat přihlášku 

k registraci k DPH u finančního úřadu v jiném členském státě podle pravidel platných 

ze ZDPH daného státu. Toto přemístění je v jiném členském státě považováno za pořízení 

zboží a českému plátci tak vzniká povinnost přiznat daň. K tomuto plnění má český plátce 

nárok na odpočet daně dle § 72 odst. 2 v plné výši. Povinnost přiznat přemístění vzniká 

k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo zboží přepraveno do skladu. Dodavatel 

by měl na přemístěné zboží vystavit daňový doklad se všemi náležitosti dle § 35 ZDPH 

i přesto, že bude vystavovat faktury na jednotlivé dodávky z konsignačního skladu 

jednotlivým odběratelům. Základem daně při přemístění zboží do jiného členského státu je 

dle § 36 odst. 6 hodnota celkových nákladů vynaložených na dodání zboží. 

Dodání zboží jednotlivým odběratelům v jiném členském státě bude pak český plátce 

uskutečňovat pod přiděleným DIČ jiného členského státu a je povinen přiznávat a odvádět 

DPH podle zákona příslušného státu. 

Příklad č. 26: Česká společnost, plátce daně v ČR, má zřízen na území Slovenské republiky 

konsignační sklad. Odtud dodává zboží jednotlivým slovenským zákazníkům. Přemístění zboží 

do skladu je za podmínek § 64 odst. 4 ZDPH osvobozeno. Z pohledu Slovenska je tato 

transakce považována za pořízení zboží a místem plnění je místo, kde se zboží nachází 

po ukončení jeho přepravy, tj. na Slovensku. Povinnost přiznat daň v SR při tom vzniká 

českému plátci daně, který se musí zaregistrovat ke slovenské DPH. Následné vnitrozemské 

dodání zboží musí český plátce přiznat a uplatnit daň na výstupu podle slovenského ZDPH. 
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3.6 Dodání zboží přes call-off sklad 

Jedná se o situaci, kdy je zboží dodáno z konsignačního skladu pouze odběrateli. 

Dodání v režimu call-off stock sice neupravuje Směrnice k DPH, ale většina členských státu 

tento systém připouští a upravuje jej svou národní legislativou. V případě přemístění zboží 

českým plátcem do jiného členského státu by si měl plátce zjistit, jaké jsou podmínky v zemi, 

do které zboží dodává. Za určitých podmínek lze uplatnit zjednodušený postup, při kterém není 

dodavatel povinen se registrovat v jiném členském státě a povinnost přiznat daň ve vztahu 

přemístění zboží z jiného členského státu do daného členského státu je přenesena na odběratele, 

osobu registrovanou k dani v jiném členském státě. Místem plnění je místo, kde je ukončena 

přeprava zboží, tedy umístění call-off skladu. 

Obr. 3.6.: Dodání zboží před call-off sklad 

Zdroj: Klčová (2011, s. 34) 

Příklad č. 27: Česká společnost plátce DPH má zřízen call-off sklad pro slovenského ORD 

na území Slovenské republiky, odkud uskutečňuje dodání zboží pro tuto slovenskou 

společnost. Přemístění zboží do skladu na Slovensko je pro českého plátce dodání zboží 

do jiného členského státu osvobozené s nárokem na odpočet daně. Osobou povinnou odvést 

daň je podle § 11a ZDPH platném ve Slovenské republice slovenský plátce, kterému je zboží 

dodáváno. Z ustanovení § 20 odst. 4 slovenského ZDPH, vzniká daňová povinnost 

slovenskému plátci dnem umístění zboží ve skladu. Základem daně je úhrada, kterou zaplatil 

odběratel dodavateli. Daňová povinnost je v konečném důsledku přenesena na slovenského 

odběratele a českému dodavateli s této transakce nevzniká žádná povinnost vzhledem 

ke slovenské DPH. 
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3.7  Účtování dodání zboží do jiného členského státu 

Dodání zboží do jiného členského státu znamená účetně změnu stavu zásob a vznik 

pohledávky vůči odběrateli zboží. Pokud jsou splněny podmínky pro osvobození při dodání 

zboží do jiného členského státu, český plátce o DPH neúčtuje, protože mu nevznikla 

povinnost přiznat daň a odběrateli vystavuje fakturu bez DPH. 

Příklad č. 28: Český plátce dodává zboží do Rakouska, ORD DPH v Rakousku v hodnotě 

1 000 EUR v červnu 2013. Pevný kurz za měsíc červen činí 24 Kč/EUR. 

Tab. 3.5.: Účtování dodání zboží do jiného členského státu 

č. Popis operace Kč MD Dal 
1. Vyskladnění zboží 20 000 504 132 
2. Vydaný DD za zboží 24 000 311 604 
3. Úhrada DD 24 000 221 311 

  Zdroj: vlastní zpracování 

Jak bylo již v kapitole 3.7.1 zmíněno, často se v praxi požadují zálohy za dodání zboží. 

