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1 Úvod 
Fungování státu je financováno prostřednictvím daní, které jsou jeho obyvatelé 

povinni platit. Bez daní se bohužel žádný stát neobejde, protože tvoří jeden z nejdůležitějších 

příjmů veřejného rozpočtu. Jejich úkolem je přerozdělování národního důchodu. Největší 

podíl na státních příjmech mají právě daně nepřímé. 

Významným mezníkem v oblasti nepřímých daní byl vstup ČR do Evropské unie, tj. 

1. 5. 2004, a s ním spojené přijetí zcela nového zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, který zapracovává příslušné předpisy Evropské Unie. 

Oblast daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) patří k jedné z nejčastěji se 

měnících oblastí daní. Změny v zákoně o DPH jsou prováděny i několikrát do roka. 

V současné době je oblast DPH politicky žhavým tématem, zejména pro razantní vzrůst sazeb 

daně v posledních letech (především snížené sazby daně). Důvodem zvyšování sazeb je 

zejména snaha snížit stále rostoucí schodek státního rozpočtu a financování současné 

důchodové reformy. 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat problémy při uplatňování DPH při výrobě 

a následném dodání výrobků do členských zemí EU a navrhnout jejich řešení, vysvětlit 

povinnosti a nároky při takto uplatňované dani a ve zvoleném zdaňovacím období provést 

praktickou aplikaci DPH ve vybraném výrobním podniku. 

Tato daň je nejsložitější a nejdůležitější nepřímou daní, proto je první část práce 

zaměřena na vysvětlení základních pojmů týkající se DPH, její postavení, význam a důležitost 

v daňovém systému České republiky, harmonizaci v kontextu Evropské unie a její 

nejpodstatnější změny v posledních letech. 

Druhá část je zaměřena na obecné zásady uplatňování DPH v rámci Evropské Unie, 

postup při uplatňování daně, určení místa plnění při obchodní spolupráci tuzemského subjektu 

se subjektem z členských zemí Evropské Unie, základní kritéria a povinnosti při pořizování 

zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu a přijímání služeb 

z jiného členského státu. 

Poslední část je zaměřena na praktickou aplikaci DPH ve vybrané společnosti. Jsou 

zde uvedeny příklady na obchodování se zbožím v rámci Evropské unie, pořízení zboží od 

tuzemského plátce a přijetí služby od osoby registrované v jiném členském státě. Tato část 

také obsahuje povinnosti vyplývající z uvedených transakcí. 
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2 Charakteristika a vývoj DPH 

2.1 Historie 

Daň z přidané hodnoty má svůj původ ve Francii, kde po druhé světové válce vznikla 

myšlenka o jejím zavedení a od roku 1954 ji Francie jako první začala používat pod názvem 

„Taxe sur la valeaur ajoutée“. Autorem koncepce je vládní ekonom Maurice Laudré. Později 

v roce 1967 začlenilo DPH do svého daňového systému i Dánsko a v následujícím roce ji 

přijalo i Německo. Státy Evropské unie se staly průkopníky v zavádění DPH a zavázaly se 

k tomu, že bude jedinou všeobecnou obratovou daní v jejich daňových soustavách (směrnice 

z roku 1967). Systém této daně se však brzy rozšířil i do jiných států a v současnosti se vybírá 

ve více než 120 zemích světa.1 

 

2.2 Umístění a význam DPH v daňové soustavě České 

Republiky 

Daň z přidané hodnoty se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a řadíme ji v daňové soustavě ČR mezi všeobecné 

nepřímé daně, jak vyplývá ze schématu (Schéma 2.1). 

 

                                                 
1 (ŠIROKÝ, 2008) 



 

Schéma 2.1

Zdroj: (Široký, 2008, s. 15) + vlastní úpra
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Pro obchodníka bude výslednou daňovou povinností rozdíl mezi daní na výstupu a 

daní na vstupu, tedy 3 150 – 2 100 = 1 050. Částku 1 050 Kč je obchodník povinen odvést 

příslušnému finančnímu úřadu. Daň v podstatě obchodník odvádí jen ze své přidané hodnoty, 

tj. 5 000 Kč. Adekvátně se chovají i ostatní prodejci v distribučním cyklu. 

Účetní jednotky zachycují evidenci DPH na účtu 343. V případě DPH na vstupu, 

bude účet 343 na straně Má Dáti (je pro nás pohledávkou) a u DPH na výstupu na straně Dal 

(je pro nás závazkem). Výsledný rozdíl je pak buď daňovou povinností, nebo daňovým 

přeplatkem. 

 

2.3 Pozitiva a negativa DPH 

Největšími výhodami daně z přidané hodnoty jsou: 

• neutralita, 

• snadná použitelnost v mezinárodním obchodě 

• transparentnost, možnost zdaňovat nejen zboží, ale i služby, 

• výnosnost pro státní příjmy, 

• odolnost vůči daňovým únikům. 3 

DPH je neutrální ke konkurenci i k organizační struktuře podnikatele, nezvýhodňuje 

tedy žádnou stranu. Jedná se o daň, uvalenou pouze na přidanou hodnotu vytvořenou v určité 

zemi. Je neutrální i k zahraničnímu obchodu, export není zdaňován, dovoz zboží je zdaňován 

stejně jako tuzemské zboží. Smyslem tohoto právního ošetření je, aby byly vytvořeny rovné 

podmínky konkurence na zahraničních trzích, jelikož jsou sazby DPH v jednotlivých zemích 

různé. Z tohoto důvodu je v zákoně zakotveno osvobození od daně s nárokem na odpočet 

(§63 zákona o dani z přidané hodnoty).4 

Jelikož technika daně umožňuje vývoz bez daně, je výhodné zavést tuto daň i 

v zemích intenzivně obchodujících se zeměmi s touto daní.5 

                                                 
3(ŠIROKÝ, 2008, s. 178) 
4 (ŠIROKÝ, 2008) 
5 (KUBÁTOVÁ, 2010) 
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Teoreticky DPH zdaňuje každý prodej, jak služby, tak zboží a v tom spočívá její 

transparentnost. Dodavatel státu odvádí jen tu část daně, která připadá právě na jeho přidanou 

hodnotu.6 

Výnosy z DPH jsou zejména díky její všeobecnosti jedním z největších příjmů 

veřejných rozpočtů. Z tohoto důvodu byla v mnoha zemích zavedena. 

Co se týče daňových úniků, je v zájmu firem kontrolovat výši daně u svých 

dodavatelů z důvodů odpočtu daně zaplacené na vstupu. Systém odpočtů daně na základě 

evidence o dani zaplacené na vstupu snižuje daňové úniky, protože plátce daně staví do 

řetězu, ve kterém má každý zájem na potvrzení o zaplacení daně v ceně zboží. Dodavatelé 

jsou si vědomi, že finanční úřad má přístup k dokladům o jejich vstupech a zdanitelných 

výstupech.7 

Mezi negativa DPH patří poměrně vysoká administrativní náročnost spojená s její 

evidencí, dále přímá vazba na ovlivnění cenové hladiny a jednorázové problémy související 

s jejím zavedením (např. problémy s kontraktními cena u dříve uzavřených smluv). Aby byla 

daň správně stanovena, vyžaduje se přesné vedení účetnictví. 