V případě, kdy bude zboží dodáno občanovi nebo osvobozené osobě, budou částky přijatých 

záloh včetně DPH. DPH ze záloh je účtováno pomocí analytických účtů, ale také pomocí 

podrozvahových účtů na účtech účtové skupiny 37. - ostatní (jiné) závazky. V tab. 3.6 ukázka 

účtování pomocí podrozvahových účtů.  

Tab. 3.6.: Účtování přijatých záloh pomocí podrozvahových účtů 

č. Popis operace Kč MD Dal 

1. Přijetí zálohy 12 100 221 324 

2. Přijetí potvrzení o zaplacení zálohy 2 100 378 343 

3. Přijatý DD za zboží  20 000 311 604 

4. Nárok na odpočet daně 4 200 311 343 

5. Převod zálohy 12 100 324 311 

6. Převod DPH ze zálohy 2 100 343 378 

7. Úhrada 12 100 221 311 

      Zdroj: vlastní zpracování 



43 

 

3.8 Kurzové rozdíly 

Jak je uvedeno v § 4 odst. 12 zákona o účetnictví, má účetní jednotka povinnost vést 

účetnictví v české měně. Pro přepočet závazků a pohledávek z titulu prodeje zboží může 

účetní jednotka použít denní kurz, tedy aktuální denní kurz vyhlášený CNB ke dni 

uskutečnění účetního případu. Případně může použit pevný kurz, který je platný pro určité 

období (účetní období, čtvrtletí, měsíc). To jaký kurz bude používat k přepočtu jednotlivých 

účetních případů je zakotveno ve vnitropodnikové směrnici účetní jednotky. 

Ke kurzovým rozdílům dochází v důsledku nesouladu kurzů mezi obdobími, se 

kterými souvisí jednotlivé účetní případy. K rozdílům dochází v době přijetí či vydání faktury 

za zboží a úhradou těchto faktur. Kdy ke dni vystavení faktury je kurz odlišný od kurzu 

v době placení.    

Kurzové rozdíly účtujeme na výsledkové účty: 

• Účet 563 - Kurzové ztráty: Kurzové rozdíly v případě zvýšení aktuálního kurzu oproti 

kurzu dřívějšímu – vzniká náklad 

• Účet 663 - Kursové zisky: Kurzové rozdíly v případě snížení aktuálního kurzu oproti 

kurzu dřívějšímu – vzniká výnos 
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4 Praktické uplatnění DPH při intrakomunitárních dodávkách 

zboží 

Pro pochopení celé problematicky DPH při obchodování v rámci Evropské unie, se 

tato kapitola věnuje souvislému příkladu, který může vyvstat v rámci jednoho zdaňovacího 

období u fiktivní společnosti. Příklad obsahuje pořízení a dodání zboží z/do členského státu 

EU, včetně vykázání těchto transakcí ve výkazech Intrastatu a Souhrnného hlášení. Veškeré 

účetní případy bodu také náležitě zaúčtovány. 

4.1 Charakteristika společnosti 

Obchodní společnost ABED, s.r.o. nakupuje a následně prodává spojovací a kotvící 

materiál. Spojovacím materiálem jsou metrické šrouby, matice, podložky atd. Kotvícím 

materiálem jsou teleskopy a šrouby, sloužící ke kotvení plochých střech a zateplení fasád. 

Společnost sídlí ve Frýdku-Místku, ulice Pod Lipinou 132, PSČ 738 01 a nakupuje zboží 

(neboli materiál) jak od tuzemských výrobců, tak od výrobců zahraničních. 

ABED, s.r.o., DIČ CZ26909285, vede účetnictví, je registrovaným plátcem DPH 

a pro přepočet cizí měny používá denní kurz vyhlášený ČNB. Zdaňovacím obdobím účetní 

jednotky je kalendářní měsíc. Již v roce 2011 překročila hranici prahu a stala se tak 

zpravodajskou jednotkou v systému Intrastat pro dodání i pořízení zboží. Následující 

transakce byly realizovány za zdaňovací období leden, únor a březen 2013. 

4.2 Pořízení zboží z jiného členského státu 

Zboží ve společnosti ABED, s.r.o. je nakupováno na základě objednávky, která je 

vytvořená v účetním systému. Nejčastěji je zboží nakupováno v Itálii a Polsku. Často tyto 

zahraniční společnosti vyžadují zaslání záloh před samotnou dodávkou materiálu. Všechny 

společnosti fakturují v eurech. Přijatý daňový doklad (DD) je vždy zapsaná do seznamu 

přijaté pošty, poté je zaevidována v účetní systému a následně je příslušně zaúčtována. 

4.2.1 Pořízení zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě 

Případ č. 1: Společnost ABED, s.r.o. nakoupila metrické šrouby od společnosti FIXI, S.R.L., 

registrované k dani v Itálii pod DIČ IT 05202950012 dne 3.1.2013. Daňový doklad zní 
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na částku 514,14 EUR bez DPH, vystaven byl k datu 7.1.2013. DD byl uhrazen 21.1.2013, 

denní kurz 25,625 Kč/EUR. 

Společnost ABED, s.r.o. má povinnost přiznat daň k datu vystavení DD, tedy 

k 7.1.2013. Pro přepočet cizí měny na české koruny použije kurz platný k datu 7.1.2013, tj. 

25,535 Kč/EUR. 

Výpočet ZD: 514,14 EUR · 25,535 Kč/EUR = 13 129 Kč. 

Výpočet DPH: 13 129 Kč · 21/100 = 2 757 Kč.  

Úhrada v CZK: 514,14 EUR ·25,625 = 13 175 Kč. 

Toto plnění se vykáže v DAP za měsíc leden v řádku č. 3 v částce 2 757 Kč. Současně 

vzniká nárok na odpočet daně v řádku č. 43 DAP ve stejné částce. Toto plnění se uvede také 

do výkazu přijetí Instrastat. Stát odeslání i původu bude Itálie se značením IT, kód 

transakce č. 11, skupina dodacích podmínek K – doprava hrazena kupujícím, druh dopravy 3 

– pozemní doprava, fakturovaná hodnota 13 129 Kč. Obecně se pořízení zboží z jiného 

členského státu neuvádí do souhrnného hlášení. 

Tab. 4.1.: Účtování DD 

č. Datum Popis operace Kč MD Dal 

1. 3.1. Zboží přijato na sklad 13 129 132 131 

2. 7.1. Přijetí DD – závazek vůči dodavateli 13 129 131 321 

3. 7.1. DPH na výstupu  2 757 343 349 

4. 7.1. Nárok na odpočet daně 2 757 349 343 

5. 21.1. Úhrada DD 13 129 321 221 

6. 21.1. Kurzový rozdíl – ztráta 46 563 221 

   Zdroj: vlastní zpracování 

Příklad č. 2: Z důvodu nevyprodání nakoupených šroubů došlo k dohodě mezi českou 

společností ABED, s.r.o. a italskou společností FIXI, S.R.L o navrácení neprodaných šroubů 

zpět výrobci v hodnotě 15,5 EUR. Zboží bylo zasláno zpět 29.1.2013. Na vrácené šrouby byl 

vystaven společnosti FIXI, S.R.L opravný daňový doklad, na částku 112 EUR k datu obdržení 

šroubů 2.2.2013. Opravný daňový doklad je do společnosti ABED, s.r.o. doručen 5.2.2013. 
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Na základě opravného daňového dokladu je plátce povinen provést opravu základu 

daně dle § 42 ZDPH v měsíci, kdy tento opravný daňový doklad obdrží. Pro přepočet 

na českou měnu použije kurz platný ke dni uskutečnění původního plnění, tj. k datu 7.1.2013.  

Výpočet ZD: 15,5 EUR · 25,535 = 396 Kč. 

Výpočet DPH: 396 Kč · 21/100 = 83 Kč. 

O částku 83 Kč plátce sníží ř. 3 a 43 DAP za měsíc únor. Výkaz Intrastat za leden 

2013 není nutné opravovat, pokud za jedno referenční období nedošlo v těchto hodnotách 

o změnu více jak 5 % z celkové vykazované hodnoty. 

Tab. 4.2.: Účtování opraného daňového dokladu 

č. Datum Popis operace Kč MD Dal 

1. 29.1. Úbytek zboží ze skladu 396 131 132 

2. 2.2. Přijetí opravného DD – snížení závazku  396 321 131 

3. 2.2. Snížení DPH na výstupu  - 83 343 349 

4. 2.2. Snížení nároku na odpočet daně - 83 349 343 

  Zdroj: vlastní zpracování 

Příklad č. 3: Před samotným zasláním zboží požaduje výrobce úhradu zálohy ve výši 

100 EUR. Tato záloha je zaplacena 20.12.2012. Výrobci je zasláno potvrzení o zaslání platby 

v den zaplacení zálohy. Pro přepočet je použit denní kurz dne 20.12.2012, 

tj. 25,225 Kč/EUR. Zboží je pořízení 3.1.2013, DD obdržen 7.1.2013. Společnost ABED, s.r.o. 

zaplatila za nakoupené zboží 28.1.2013. 

Vzhledem k tomu, že je zboží dodáno od ORD v JČS nebude mít poskytnutá záloha 

vliv na DPH a nebude tak uvedena v DAP.  