Jelikož je DPH obsažená v cenách jak služeb, tak zboží a je tvořena na všech 

úrovních zpracování, má nesmírný vliv na cenu statků na trhu. Zvýšení sazby o procentní bod 

vyvolá zvýšení inflace v celé ekonomice vyšší než jedno procento.8 

 

2.3.1 Nejčastější daňové úniky 

Dalšími negativy jsou daňové úniky s DPH spojené. Mezi nejobvyklejší úniky u daně 

z přidané hodnoty patří: 

• krácení tržeb,  

• nesprávné zařazení zboží nebo služeb do daňové sazby, 

•  nesprávné nebo dokonce fingované uplatnění osvobození od DPH (například při 

poskytnutí služby mimo území EU, při dovozu a vývozu zboží mimo EU), 

•  uplatnění odpočtu daně na základě přijetí plnění, které není určeno pro ekonomickou 

činnost plátce nebo se jedná o fiktivní plnění, 
                                                 
6 (ŠIROKÝ, 2008) 
7 (KUBÁTOVÁ, 2010) 
8 (ŠIROKÝ, 2008) 
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• organizování podvodných řetězců firem s cílem nárokovat nadměrný odpočet, 

• nesprávné stanovení daňové povinnosti u obchodování na Internetu, 

• nesprávně vyhodnocené místo plnění.9 

 

2.4 Přehled změn zákona o DPH v posledních letech 

V daňové soustavě České Republiky je DPH zakotveno od roku 1993 a bude to již po 

sedmé za tuto dobu, co se mění sazba DPH. Trendem je základní sazbu snižovat a sníženou 

sazbu zvyšovat, což naznačuje úsilí obě sazby sbližovat. Hlavním důvodem tohoto sbližování 

sazeb je snaha o zavedení jednotné sazby, která by mohla zamezit daňovým únikům a dále 

snížit náklady na administraci DPH a usnadnit práci jak firmám, tak kontrolujícím finančním 

úřadům na straně státu. 

 

2.4.1 Novely pro rok 2011 

V roce 2011 došlo k několika podstatným změnám. Byla vydána novela k 1. 4. 2011, 

která upravovala oblast uplatňování nároku na odpočet daně. Plátci mohli uplatnit nárok na 

odpočet daně až za zdaňovací období, ve kterém obdrželi daňový doklad. U chybně stanovené 

daně nelze uplatnit odpočet daně, jestliže místo snížené sazby daně byla uplatněna sazba 

základní. Plátci, kteří si pořídí majetek pro ekonomickou činnost a zároveň pro soukromé 

účely a uplatní nárok na odpočet daně v poměrné výši odhadem, musí k poslednímu dni 

v kalendářním roce provést opravu odpočtu daně podle skutečného používání majetku. 

Sledovat využití takového dlouhodobého majetku jsou povinni i v dalších letech a při 

změnách v poměru používání pro ekonomickou a soukromou činnost (o více než 10 

procentních bodů)provádět úpravu odpočtu daně.10 

Další novinka k 1. 4. 2011 se týká možnosti snížit daň na výstupu u pohledávek 

vzniklých za plátci v insolvenčním řízení také byla nově upravena oblast oprav výše daně a 

základu daně po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Namísto daňových dobropisů a 

vrubopisů byly zavedeny opravné daňové doklady. Příjemce plnění je povinen provést opravu 

při snížení základu daně v momentě kdy se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro provedení 

                                                 
9 (ŠIROKÝ, 2008) 
10 (NOVÁKOVÁ a LANGEROVÁ, 2012) 
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opravy a ne až ve chvíli kdy obdržel daňový doklad. Povinně se začaly provádět opravy i u 

poskytnutých skont a bonusů.11 

U dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, který plátce použije pro 

účely, kdy má nárok na odpočet daně v částečné výši, byl zcela nově nastaven systém zdanění 

a uplatňování odpočtu daně. 

Ve snaze zamezit daňovým podvodům bylo zavedeno ručení příjemce plnění za daň 

nezaplacenou poskytovatelem plnění a u dodání odpadů a převodu povolenek na emise 

skleníkových plynů k zavedení přenesené daňové povinnosti.12 

 

2.4.2 Novely pro rok 2012 

Novela účinná k 1. 1. 2012 už nebyla tak rozsáhlá jako novela k 1. 1. 2011. 

Nejpodstatnější změnou v tomto roce bylo zvýšení snížené sazby DPH z 10% na 14% a s tím 

spojené problémy s uplatňování sazeb například při vypořádání záloh zdaněných a 

zaplacených v roce 2011, když den uskutečněného zdanitelného plnění nastal v roce 2012. 

Větší problém s aplikací zákona o DPH v roce 2012 je však spojen s novelou k 1. 4. 

2011, kdy bylo zavedeno uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních a 

montážních prací s odloženou účinností od 1. 1. 2012. 

Ostatní změny zákona o DPH k 1. 1. 2012 se týkají spíše upřesnění změn, které byly 

zapracovaný do zákona už předtím. 

Další novela k 1. 4. 2012 upravuje uplatňování osvobození u dodání zdravotního 

zboží a zdravotních služeb. 

 

2.4.3 Novely pro rok 201313 

I tento rok je plný zásadních změn, na které bychom se měli podívat podrobněji.  

K 1. 1. 2013 nabyly účinnosti dvě novely a to: 

a) zákon č. 500/2012 Sb. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů 

v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Úprava se týká 

především změny sazeb DPH. 

                                                 
11 (NOVÁKOVÁ a LANGEROVÁ, 2012) 
12 (NOVÁKOVÁ a LANGEROVÁ, 2012) 
13 (MINISTERSTVO FINANCÍ, 2013) 
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b) Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Co se týče sazeb daně, od 1. 1. 2013 se u přijaté úplaty nebo zdanitelného plnění 

uplatňuje 21% u základní sazby daně a 15% u snížené sazby daně. 

Zařazení zboží a služeb do snížené nebo základní sazby daně a jejich rozsah se 

nemění, výjimkou je jen přeřazení dětských plen a některých zdravotnických prostředků do 

základní sazby DPH. Další podrobnosti uvádí druhá část zákona č. 500/2012 Sb., o změně 

daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných 

rozpočtů. 

Druhá novela (Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – dále jen „novely 

zákona“) se týká především technických změn v oblasti uplatňování DPH. Hlavním důvodem 

vzniku této novely byla implementace Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. 6. 2010, pokud 

jde o pravidla fakturace (dále jen „Směrnice Rady 2010/45/EU“). Dalším zásadním důvodem 

je přijetí opatření pro boj s daňovými úniky v oblasti DPH. V novele zákona jsou také 

uvedeny změny ve vymezení a registraci plátců, byl zaveden institut identifikované osoby a 

další navazující změny. Dále je u nemovitostí možnost volby zdaňovat převod nemovitosti po 

zákonem stanovené lhůtě s prodloužením dosavadní lhůty tří let nově na pět let. 

Přehled nejdůležitějších úprav zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro rok 

2013: 

a) Daňové doklady (díl 5 – §26 – §35a novely zákona) – jedná se o komplexní úpravu 

daňových dokladů v souvislosti s povinnou implementací Směrnice Rady 2010/45/EU. 

Účelem všech změn je především širší využití elektronických systémů pro 

vystavování, předávání a uchování daňových dokladů. Papírové a elektronické daňové 

doklady se stávají formálně rovnocennými. Při vystavování elektronických dokladů již 

není jedinou podmínkou značka nebo elektronický podpis. Čitelnost, věrohodnost 

původu a neporušitelnost obsahu daňových dokladů je možné dokázat i jiným 

způsobem, zákon však neuvádí jakým (§ 34 odst. 3 – Zajištění věrohodnosti původu 

daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu lze dosáhnout prostřednictvím 

kontrolních mechanismů procesů vytvářejících spolehlivou vazu mezi daňovým 

dokladem a daným plněním).  
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Významnou novinkou je vystavování zjednodušeného daňového dokladu do 10 000 

Kč včetně DPH a to i pro bezhotovostní platby (§ 30 – Zjednodušený daňový doklad). 

b) Evidence pro účely daně z přidané hodnoty (§ 100 novely zákona) – Nově je plátce 

povinen dle § 100 odst. 2 vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných 

plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet, také daňové 

identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění (tzn. dodavatele). Výjimkou jsou 

plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady. 

c) Zdaňovací období (§ 99 a násl. novely zákona) – Zdaňovacím obdobím všech nově 

registrovaných plátců, včetně plátců, kteří nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu, 

je nově povinně po určitou dobu kalendářní měsíc. Jsou stanoveny i podmínky pro 

změnu zdaňovacího období na kalendářní čtvrtletí. Kalendářní měsíc byl zaveden jako 

zdaňovací období kvůli ztížení daňových úniků v případě rozdílných zdaňovacích 

období mezi účastníky obchodních transakcí. Správci daně tak rychleji získávají 

informace a mohou rychleji reagovat na zjištěné skutečnosti nasvědčující podvodům 

nebo krácení daně. 

d) Povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost 

(§ 96 a § 98 odst. 1 písm. d) novely zákona) - Všechny daňové subjekty mají nyní 

povinnost uvádět v přihlášce k registraci čísla svých bankovních účtů používaných pro 

ekonomickou činnost. Správce daně nově zveřejní čísla účtů určená v přihlášce k 

registraci plátce.  