Přepočet zálohy na CZK: 100 EUR ·25,225 = 2 523 Kč. 

 

Tab. 4.3.: Účtování zálohy 

č. Datum Popis operace Kč MD Dal 

1. 20.12. Zaplacení zálohy 2 523 314 221 

3. 7.1. Přijetí faktury za zboží 13 129 131 321 

4. 7.1. DPH na výstupu 2 757 343 321 

5. 7.1. Převod zálohy 2 523 321 314 
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3. 7.1. Nárok na odpočet DPH 2 757 349 343 

4. 28.1. Zaplacení 10 606 321 221 

  Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Pořízení zboží od osvobozené osoby v jiném členském státě  

Společnost ABED, s.r.o. nakupuje také šrouby od fyzické osoby ze Slovenské 

republiky, který je osvobozenou osobou na Slovensku. Tato osoba vyrábí šrouby, které nejsou 

vyráběny sériově, tedy šrouby dle výkresové dokumentace na zakázku.  

Příklad č. 4: Společnost ABED, s.r.o. si nechala od slovenské fyzické osoby Jura Koptáka, 

který je osvobozenou osobou v JČS, vyrobit 5 šroubů dle výkresové dokumentace. DD zní 

na částku 232 EU, byl vystaven dne 5.2.2013 a doručen spolu se zbožím 7.2.2013.  

Vzhledem k tomu, že nebyla zcela naplněna definice pořízení zboží z jiného členského 

státu ve smyslu § 16 odst. 1 ZDPH, nebude toto plnění předmětem daně. Pořízení zboží 

od osvobozené osoby v jiném členském státě se bude chovat obdobně jako nákupu zboží 

u českého neplátce. Toto pořízení se neuvádí v DAP a pro přepočet se použije kurz platný 

k 5.2.2013, tj. 25,650 Kč/EUR. 

Hodnota DD v CZK: 232 EUR · 25,650 = 5 951 Kč 

Tab. 4.4.: Účtování DD 

č. Datum Popis operace Kč MD Dal 

1. 5.2. Přijetí zboží na sklad 5 951  132 131 

2. 7.2. Přijetí DD 5 951 131 321 

   Zdroj: vlastní zpracování 

Jelikož je společnost ABED, s.r.o. zpravodajskou jednotkou v systému Intrastat, 

vykáže tuto transakci ve výkazu přijetí pod kódem transakce č. 14, kdy státem odeslání 

i původu je Slovenská republika SK, skupina dodacích podmínek K – doprava hrazena 

kupujícím, druh dopravy 3 – pozemní doprava, fakturovanou částkou je 5 951 Kč. 
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4.2.3 Pořízení zboží přes call-off sklad 

Firma ABED, s.r.o. má uzavřenou smlouvu se společností Klimas Sp, z o.o., 

DIČ PL5850025736, registrovanou k dani v Polsku na dodávku nejpoužívanějších texů 

RAL 9002. Jak je uvedeno ve smlouvě, budou dodávky uskutečňovány ze skladu call-off, 

který zřídí společnost Klimas Sp, z o.o. v prostorách společnosti ABED, s.r.o. 

Polská společnost nemá v České republice provozovnu a není zde ani registrovaná k dani. 

Na základě smlouvy budou jednotlivé dodávky fakturovány dle skutečného vyskladnění 

českým plátcem. 

V tomto případě se jedná o zjednodušený postup pořízení zboží dle § 16 odst. 4 

ZDPH, kdy nevzniká povinnost registrace dodavatele k dani v České republice. Povinnost 

přiznat daň je tak na odběrateli, tj. společnost ABED, s.r.o., jako u standardního pořízení 

zboží z jiného členského státu. 

Příklad č. 5: Naskladnění na call-off sklad proběhlo 5.1.201 v celkové hodnotě 

13 456 EUR. První dodávka texů RAL 9002 byla vyskladněna 11.1.2013 v hodnotě 

1 675 EUR a dodavatel společnost Klimas Sp, z o.o. vystavila k tomuto dni daňový doklad. 

Úhrada faktury proběhla 25.1.2013. 

Povinnost přiznat daň vzniká ke dni naskladnění zboží na sklad, tj. k 5.1.2013. 

K přepočtu na české koruny byl použit denní kurz 25,355 Kč/EUR. Denní kurz k 11.1.2013 

25,615 Kč/EUR. 

Výpočet ZD: 13 456 EUR · 25,355 = 341 178 Kč. 

Výpočet DPH: 341 178 Kč · 21/100 = 71 647 Kč. 

Hodnota DD v CZK: 1 675 EUR · 25,615 = 42 905 Kč. 

Úhrada DD v CZK: 1 675 EUR · 25,605 = 42 888 Kč. 