Čísla bankovních účtů budou zveřejněny 1. 4. 2013 a budou k dispozici v 

informačních systémech o plátcích DPH. Použití jiných účtů než zveřejněných bude 

důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou 

poskytovatelem plnění (§ 109 odst. 2 c) novely zákona). Institut ručení lze v tomto 

případě uplatnit až od zveřejnění údajů správcem daně, tedy od 1. 4. 2013.  

Cílem tohoto opatření je zamezení daňovým podvodům, u kterých se k úhradě 

využívají různé účty vedené třetími osobami tak, aby správce daně nemohl efektivním 

způsobem provést zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň.  

e) Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku (§ 10d novely zákona) 

- Věcné změny v pravidlech pro stanovení místa plnění u těchto služeb si vyžádaly 

přestrukturování § 10d a § 10j byl následně zrušen.  

K věcné změně dochází u dlouhodobého nájmu dopravního prostředku poskytovaného 

osobě nepovinné k dani. Doposud se místo plnění u tohoto typu nájmu stanovovalo 

podle sídla poskytovatele služby nebo umístění jeho provozovny. Podle nového 
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specifického pravidla se však místo plnění u dlouhodobého nájmu dopravního 

prostředku poskytnutého osobě nepovinné k dani určí podle místa, kde má příjemce 

služby sídlo nebo místo pobytu. Stejné pravidlo platí pro dlouhodobý nájem 

poskytnutý osobě povinné k dani. Dochází tak ke sjednocení pravidel pro všechny 

osoby u tohoto typu nájmu (osoby povinné i nepovinné k dani). Výjimkou je 

dlouhodobý pronájem rekreační lodi osobě nepovinné k dani, který popisuje odstavec 

3.  

f) Nespolehlivý plátce (§ 106a novely zákona) - Kvůli zefektivnění boje proti daňovým 

únikům byl zaveden input nespolehlivého plátce.  Nespolehlivým plátcem je ten, kdo 

závažným způsobem porušuje povinnosti při správě DPH jako je například nepodání 

daňového přiznání, neplacení vykázané daně a odmítnutí spolupráce při daňové 

kontrole. Informace o nespolehlivých plátcích budou zveřejněny v informačních 

systémech o plátcích DPH umožňujících dálkový přístup (na internetu). 

Plátce, který je příjemcem zdanitelného plnění, bude nově ručit za daň 

nezaplacenou poskytovatelem plnění v případě, že poskytovatel plnění je 

nespolehlivý plátce (§ 109 odst. 3 novely zákona). Plátce daně může v tomto případě 

využít zvláštní způsob zajištění daně (§ 109a zákona o DPH). 

Správce daně může na základě žádosti plátce daně rozhodnout o tom, že již není 

nespolehlivým plátcem a tuto skutečnost zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

g) Ručení oprávněného příjemce (§ 108a novely zákona) - Tento zákon byl zaveden 

jako další nástroj v boji proti daňovým únikům. Ručení za DPH oprávněným 

příjemcem vzniká příjemci v souvislosti s přijetím výrobků, podléhajících spotřebním 

daním, tedy vznikem povinnosti příjemce přiznat a zaplatit spotřební daň. 

Tento oprávněný příjemce ručí správci daně za nezaplacenou daň z dodání tohoto 

zboží třetí osobě osobou, která toto zboží pořídila z jiného členského státu. Oprávněný 

příjemce může také využít zvláštní způsob zajištění daně (§ 109a zákona o DPH). 

h) Ručení příjemce zdanitelného plnění při dodání pohonných hmot (§109 odst. 4 

novely zákona) - Plátce, který příjme zdanitelné plnění v podobě dodání pohonných 

hmot, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění 

není o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna skutečnost, že je registrován jako 

distributor pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty. Seznam 

distributorů pohonných hmot je dostupný na webových stránkách celní správy ČR 

(www.celnisprava.cz).  
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I v tomto případě lze využít zvláštní způsob zajištění daně (§ 109a zákona o DPH). 

 

2.4.4 Novely pro rok 2014 

Od 1. 1. 2014 budou plátci DPH dle § 101a novely zákona povinně činit podání 

(přihláška k registraci, daňová přiznání, hlášení a přílohy k daňovému přiznání) elektronicky. 

„Tuto povinnost nemají fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně 

předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 miliónů Kč, pokud 

nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Povinnost elektronických 

podání v oblasti DPH je zaváděna s účinností od 1. ledna 2014, aby měly daňové subjekty 

dostatek času na přípravu.“
14

 

 

2.4.5 Novely pro rok 2015 

Od tohoto roku by mělo dojít ke snížení limitu obratu pro povinnou registraci k DPH 

z 1 000 000 Kč na 750 000 Kč. 

 

2.1 Harmonizace DPH v Evropské unii 

V této oblasti je nejdůležitějším předpisem Směrnice Rady č. 2006/112/EC ze dne 

28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, která platí od 1. 1. 2007. Tato 

směrnice vymezuje a ošetřuje především osoby povinné k dani, teritoriální působnost, 

předmět daně, okamžik uskutečnění zdanitelného plnění, zdanitelné transakce, místo plnění 

zdanitelných transakcí, sazby daně, základ daně, odpočet plnění, osvobození od daně, zvláštní 

režimy, osoby povinné daň platit, povinnosti osob povinných platit daň, zjednodušující 

postupy a ustanovuje Výbor pro daň z přidané hodnoty.15 

Členské státy Evropské unie mohou mít podle této směrnice sazbu daně z přidané 

hodnoty v minimální výši 5 % pro sníženou sazbu a 15 % pro základní sazbu. Pouze v 

přechodném období mohou mít členské státy sazbu i nižší než 5 % (přehled sazeb DPH 

v jednotlivých členských zemích EU je uveden v příloze č. 1). 