V DAP za měsíc leden 2013 uvede společnost ABED, s.r.o. tyto hodnoty na řádku 

č. 3 a současně ji vzniká nárok na odpočet daně v řádku 43. Přemístění zboží z jiného 

členského státu se nezahrnuje do souhrnného hlášení. Avšak společnost ABED, s.r.o. toto 

plnění musí vykázat ve výkazu přijetí Instrastat za měsíc leden pod kódem transakce č. 12. 

Státem původu i odeslání je Polsko PL, skupina dodacích podmínek K – doprava hrazena 

kupujícím, druh dopravy 3 – pozemní doprava a fakturovaná hodnota činí 341 178 Kč. 
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Společnost ABED, s.r.o. bude evidovat naskladněné zboží v call-off skladu 

v podrozvahové evidenci, neboť vlastníkem zboží je stále polský dodavatel. 

Tab. 4.5.: Účtování pořízení přes call-off 

č. Datum Popis operace Kč MD Dal 

1. 5.1. Přijetí zboží na sklad call-off 341 178 755 756 

2. 5.1. Základ daně 341 178 751 752 

3. 5.1. DPH na výstupu 71 647 349 343 

4. 5.1. Nárok na odpočet DPH 71 647 343 349 

5. 11.1. DD za zboží 42 905 132 321 

6. 25.1. Úhrada DD 42 888 321 221 

7. 25.1. Kurzový rozdíl – zisk 17 321 663 

   Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Dodání zboží do jiného členského státu 

Společnost ABED, s.r.o. dodává v současné době zboží na území České republiky 

a Slovenska. Plánem na rok 2013 je expanze na německý trh. Prosté byl zřízen v lednu 2013 

konsignační sklad se spřízněnou společností v Německu. 

Zboží je objednáváno telefonicky, případně elektronickou poštou. Každá objednávka je 

zavedena do interního systému a dále zpracována od naskladnění zboží až po jeho expedici. 

Pro dodání zboží na místo určení používá společnost ABED, s.r.o. přepravní služby. Dopravu 

zákazník neplatí, náklady na dopravu nese společnost ABED, s.r.o. jako součást svého 

zákaznického servisu. 

4.3.1 Dodání zboží osobě registrované k dani v jiném členském státě  

Příklad č. 6: Slovenská společnost AXAL, s.r.o. DIČ SK234525345 si telefonicky objednala 

šrouby a teleskopy pro zateplení fasády. Místem určení je stavba obchodního centra 

ve Zvolenu. Zboží bylo expedováno v den objednávky 7.1.2013. Doručení na místo stavby 

8.1.2013. DD č. 431450 (viz. příloha č. 3) vystaven 9.1.2013 na částku 194,50 EUR a zaslán 

tentýž den poštou. Uhrazen byl 25.2.2013. 
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Po ověření DIČ pořizovatele v systému VIES je toto dodání pro firmu osvobozeno 

od daně podle § 64 ZDPH a povinnost přiznat daň tedy bude na slovenské ORD. Povinnost 

přiznat toto osvobození vzniká ke dni vystavení daňového dokladu tj. 9. 1.2013. Pro přepočet 

cizí měny na české koruny je použit kurz platný k 9.1.2013, tj. 25,530 Kč/EUR.  

Hodnota DD v CZK: 194,50 · 25,530 = 4 966 Kč.  

Úhrada DD v CZK: 194,50 · 25,500 = 4 960 Kč. 

Společnost ABED, s.r.o. vykáže toto plnění v DAP za měsíc leden 2013 v částce 

4 966 Kč na řádku č. 20. V souhrnném hlášení za měsíc leden 2013 vykáže firma 

částku 4 966 Kč s kódem 0 a uvedením DIČ firmy AXAL, s.r.o., kód země SK. Dodání zboží 

musí společnost vykázat také v Intrastatu ve výkazu odeslání za leden 2013 pod kódem 

povahy transakce č. 11, státem určení je SK – Slovensko, skupina dodacích podmínek 

M – dopravné placené prodávajícím, druh dopravy 3 – pozemní doprava, fakturovaná hodnota 

4 966 Kč. 

Tab. 4.6.: Účtování prodeje plátci 

č. Datum Popis operace Kč MD Dal 

1. 

 

9.1. Vydaní DD za zboží na 194,50 EUR 

(kurz 25,530 Kč/EUR) 4 966 311 604 

2. 

 

25.2. Úhrada DD za zboží 

(kurz 25,500 Kč/EUR) 4 960 221 311 

3. 25.2. Kurzový rozdíl – zisk 6 221 663 

   Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.1.1 Kontrola oprávněnosti osvobození a důkazní prostředky 

Prostřednictví systému VIES bylo zkontrolováno nahlášené DIČ slovenské společnosti 

AXAL, s.r.o. a bylo tak zjištěno, že je tato společnost opravdu registrována k dani 

na Slovensku. Dále je potřeba prokázat, že zboží bylo skutečně doručeno na Slovensko. Tuto 

skutečnost prokazuje ABED, s.r.o. přepravními doklady od příslušné přepravní společnosti. 