                                                 
14(MINISTERSTVO FINANCÍ, 2013) 
15 (ŠIROKÝ, 2008) 
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V zásadním předpise, týkajícího se společného systému daně z přidané hodnoty, je 

Česká republika několikrát výslovně zmíněna. Platí pro ni také i některé odchylky nebo 

zvláštní režimy, které Směrnice č. 2006/112/EC umožňuje. Největší význam z nich pak má 

trvalá výjimka na snížený limit obratu pro povinnou registraci plátce daně z přidané hodnoty, 

tj. 1 000 000 Kč za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.16 

 

2.1.1 Harmonizace administrativy DPH 

Zavedením jednotného trhu roku 1993 platí v zemích Evropské unie přechodný 

režim. Administrativa daní je vykonávána finančními nebo celními úřady bez ohledu na to, 

zda jde o dovoz či domácí plnění. Odpadly tak formality na vnitřních státních hranicích. Byl 

vytvořen systém kontroly, kdy každému podniku v EU, který obchoduje na zahraničním trhu 

s dalšími zeměmi EU, bylo přiřazeno daňové identifikační číslo. Tato čísla jsou uvedena na 

dokumentech obchodních partnerů při realizování obchodní činnosti. DPH platí kupující 

strana ve své zemi, podle sazby platné v této zemi.17 

Evropské společenství vydalo v letech 1991 a 1992 dvě nařízení ke vzájemné 

výměně informací. Prvním z nich je tzv. Intrastat systém, podle kterého jsou všechny subjekty 

převážející ročně zboží v hodnotě vyšší než 10 000 EUR (odtud limit 326 000 Kč pro 

registraci identifikované osoby dle české legislativy) povinny poskytovat informace o pohybu 

zboží. Jsou to informace o zemi původu nebo určení, o množství a jeho hodnotě, o dodacích 

lhůtách a způsobu dopravy. Tato povinnost subjektů nahrazuje úkony dřívější celní kontroly. 

Subjekty, které nedosáhnou určeného limitu, poskytují požadované informace v pravidelném 

daňovém přiznání. Druhé nařízení zavedlo VIES („VAT information exchange system“), jenž 

umožňuje výměnu vybraných informací, jimiž například jsou registrační čísla subjektů a 

objem poskytnutých a přijatých zdanitelných plnění.18 

„Občané členských zemí dovážejí pro vlastní spotřebu zboží z jiné členské země 

s daní uvalenou v zemi původu, a to bez limitu množství. Výjimku tvoří automobily, letadla a 

lodě, u nichž se zachoval princip země určení, a každý nový takový předmět je zdaněn v zemi, 

                                                 
16 (ŠIROKÝ, 2008) 
17 (KUBÁTOVÁ, 2010) 
18 (KUBÁTOVÁ, 2010) 
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kde bude registrován. Tento způsob zdanění automobilů má zabránit arbitrážním 

obchodům.“
19

 

 

2.1.2 DPH jako zdroj rozpočtu EU 

I když reálné daňové příjmy v rozpočtu EU chybí (neexistuje evropská daň), daně 

přesto nepřímo zasahují prostřednictvím národních výnosů z DPH do příjmů rozpočtu EU. 

DPH je jedinou daní, na které se členské státy shodly, že může být používána pro účely 

rozpočtu, především pro její výnosnost a nízké inkasní náklady. „K samotné realizaci však 

mohlo dojít až po splnění požadavku jednotného systému daně z přidané hodnoty ve všech 

členských zemích, obsaženého ve směrnici 67/227/EHS, a stanovení harmonizovaného 

vyměřovacího základu daně z přidané hodnoty ve směrnici 77/388/EHS“.
20

 

Velikost odvodu z výnosu DPH do rozpočtu Evropských společenství byla stanovena 

jako určité procento DPH odvedené z harmonizovaného vyměřovacího základu DPH 

jednotlivých členských států. V letech 1979 až 1985 byla uplatňována hodnota 1% a v roce 

1986 bylo rozhodnuto o zvýšení odvodu z vyměřovacího základu na 1,4%. Později se začalo 

poukazovat na skutečnost, že jsou zvýhodňovány státy čistých exportérů a proto byla velikost 

odvodu z DPH omezena stanovením maximální výší harmonizovaného základu, který 

v současnosti tvoří 50 % hrubého národního produktu. Postupnými změnami byla kvůli 

nespravedlivosti vůči chudším státům (mají větší spotřebu a menší úspory, tudíž i větší inkaso 

DPH) snížena také jednotná sazba uplatňována na zdroj z DPH na současnou hodnotu 0,30 % 

s výjimkou Rakouska (0,225 %), Německa (0,15 %), Nizozemska (0,10 %) a Švédska  

(0,10 %).21 

 

2.1.3 Zelená kniha o budoucnosti DPH 

Dokument COM (2010) 695, tzv. „Zelená kniha“ o budoucnosti DPH, byl vydán 

Evropskou komisí dne 1. 12. 2010. Skládá se ze šesti kapitol včetně úvodu a výzvy vyjádřit 

svůj názor, což poukazuje na snahu zahájit rozsáhlou diskuzi se zúčastněnými stranami a 

odbornou veřejností o fungování současného systému DPH a jeho možných úpravách. 

                                                 
19 (KUBÁTOVÁ, 2010) 
20 (ŠIROKÝ, 2012, s. 39) 
21 (ŠIROKÝ, 2012) 
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Vlivem finanční a hospodářské krize přistoupila většina států EU ke zvyšování sazeb 

DPH. Příjmy z nepřímých daní představují významný zdroj státního rozpočtu a v době krize 

byly upřednostňovány před přímými daněmi zejména pro svůj širší a stabilnější základ.  

Dalšími důvody pro zvyšování sazeb DPH jsou dopady stárnutí populace na trh práce, úspory 

a spotřební chování obyvatelstva. Při financování státu se nelze spoléhat jen na příjmy z 

odvodu mezd a daňové výnosy z úspor, což jsou další argumenty pro zvyšování nepřímých 

daní. K problematice DPH se Zelená kniha vyjadřuje následovně: 

„… po 40 letech fungování nastal čas kriticky zhodnotit systém DPH s ohledem na 

možnosti posílení jeho soudržnosti s jednotným trhem a jeho schopnosti generovat příjmy, 

podaří-li se zlepšit jeho ekonomickou účinnost a stabilitu, a jeho přispění k provádění jiných 

politik, jakož i možné snížení nákladů na dodržování předpisů a na výběr daně“22. 

Zjednodušením systému DPH by se navíc především podnikům snížily 

administrativní náklady, jelikož náklady na dodržení daňových předpisů představují pro 

podniky v EU hlavní administrativní zátěž.23 

K veřejné diskuzi o problematice DPH přináší Zelená kniha o budoucnosti DPH 33 

otázek, na které měli respondenti možnost odpovídat. V současnosti již byla vydána souhrnná 

zpráva o výsledku veřejné konzultace. Jako příklad uvedeme alespoň otázku č. 10: 

10. Jaké změny by podle vás zlepšily neutralitu a spravedlivost pravidel o odpočtu DPH 

na vstupu? 

Odpověď: 

„Větší či dokonce úplná harmonizace různých vlastností odpočtů by mohla být 

hlavním řešením pro většinu respondentů. Harmonizace právních předpisů nebo postupů ve 

všech členských státech byla zejména požadována v následujících oblastech: povinnosti 

spojené s fakturací (elektronickou); daňové bariéry a odpočtová omezení; podmínky a termíny 

náhrad; systém kapitálových statků; „pro rata“ metoda (nebo jiné metody); osoby povinné k 

platbě DPH; doby odpisů; požadavky na daňové doklady; různé druhy formalit; pravidla 

uskutečnění zdanitelného plnění; odpočet daně z přidané hodnoty zaplacené při dovozu. 

Někteří na prvním místě zastávali znovuzavedení obecné zásady, že u všech DPH na 

vstupu (dokonce vzniklé zaměstnanci), spojené s obchodní činností (i když jde o outsourcing), 
                                                 
22 (ŠIROKÝ, 2012, s. 171) 
23 (ŠIROKÝ, 2012) 
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by měl být nárok na odpočet daně. To bylo dokonce některými předloženo jako hlavní 

myšlenka vztahující se na veřejné orgány, charity a cestovní kanceláře ve vztahu k režimu 

zdanění ziskové přirážky. 

V souvislosti s tím, bylo mnoha respondenty zastáváno to, že daňové bariéry by měly 

být buď omezeny, jasně definované a aplikované opatrně a restriktivně, nebo být zcela 

zrušeny, pokud to souvisí s ekonomickou činností (např. pro automobily (benzín), restaurace a 

ubytování v hotelu). 

Kromě toho, odpovědi, zejména bank a pojišťoven, zaměřené především na 

problémy odpočtu vztahující se k činnostem, které jsou částečně osvobozené. V této 

souvislosti bylo navrženo umožnit - více ekonomicky-orientované - alternativy k celkovému 

"pro rata" systému. 

Bylo zde několik návrhů k nahrazení stávajícího intrakomunitárního systému DPH 

"obecným přenesením daňové povinnosti", podle kterého by DPH nebyla přiznána a uhrazena 

dodavatelem, ale tato povinnost by byla přenesena na nabyvatele a odečtena na stejném 

přiznání k DPH, a to zejména jako možná odpověď na kolotočové podvody (už bez nesouladu 

mezi platbou a odpočtem) nebo problémy s cash-flow. 

V této souvislosti s otázkami uznatelnosti a odpočtů, podporovali někteří zobecněnou 

aplikaci typu „hotovostního účetnictví“, spojující odpočet až do doby platby a daňové 

povinnosti do doby přijetí částky DPH. Nicméně je třeba zmínit, že část respondentů 

nesouhlasila s myšlenkou hotovostního účetnictví ze strachu ze zvýšené administrativní 

zátěže…“24 

Nárok na odpočet daně odběrateli vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

tedy ve stejný den, kdy jeho dodavateli vzniká povinnost přiznat daň na výstupu, nezávisle na 

tom, jestli byly služby nebo zboží zaplaceny. Z toho vyplývá, že dodavatelé jsou 

znevýhodnění vůči neplatícím odběratelům, kteří si mohou uplatnit nárok na odpočet daně, 

kdežto dodavatelé musí přiznat a zaplatit daň na výstupu i když jim nebyla poskytnuta úplata. 

Z tohoto důvodu by, dle mého názoru, mohla být řešením aplikace výše uvedeného 

„hotovostního účetnictví“ nebo přenesení daňové povinnosti na příjemce služby nebo zboží. 

                                                 
24 (Europese Commissie, 2011) 
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Ten by dodavateli uhradil částku bez DPH a daň na výstupu by odvedl sám. U plnění 

s nárokem na odpočet daně by si příjemce plnění mohl DPH hned odečíst. 

 

2.2 Základní pojmy 

2.2.1 Předmět daně 

Z věcného hlediska je předmětem daně z přidané hodnoty těchto pět typů 

zdanitelných plnění: poskytnutí a přijetí služeb, dodání zboží a přechod či převod nemovitostí, 

pořízení zboží ze třetích zemí (země mimo území Evropské unie), pořízení zboží z jiného 

členského státu (osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou nepovinnou k dani) a 

pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu. Ze subjektivního hlediska 

(s výjimkou dovozu zboží) musí být plnění uskutečněno, případně přijato osobou povinnou 

k dani nebo přijato osobou identifikovanou k dani při pořízení zboží z jiného členského státu 

či služeb z členských států i třetích zemích. Pořízení nového dopravního prostředku se 

vztahuje jen na osoby nepovinné k dani. V souvislosti s uskutečňováním ekonomické činnosti 

musí být místem plnění Česká republika a plnění musí být poskytnuto za úplatu. Úplatou se 

dle § 4 odst. 1a ZDPH rozumí částka v peněžních nebo platebních prostředcích 

nahrazující peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění (protislužba). 

Co není předmětem daně je popsáno v § 2a a § 2b zákona o DPH. Jedná se například 

o pořízení zboží z jiného členského státu, které je v tuzemsku osvobozeno od daně (§ 68 odst. 

1 až 10) apod. 

 

2.2.2 Osoba povinná k dani  

Zákon o DPH definuje osobu povinnou k dani jak každou fyzickou nebo právnickou 

osobu samostatně uskutečňující ekonomickou činnost. Za ekonomickou činnost se považuje 

aktivita výrobců, obchodníků a zemědělců, výkon samostatně výdělečných činností, 

poskytování služeb a soustavné využívání hmotného a duševního majetku za účelem získání 

příjmů. 

Sídlem osoby povinné k dani (dále jen „OPD“) je nově dle § 4 odst. 1 písm. j) adresa 

místa jejího vedení, tj. místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení této 
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osoby, popřípadě místo, kde se její vedení schází. Pokud fyzická osoba nemá místo svého 

vedení, je sídlem této osoby místo jejího pobytu. 

Za OPD se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují stát, obce, 

organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby založené 

nebo zřízené zvláštním právním předpisem apod.25 

 

2.2.3 Místo pobytu 

Je důležité pro určení místa plnění a tedy i pro určení místa, kde má být daň 

odvedena. Místem pobytu fyzické osoby (dále jen „FO“) je podle § 4 odst. 1 písm. i) její 

adresa vedená v registru obyvatel či jiné podobné evidenci, adresa, kterou FO uvedla správci 

daně, anebo místo, kde se FO obvykle zdržuje z důvodu profesní nebo osobní vazby. Pokud 

má tato osoba profesní vazby v jiné zemi, než ve které má osobní vazby, je místo pobytu 

určeno osobními vazbami. 

 

2.2.4 Zdanitelná plnění 

Obecně se označuje jako plnění vše, co by mohlo být předmětem DPH. Zdanitelná 

plnění jsou taková, u kterých plátci daně vzniká povinnost daň přiznat a odvést daň na 

výstupu. Zákon definuje místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitostí, při dodání 

plynu, elektřiny, tepla nebo chladu, při zasílání zboží, při poskytnutí služeb včetně tzv. 

reverse-charge (tj. samovyměření daně - poskytovatel plnění neodvádí a nevyměřuje daň 

z přidané hodnoty, tato povinnost se přenáší na příjemce), místo plnění při pořízení zboží 

z jiného členského státu, při dovozu zboží apod. Některá plnění mohou být také osvobozena 

od daně bez nároku na odpočet DPH nebo osvobozena od daně s nárokem na odpočet 

DPH. Bez nároku na odpočet stanovuje § 51 zákona o DPH. Patří zde např. finanční činnosti, 

penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, sociální pomoc, výchova a vzděláni atd. S nárokem na 

odpočet jsou osvobozena především plnění dovoz a vývoz zboží, přeprava osob, poskytnutí 

služby do třetí země, dodání a pořízení zboží z jiného členského státu atd. V zákoně o DPH 

tato plnění vymezuje § 63.26 

 

                                                 
25 (NOVÁKOVÁ a LANGEROVÁ, 2012) 
26 (ŠIROKÝ, 2008) 
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2.2.5 Dotace k ceně 

Dotace k ceně upravuje § 4 odst. 1 písm. l) zákona o DPH. Jsou to přijaté finanční 

prostředky poskytnuté za státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávních celků, 

státních fondů, grantů přidělených podle zvláštního zákona, pokud je příjemci dotace 

stanovena poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění 

(tj. cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena za službu či nemovitost). 

Dotace k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a 

dlouhodobého nehmotného majetku se nepovažuje za dotaci k ceně. 