Zároveň si nechává potvrdit zaslané faktury, ve kterých je upřesněn referenční původ zboží 

a také místo použití zboží. Společnost AXAL, s.r.o. tímto stvrzuje, že zboží obdrželi 

na Slovensku a bylo tam také použito na konkrétní stavbě. 
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Příklad č. 7: Jelikož vznikly technické problémy na stavbě, byla nucena společnost AXAL, 

s.r.o. použít šrouby a teleskopy jiných rozměrů. Na základě tohoto, požádala společnost 

ABED, s.r.o. o možnost navrácení nepoužitého materiálu. Došlo k dohodě a zboží bylo 

vráceno dne 2.3.2013. Následující den byl vystaven opravný daňový doklad č. 431545 

na částku 62,30 EUR (viz příloha č. 4). 

 Pro přepočet měny bude použit kurz původního zdanitelného plnění, tedy ke dni 

vystavení faktury k datu 9.1.2013, tj. kurz 25,530 Kč/EUR. Zboží bude účetně i fyzicky 

navráceno na sklad. Společnosti AXAL, s.r.o. je dle vnitřní směrnice ABED, s.r.o. účtován 

manipulační poplatek za navrácení zboží. Tento poplatek pokrývá náklady na zpětnou 

dopravu, přepočet vráceného zboží a úschovu zboží na skladové místo. 

Hodnota opravného DD v CZK: 62,30 EUR · 25,530 = 1 591 Kč. 

Tab. 4.7.: Účtování opraného daňového dokladu 

č. Datum Popis operace Kč MD Dal 

1. 2.3. Vrácení zboží na sklad 1 591 132 131 

2. 3.3. Přijetí opravného DD – snížení pohledávky 1 591 131 311 

   Zdroj: vlastní zpracování 

Společnost ABED, s.r.o. vykáže tento opravný daňový doklad v DAP za březen 

v řádku č. 20 v hodnotě - 1 591 Kč. V souhrnné hlášení za březen bude uvedena hodnota 

- 1 591 Kč s kódem 0. 

4.3.2 Dodání zboží osobě neregistrované k dani v jiném členském státě 

Příklad č. 8: Slovenská společnost Trevostavby, v.o.s. si elektronickou poštou objednala dne 

2.2.2013 spojovací materiál v hodnotě 234 EUR (cena vč. DPH). Toto zboží bylo 

vyexpedováno následující den spolu s vydaným DD č. 431671 (viz. příloha č. 5), na kterém 

byl uveden referenční původ zboží a místo jeho určení. Tento DD byl uhrazen 8.2.2013. 

Jelikož se jedná o dodání zboží osobě, která není registrovaná k dani v JČS, nebude 

toto plnění osvobozeno od daně dle § 64 ZDPH. Společnost ABED, s.r.o. má tak povinnost 

přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve stejném režimu jako při dodání zboží 

českému neplátci. Slovenské společnosti Trevostavby, v.o.s. tak daňová povinnost nevzniká. 
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Společnost ABED, s.r.o. musí přepočíst hodnotu DD na českou měnu denním kurzem ČNB 

ke dni 3.2.2013, tj. 25,635 Kč/EUR a vyčíslit základ daně a daň.  

Hodnota DD v CZK: 234 EUR· 25,635 = 5 999 Kč. 

Výpočet DPH: 5 999 Kč · 0,1736 = 1 041 Kč. 

Výpočet základu daně: 5 999 Kč – 1 041 Kč = 4 958 Kč. 

Hodnota úhrady v CZK: 234 EUR · 25,240 = 5 906 Kč. 

Toto zdanitelné plnění vykáže společnost ABED, s.r.o. v DAP za únor 2013 na řádku 

č. 1 v těchto hodnotách: ZD 4 958 Kč, DPH 1 041 Kč. Jelikož se nejedná o dodání zboží 

osobě registrované k dani v jiném členském státě, neuvádí se tato transakce do souhrnného 

hlášení. Ale zboží bylo fyzicky dodáno do jiného členského státu, a proto se toto dodání 

vykáže ve výkazu Intrastat s kódem povahy transakce č. 14, stát určení SK – Slovensko, 

skupina dodacích podmínek M – dopravné placené prodávajícím, druh dopravy 3 – pozemní 

doprava a fakturovaná částka 5 999 Kč. Skutečnost, že je pořizovatel zboží neplátce DPH 

nemá na hlášení Intrastat vliv.  

Tab. 4.8.: Účtování prodeje neplátci 

č. Datum Popis operace Kč MD Dal 

1. 3.2. 

Vydaní DD za zboží na 234 EUR 

(kurz 25,635 Kč/EUR) 

Cena bez DPH 

DPH 21 % 

Celkem 

 

4 958  

1 041 

5 999 

 

 

311 

604 

343 

 

2. 8.2. 

Úhrada DD za zboží 

(kurz 25,240 Kč/EUR) 

Celkem 

Kurzový rozdíl - zisk 

5 906 

93 

221 

221 

311 

663 

   Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.3 Dodání zboží přes konsignační sklad 

Společnost ABED, s.r.o. si v lednu 2013 pronajala sklad u německé společnosti 

Hamer SP.J. DIČ DE565333432, do kterého bude pravidelně přemisťovat své zboží. Toto 

zboží bude poté prodávat společnostem na území Německa. Již v prosinci si česká společnost 
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podala přihlášku k registraci k DPH v Německu s žádostí o registraci k 1.1.2013. K tomuto 

dni bylo společnosti ABED, s.r.o. přiděleno německé DIČ.  

Příklad č. 9: První přemístění zboží do skladu v Německu se uskutečnil dne 15.1.2013 

v hodnotě 3 250 000 Kč. V tento den byl také vystaven daňový doklad dle § 34 ZDPH. 

Přemístění zboží z tuzemska do Německa je plnění osvobozené od daně s nárokem 

na odpočet daně, vykázané v DAP za měsíc leden 2013 na řádku č. 20. Toto plnění bude 

uvedeno také v souhrnném hlášení i výkazu odeslání Intrastat. V souhrnném hlášené 

za únor je přemístění uvedeno pod kódem č. 1 na německé DIČ, kód země DE, na částku 

3 250 000 Kč. Ve výkazu odeslání Intrastat pod kódem transakce č. 92, stát určení Německo – 

DE, skupina dodacích podmínek M – dopravné placené prodávajícím, druh dopravy 3 – 

pozemní doprava s fakturovanou částkou 3 250 000 Kč.  

4.4 Shrnutí 

Společnost ABED, s.r.o. je měsíčním plátcem DPH. Současně je také zpravodajskou 

jednotkou pro vykazování údajů do Intrastatu. Společnost musí současně s daňovým 

přiznáním podat také souhrnné hlášení.  

4.4.1 Daňové přizná k DPH 

Společnost má povinnost podat vždy daňové přiznání do 25. dne následujícího měsíce. 

Tedy za plnění uskutečněná v lednu 2013, musí podat ABED, s.r.o. daňové přiznání 

do 25. února 2013. Za měsíc leden je vlastní daňová povinnost dle přílohy č. 6 nulová. Nulová 

je především proto, že nejsou v souhrnném příkladu zahrnuta tuzemská plnění, ze kterých by 

s největší pravděpodobností daňová povinnost vznikla. 

Za měsíc únor 2013 je daňová povinnost 1 041 Kč. Tato povinnost vyplývá 

z daňového přiznání v příloze č. 8. DAP musí být podáno do 25. března a finanční prostředky 

musí být zaslány na účet finančního úřadu nejpozději také do 25. března. 

Březnové přiznání tohoto příkladu pouze informuje o snížení hodnoty dodaného zboží 

do jiného členského státu na základě opravného daňového dokladu z příkladu č. 7. 

Vyhotovené daňové přiznání je uvedeno v příloze č. 9. 
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4.4.2 Souhrnné hlášení 

Vzhledem k tomu, že společnost ABED, s.r.o. dodává zboží do jiných členských státu 

osobám registrovaným k dani, musí spolu s daňovým přiznáním podat také souhrnné hlášení 

vždy nejpozději k 25. dni následujícího měsíce. Tedy opět za plnění uskutečněná v lednu 

2013, musí společnost podat hlášení do 25. února 2013. Souhrnná hlášení může společnost 

podat pouze elektronicky. V souhrnném hlášení za leden viz. příloha č. 7 jsou uvedeny dvě 

transakce v celkové hodnotě 3 254 966 Kč. V hlášení za březen zachycuje jednu transakci 

s hodnotou – 1591 Kč viz. příloha č. 10. 

4.4.3 Intrastat 

Zpravodajská jednotka ABED, s.r.o. podává výkaz přijetí i odeslání Intrastat 

v písemné podobě, neboť mívá počet vykázaných transakcí menší než 15. Výkazy Intrastat 

musí vždy doručit na místně příslušný celní úřad do 12. pracovních dnů následujícího měsíce. 

Lednové transakce musí být doručeny ve výkazu do 14.2.2013. Vyplněný výkaz přijetí je 

součástí přílohy č. 11 a obsahuje tři transakce v hodnotách 13 129 Kč, 5 951 Kč a 341 178 

Kč. Výkaz odeslání vykazuje hodnoty 4 966 Kč, 5 999 Kč a 3 250 000 Kč v příloze č. 12. 