 

2.2.6 Základ daně 

Základem daně se dle § 36 zákona o DPH rozumí vše, co jako úplatu obdržel nebo 

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

plnění uskutečňováno, nebo od třetí osoby, bez DPH za toto zdanitelné plnění. Základ daně 

dále zahrnuje clo, dávky nebo poplatky, materiál přímo související s poskytnutou službou, 

vedlejší výdaje (balení, přeprava, pojištění), při poskytnutí stavebních a montážních prací také 

zabudované nebo zamontované stroje a zařízení jako součást stavby, dotace k ceně, spotřební 

daně (s výjimkou zboží v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně v § 41), daň 

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

Pokud známe cenu zdanitelného plnění bez daně, hodnotu daně zjistíme tzv. 

metodou zdola: 

DPH = Cena bez daně · Sazba/100 

Kde Cenou bez daně se rozumí základ daně (dále jen „ZD“) a sazbou se rozumí 

snížená (15%) nebo základní (21%) sazba DPH. Vypočtená daň se zaokrouhlí na celé koruny 

tak, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč 

se zaokrouhlí na celou korunu dolů (§ 37 odst. 1). Cenou včetně daně je pak součet ZD a 

vypočtené daně. Více uvedeno na příkladě č. 2.1. 
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Příklad č. 2.1: Výpočet daně metodou zdola 

cena zboží  8 560 

balné 1 500 

doprava 1 000 

ZD celkem 11 060 

DPH 21% 2 322,6 

DPH zaokrouhleno 2 323 

Cena včetně DPH 13 383 

 

Jestliže je v ceně daň již zahrnuta, budeme při výpočtu DPH postupovat tzv. 

metodou shora: 

DPH = Cena s daní · Sazba/(100 + Sazba) 

Kde Cenou s daní je úplata včetně daně a Sazba/(100 + Sazba) je tzv. koeficient (k): 

k = 15/(100 + 15) = 0,1304 v případě snížené sazby DPH, 

k = 21/100 + 21) = 0,1736 v případě základní sazby DPH. 

Koeficienty se při výpočtu zaokrouhlují na čtyři desetinná místa. Cenou bez daně je 

rozdíl ceny včetně daně a vypočtené daně, což ilustruje příklad č. 2.2. 

Příklad č. 2.2:  Výpočet daně metodou shora 

Oprava auta vč. DPH (21%) 3 000 

Náhradní díly vč. DPH (21%) 5 000 

celkem vč. DPH (21%) 8 000 

DPH (21%) 1 388,8 

DPH po zaokrouhlení 1 389 

ZD (cena bez daně) 6 611 
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2.2.7 Správce daně 

Podle § 4 odst. 1 písm. f) je správcem daně územně příslušný finanční úřad nebo 

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

vzniká plátci při propuštění zboží do celního režimu volný oběh (se zbožím lze nakládat 

stejně jako se zbožím tuzemským, při propuštění do tohoto režimu se vybírá clo, spotřební 

daně a DPH), aktivní zušlechťovací styk v systému navracení (pro zboží dovezené ze třetích 

zemí za účelem zušlechtění, tedy komplementace či montáže a poté opět vyvezeno do třetích 

zemí) a dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla a případů, kdy byly 

plátcem porušeny podmínky pro osvobození od daně podle § 71g zákona o DPH.27 

 

2.2.8 Identifikovaná osoba 

Identifikovanou osobu vymezuje § 6g až § 6i. Je to každá osoba povinná k dani, 

která není plátce DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud v tuzemsku pořizuje 

zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně (nevztahuje se na zboží pořízené 

prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř EU formou 

třístranného obchodu ode dne prvního pořízení tohoto zboží). Mezi identifikované osoby 

rovněž patří osoby identifikované k dani (zahrnuté do této skupiny do 31. prosince 2012), dále 

OPD se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která nepřekročila obrat 1 mil. Kč, ale pořídila 

zboží v hodnotě více než 326 000 Kč z jiného členského státu, nebo přijala službu od osoby 

neusazené v tuzemsku, anebo jí bylo dodáno zboží s instalací nebo montáží či zboží 

soustavami nebo sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku. 

OPD se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která poskytla službu s místem plnění 

v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 zákona o DPH, kdy dochází k přenosu povinnosti 

odvést daň na odběratele, se stává identifikovanou osobou dnem poskytnutí této služby. 

Registrace ale nevzniká, pokud je plnění v jiném členském státě osvobozeno od daně. 

 

 

                                                 
27 (NOVÁKOVÁ a LANGEROVÁ, 2012) 
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2.2.9 Osoba registrovaná v jiném členském státě 

ORD JČS28 se dle § 4 odst. 1 písm. g) rozumí osoba, které bylo přiděleno daňové 

identifikační číslo (DIČ) pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi 

členskými státy EU. 

 

2.2.10  Zahraniční osoba 

Je dle § 4 odst. 1 písm. h) osoba, která nemá na území Evropské unie sídlo ani místo 

pobytu. 

 

2.2.11  Osoba neusazená v tuzemsku 

Podle § 4 odst. 1 písm. n) je osobou neusazenou v tuzemsku každá OPD, která nemá 

sídlo v tuzemsku, uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby 

s místem plnění v tuzemsku a nemá v tuzemsku provozovnu (respektive se provozovna plnění 

neúčastní). Patří sem i osoby neregistrované k DPH v EU. 

 

2.2.12  Provozovna 

Organizační složka OPD, která může uskutečňovat poskytnutí služby, dodání zboží a 

převod nemovitosti. Je stálá a má vhodné technické a personální zdroje. Definici provozovny 

najdeme v § 4 odst. 1 písm. k) zákona o DPH. 

 

2.2.13  Zboží 

Zbožím se dle § 4 odst. 2 rozumí všechny movité věci, ale i elektřina, teplo, chlad, 

plyn a voda. Dále bankovky a mince při jejich dodání výrobcem České národní bance (dále 

jen „ČNB“) ať už při pořízení z jiného členského státu či jejich dovozu ČNB, bankovky, 

státovky mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské účely a cenné papíry 

v listinné podobě při jejich dodání výrobcem emitentovi v tuzemsku, nebo při jejich pořízení 

z jiného členského státu či dovozu a vývozu jako výrobku. 

                                                 
28 ORD JČS – zkratka pro Osobu registrovanou k dani v jiném členském státě 
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2.2.14  Dopravní prostředek 

Je dle § 4 odst. 3 písm. a) vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení určené k přepravě 

osob či věcí z jednoho místa na jiné místo, konstruovaný k tomuto účelu a může k němu být 

skutečně použit. Nepovažuje se za něj vozidlo trvale znehybněno, ani kontejner. 

Pojem „dopravní prostředek“ byl zpřesněn dle článku 38 Nařízení Rady (EU) č. 

282/2011. Dopravní prostředky podle směrnice 2006/112/ES zahrnují vozidla bez ohledu na 

to, zda jsou nebo nejsou motorizována, a jiné prostředky a zařízení konstruované k přepravě 

osob nebo předmětů z místa na místo, které mohou být taženy, vlečeny, či tlačeny vozidly. 

Dopravními prostředky jsou zejména automobily, motocykly, jízdní kola, tříkolky, obytné 

přívěsy, lodě, letadla, zemědělské traktory a jiná zemědělská vozidla. Patří zde i mechanicky 

nebo elektronicky poháněné vozíky pro invalidy.29 

  

2.2.15  Nový dopravní prostředek 

§ 4 odst. 3 písm. b) zákona o DPH rozlišuje tři druhy nových dopravních prostředků: 

1) Vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích 

- obsah motoru větší než 48 cm  nebo výkon větší než 7,2 kW, 

- bylo dodáno do šesti měsíců ode dne prvního uvedení 

- nebo má najeto méně než 6 000 km. 

2) Loď delší než 7,5 m 

- byla dodána do tří měsíců ode dne prvního uvedení do provozu 

- nebo má najeto méně než 100 hodin 

- výjimkou jsou námořní lodi používané k obchodní, průmyslové, rybářské nebo 

záchranné činnosti. 

3) Letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg 

- dodáno do tří měsíců ode dne prvního uvedení do provozu 

- nebo má nalétáno méně než 40 hodin 

- výjimkou jsou letadla využívaná leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou 

přepravu.30 

 

                                                 
29 (NOVÁKOVÁ a LANGEROVÁ, 2012) 
30 (NOVÁKOVÁ a LANGEROVÁ, 2012)  
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2.2.16  Obchodní majetek 

Podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o DPH je obchodní majetek (dále jen „OM“) 

souhrnem majetkových hodnot, sloužící nebo určen OPD k uskutečňování ekonomických 

činností. 