 

 

5 Závěr 

Daň z přidané hodnoty je příjmem státního rozpočtu stejně, jako jiné daně daňového 

systému České republiky. Před vstupem ČR do Evropské unie byla tato nepřímá daň 

upravována českými právními předpisy. Po vstupu naší země do evropské unie muselo dojít 

k harmonizaci, respektive k implementaci evropských právních norem do českého práva.  

K významné změně došlo při obchodování přes hranice v rámci společenství, kdy 

přestaly fungovat státní hranice a s tím související celní kontroly. Tento kontrolní orgán byl 

však nahrazen jiným kontrolním systémem, který má za úkol zabránit daňovým unikům. 

V této souvislosti byl zaveden systém VIES, přes který si může každý ekonomický subjekt 

zkontrolovat oprávněnost osvobození při dodání zboží do Evropské unie. 

ZDPH byl již několikrát novelizován. Naposledy došlo ke změnám k 1.1.2013. Těmi 

nejvýznamnějšími změnami souvisejícími s intrakomunitárním plněním zboží jsou změny 
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sazeb DPH a změny ve vystavování a náležitostech daňových dokladů, které mají přímou 

souvislost se vznikem povinnosti přiznat daň.  

Cílem této práce bylo prakticky aplikovat uplatňování daně z přidané hodnoty při 

obchodování se zbožím v rámci Evropské Unie. První část práce se věnovala objasnění 

základních pojmů ZDPH a průběhu harmonizace této daně. Tato kapitola také ujasnila co jsou 

výkazy souhrnného hlášení a Intrastatu, povinnost jejich podání a vyplnění. 

Druhou část se zabývá teoretickým vysvětlením dodání zboží do jiného členského 

státu a pořízení zboží z jiného členského státu a jejich specifického plnění přes konsignační 

sklad a sklad call-off. Po novele zákona od roku 2009 byl považován daňový doklad 

za vystavený až doplněním potřebných náležitostí plátcem. Vznikaly tak nesoulady 

ve vykázání plnění u pořizovatele a dodavatele. Tato skutečnost byla důvodem mnohých 

kontrol finančních úřadů. Od roku 2013 je tento nesoulad odstraněn skutečností, že daňový 

doklad je považován za vystavený v okamžiku jeho skutečného vystavení u dodavatele. 

Problematiku dodání zboží přes call-off sklad přesně nevymezuje Směrnice o DPH a tudíž 

mají jednotlivé členské státy své individuální podmínky, které se mohou velmi lišit. Plátce by 

si měl proto nastudovat úpravu systému call-off skladů země dodání zboží. 

Pro pochopení celé problematiky je ve třetí části aplikovaná teoretická zkušenost 

na praktickém souvislém příkladu fiktivní firmy spolu s vyplněním potřebných dokumentů. 

Každá jednotlivá transakce je řešena v návaznosti na daňovou povinnost, určení její výše, 

náležité zaúčtování a zaevidování transakce do daňového přiznání, souhrnného hlášení 

a Intrastatu. V praxi jsou často opomíjené důkazní prostředky potřebné pro uplatnění 

osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a také často firmy nekontrolují 

správnost DIČ v systému VIES. 

Při zpracování této diplomové práce jsem se ujistila o tom, že problematika DPH je 

obsáhlá a ne jednoduchá. Avšak při podnikání je velice důležitá znalost zákona o dani 

z přidané hodnoty, neboť nesprávné uplatňování DPH může mít za následek zvýšenou 

administrativní zátěž obchodních partnerů, časté kontroly finančního úřadu, podávání 

dodatečných a opravných daňových přiznání. 

Věřím, že se mi podařilo objasnit široké veřejnosti uplatňování DPH při obchodování 

ze zboží v Evropské unii.   
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Seznam zkratek 

atd. a tak dále 

CZ Česká republika 

č. číslo 

DAP daňové přiznání 

DD daňový doklad 

DE Německo 

DIČ daňové identifikační číslo 

DPH daň z přidané hodnoty 

ES Evropské společenství 

EU  Evropská unie 

EUR euro 

JČS jiný členský stát 

Kč česká koruna 

MP místo plnění 

odst. odstavec 

OPD osoba povinná k dani 

ORD osoba registrovaná k dani 

písm. písmeno 

PO právnická osoba 

PL Polsko 

ř. řádek 

Sb. Sbírka 

SK Slovenská republika 

spol. společnost 
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s.r.o. společnost s ručeným omezeným 

tj. to je  

tzn. to znamená 

tzv. tak zvaný 

VIES elektronický systém pro výměnu informací 

ZDPH zákon o dani z přidané hodnoty 

ZOPD zahraniční osoba povinná k dani 

ZoÚ zákon o účetnictví
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