 

2.2.16.1  Dlouhodobý majetek 

Dle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o DPH je dlouhodobý majetek definován jako OM, 

který je hmotným majetkem, technickým zhodnocením nebo odpisovaným nehmotným 

majetkem podle zákona o daních z příjmů a také pozemek, který je dlouhodobým majetkem 

podle českých účetních standardů (ČÚS). 

 

2.2.16.2  Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností 

Dlouhodobý majetek vyrobený, postavený nebo jinak vytvořený plátcem v rámci 

jeho ekonomických činností. Za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se 

považuje také technické zhodnocení (§ 4 odst. 3 písm. e) zákona o DPH). 

 

2.2.17  Přepočet cizí měny na českou měnu 

Pro účely zákona o DPH se pro přepočet použije kurz devizového trhu vyhlášený 

ČNB a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo 

přiznat uskutečnění plnění. Nově je také možnost použít poslední směnný kurz zveřejněný 

Evropskou centrální bankou. Přepočet mezi měnami jinými než euro se provede za použití 

směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru (§ 4 odst. 4. Zákona o DPH). 

 

2.2.18  Obrat 

Obratem se pro účely zákona o DPH dle § 4a rozumí souhrn úplat bez daně, včetně 

dotace k ceně, které OPD náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod 

nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku. 

Do obratu vstupují zdanitelná plnění, plnění osvobozená od daně s nárokem na 

odpočet daně (dodání zboží do jiného členského státu, vývoz zboží apod.) a plnění 
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osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (finanční, penzijní a pojišťovací činnosti, 

převody a nájmy pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor), pokud nejsou příležitostně 

uskutečňovanou doplňkovou činností. Do obratu OPD uskutečňující plnění s nárokem na 

odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani na základě smlouvy o sdružení 

nebo jiné obdobné smlouvy, se zahrnuje obrat dosahovaný touto osobou samostatně mimo 

sdružení a společně všemi účastníky sdružení v rámci sdružení. 

Do obratu nevstupují úplaty z prodeje dlouhodobého majetku, plnění s místem 

plnění mimo tuzemsko, plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (kromě výše 

uvedených plnění, která do bratu vstupují), plnění, která nejsou předmětem daně, což je 

například výkon veřejné správy, prokázaná manka a škody apod. a dotace (vyjma dotací 

k ceně).31 

Příklad 2.3 obrat: 

OPD ve sledovaném období: 

1. poskytla služby s místem plnění v tuzemsku za 110 000 Kč, 

2. přijala zálohu ve výši 320 000 Kč na stavební práce, které se uskuteční na nemovitosti 

v tuzemsku po ukončení sledovaného období, 

3. uskutečnila dodání zboží s místem plnění v tuzemsku za 250 000 Kč, 

4. poskytla stavební práce na nemovitostech na Slovensku za 200 000 Kč, 

5. obdržela úplatu za jednorázově pronajatou nemovitost ve výši 15 000 Kč, 

6. poskytla pojišťovací služby za 5 000 Kč, tyto služby dělá soustavně, 

7. obdržela dotaci na provoz ve výši 800 000 Kč, 

8. obdržela úplatu ve výši 100 000 Kč za dodávku zboží, které bylo dodáno před 

započetím sledovaného období. 

 

Ve sledovaném období vstoupí do obratu částky 250 000 Kč a 110 000 Kč za 

dodávky zboží a poskytnuté služby, bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla daná plnění 

v tomto období uhrazena. Do obratu OPD také zahrne částku 5 000 Kč. Jde sice o plnění 

osvobozené od daně bez nároku na odpočet dle § 55 zákona o DPH, ale nejedná se o 

doplňkovou činnost uskutečňovanou příležitostně. Obrat tedy bude činit 365 000 Kč. 

                                                 
31 (NOVÁKOVÁ a LANGEROVÁ, 2012) 
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Do obratu se naopak nezahrne dotace ani služby poskytnuté s místem plnění mimo 

tuzemsko. Jde o stavební práce na nemovitostech nacházejících se na Slovensku, protože 

místem plnění u těchto služeb je Slovensko (místo kde se nemovitosti nachází). Do obratu se 

nezahrnou ani zálohy na plnění, která se uskuteční až v následujících obdobích a ani platby za 

plnění, která nastala dříve. Také jednorázový příjem z nájmu do obratu nevstoupí, jelikož se 

jedná o doplňkovou činnost.32 

 

2.2.19  Registrační povinnost k DPH 

Registrační povinnost k DPH je vymezena v § 6 až §6f. Plátcem se OPD se sídlem 

v tuzemsku stane, pokud její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. Výjimkou jsou osoby uskutečňující 

pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Tato osoba je plátcem od 

prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila obrat 1 000 000 

Kč. 

Povinně se OPD může stát plátcem také například, pokud je členem sdružení, ve 

kterém je některý člen plátcem DPH, pokračuje v podnikání po zemřelém plátci apod. (viz. § 

6a – 6f zákona o DPH). 

Další možností je dobrovolná registrace, což je vhodné, jsou-li mezi našimi 

zákazníky významné firmy (plátci DPH), jelikož tím odběratelům umožníme uplatňovat si 

nárok na odpočet daně na vstupu a tím se pro ně stáváme atraktivnějšími.33 

  

                                                 
32 (NOVÁKOVÁ a LANGEROVÁ, 2012) 
33 (KONEČNÁ, 2013) 
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3 Uplatňování DPH v rámci EU 

Vlivem vstupu do EU aplikuje ČR pravidla jednotného vnitřního trhu, který byl v EU 

zaveden od roku 1993. „Zrušení vnitřních hranic po vstupu ČR do EU bylo provázeno 

odbouráním hraničních kontrol ve vztahu k pohybu zboží uvnitř území Evropského 

společenství. U těchto obchodních transakcí odpadly nejen celní formality, ale i povinnost 

zaplatit celní dluh do 10 dnů od jeho vyměření. Od 1. 1. 2005 zanikla také povinnost platit 

DPH celnímu úřadu a povinnost přiznat daň a uplatnění nároku na odpočet se uvádí 

v daňovém přiznání k DPH. Další významnou změnou po vstupu ČR do EU, která tyto 

obchodní transakce při dodání zboží v rámci EU provází, je skutečnost, že tyto obchodní 

případy nejsou kontrolovány celními úřady, tzn., že státní orgán v těchto případech nejen 

nekontroluje, ale ani nepotvrzuje skutečnosti týkající se pohybu zboží. Potvrzení skutečnosti, 

že zboží vystoupilo na území příslušného členského státu, popř. že odeslání nebo přeprava 

tohoto zboží byla realizována a v daném členském státě ukončena, si musí po vstupu ČR do 

EU zajistit český plátce. Pravidla pro uplatňování DPH při obchodování se zbožím za situace, 

kdy jednou ze smluvních stran byla zahraniční osoba a druhou tuzemský plátce, byla do 30. 4. 

2004 upravena v zákoně o DPH v části označené jako dovoz a vývoz zboží. S účinností od 1. 

5. 2004 v souvislosti se vstupem ČR do EU se z této oblasti vyčlenily obchodní transakce, 

které jsou realizovány v rámci EU, a to mezi českým plátcem a osobou registrovanou k DPH 

v jiném členském státě“34 

Dodávky zboží v rámci EU až na výjimky, kdy místem plnění není tuzemsko, jsou 

předmětem české DPH. U konkrétní dodávky zboží se pak uplatní buď osvobození od DPH, 

jestliže jsou pro uplatnění osvobození splněny všechny zákonem stanovené podmínky, nebo 

se uplatní režim zdanění. Dodávky zboží a služeb uvnitř EU se v praxi označují jako 

„intrakomunitární plnění“.35 

V této kapitole si stručně popíšeme proces zásady při uplatňování DPH v rámci EU 

při dodání a pořízení zboží, přemístění zboží, třístranný obchod a povinnosti spojené 

s obchodováním se zbožím v EU. 

 

                                                 
34 (FITŘÍKOVÁ, 2007) 
35 (FITŘÍKOVÁ, 2007) 
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3.1 Pořízení zboží z jiného členského státu 

Ve smyslu zákona o DPH jde o pořízení zboží z jiného členského státu za podmínky, 

že zboží dodává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě tuzemskému plátci a zboží 

je skutečně přepraveno nebo odesláno z jiného členského státu do tuzemska nebo jiného 

členského státu. 

Místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se dle § 11 zákona o DPH 

rozumí místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli. 

Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě (dále jen „ORD JČS“) za těchto 

podmínek účtuje bez DPH a tuzemskému plátci vzniká povinnost přiznat daň a to k 15. dni 

v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno nebo ke dni vystavení 

daňového dokladu, pokud tento den nastal dříve.  

Základ daně se stanoví stejným způsobem jako u tuzemských plnění a daň plátce 

vypočte metodou zdola. 

V daňovém přiznání pořizovatel (tuzemský plátce) vyplní řádek 3 (nebo 4, podle 

toho do jaké sazby zboží spadá), kde uvede základ daně a vypočtenou daň v příslušné sazbě, 

popřípadě uplatní nárok na odpočet daně na vstupu na řádku 43 (44). 

Obr. č 3.1: Pořízení zboží od ORD JČS českým plátcem 

            zboží 

 

Plátce DPH, má DIČ EU Plátce DPH, má DIČ CZ 

Vystaví daňový doklad Doplní daňový doklad 

Základ daně 1 000 + osvobozeno 

od DPH EU s nárokem na odpočet 

 

Základ daně 1 000 

+ DPH 21% (15%); ř. 3 (4) 

– DPH 21% (15%); ř. 43 (44) 

Souhrnné hlášení částka 1 000, DIČ CZ plátce Nevyplňuje souhrnné hlášení 

Daňové přiznání částka 1 000, DIČ CZ plátce Uplatní nárok na odpočet daně 

Zdroj: Přednášky EKF VŠB 2012 + vlastní úprava 

ORD JČS Plátce v ČR 
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3.1.1 Místo plnění 

Jak již bylo výše zmíněno, místem plnění je stát, ve kterém se zboží nachází po 

ukončení odeslání nebo přepravy pořizovateli. Zde také podléhá DPH. Jak vyplývá ze 

schématu č. 3.1, zboží bylo dodáno českému zákazníkovi do České republiky, tudíž je místem 

plnění Česká republika a transakce podléhá české DPH. 

 

3.1.2 Osoba povinná přiznat a zaplatit daň 

V novelizovaném § 108 jsou od 1. 1. 2013 vymezeny osoby, které jsou povinny za 

stanovených podmínek zaplatit nebo přiznat daň. Je rozlišováno kdy vzniká povinnost daň 

přiznat v daňovém přiznání a kdy vzniká povinnost daň zaplatit. V souladu s § 108 odst. 1 má 

povinnost přiznat daň jako dříve zejména plátce DPH nebo identifikovaná osoba, která 

pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo přijímají služby od osoby neusazené 

v tuzemsku. Povinnost přiznat daň dále pak mají všechny osoby, které pořizují nový dopravní 

prostředek z jiného členského státu. K osobám povinným přiznat daň také patří osoba, která 

vystaví daňový doklad (fakturu) a uvede na něm daň (např. podnikatel, který není plátcem 

DPH). Jinými slovy daňová povinnost se přesouvá z dodavatele na odběratele. Zaplatit daň 

jsou povinny všechny osoby, které dovážejí zboží ze třetích zemí nebo jim bylo zboží vráceno 

ze svobodného skladu či pásma.36 

 

3.1.3 Vznik daňové povinnosti 

Povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu vzniká plátci 

DPH ke dni vystavení daňového dokladu, jak uvádí § 25 zákona o DPH. Na jeho základě si 

pak pořizovatel (plátce DPH) může uplatnit nárok na odpočet daně. Povinnost přiznat daň 

vzniká plátci nebo identifikované osobě, vystavením daňového dokladu, pokud byl vystaven 

osobou registrovanou k dani v jiném členském státě před 15. dnem měsíce, který následuje po 

měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, nebo k 15. dni následujícího měsíce, ve kterém bylo 

zboží pořízeno. Pro určení okamžiku vzniku povinnosti přiznat daň tedy není určující den 

zaplacení zboží, ale primárně den vystavení daňového dokladu. Jen pokud není daňový 

doklad vystaven, je nutné přiznat daň k 15. dni následujícího měsíce, ve kterém došlo 

k dodání zboží, tj. převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Daň je plátce povinen 

                                                 
36 (BREZÁNIOVÁ, Mária a kol., 2013) 
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uvést do daňového přiznání k DPH za zdaňovací období, kdy mu povinnost přiznat daň 

vznikla.37 

Od 1. 1. 2013 již není za den vystavení daňového dokladu považován den doplnění 

požadovaných údajů na obdrženou fakturu nebo v evidenci pro účely DPH, ale den vystavení 

faktury dodavatelem z jiného členského státu.38 

 

3.1.4 Výpočet daňové povinnosti 

Základem daně je u pořízení zboží úplata, kterou má za toto plnění dodavatel obdržet 

od pořizovatele nebo třetí osoby, přičemž daň se vypočte dle § 37 odst. 1 zákona o DPH, tj. 

metodou zdola (DPH = cena bez daně · sazba/100). Součástí základu daně jsou i vedlejší 

výdaje, jimiž mohou být například náklady na přepravu, balení či pojištění, které jsou 

pořizovateli fakturovány dodavatelem při dodání daného zboží a to i když jsou fakturovány 

odděleně. 

Kupující, plátce daně, je povinen si daň vypočítat sám a tuto daň uvést v přiznání 

DPH za zdaňovací období, kdy mu vznikla samotná povinnost daň přiznat. Částku doplní na 

řádek 3, pokud zboží podléhá základní sazbě, nebo na řádek 4, pokud zboží podléhá snížené 

sazbě DPH. 

Vzhledem k tomu, že cena na faktuře je většinou uváděna v cizí měně, je nutné ji 

přepočítat pro účely stanovení základu daně na české koruny. V souladu s § 4 odst. 4 zákona o 

DPH se pro přepočet cizí měny na české koruny použije kurz devizového trhy vyhlášený 

Českou národní bankou, nebo poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou 

(přepočet mezi jinými měnami než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto 

měn), který je pro osobu povinnou daň odvést platný ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.39 

V případě, že kupujícím je účetní jednotka používající po určité časové období stálý 

kurz, může tento kurz, platný ke dni vzniku daňové povinnosti, pro přepočet použít. 

Pokud kupující nemá k dispozici daňový doklad, tudíž povinnost přiznat daň vzniká 

k 15. dni následujícího po měsíci, ve kterém došlo k pořízení zboží, je nutné stanovit základ 

                                                 
37 (BENDA a TOMÍČEK, 2009) 
38 (BREZÁNIOVÁ a kol., 2013) 
39 (BENDA a TOMÍČEK, 2009) 
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daně na základě jiných podkladů, jež má kupující k dispozici. Může jít například o ceníky, 

objednávky nebo uzavřené smlouvy s dodavateli.40 

 

3.1.5 Nárok na odpočet daně 

U pořízeného zboží z jiného členského státu vzniká nárok na odpočet daně dle § 73 

odst. 2 zákona o DPH nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém 

kupujícímu (plátci DPH) vznikla povinnost přiznat daň. 

Aby mohl plátce uplatnit nárok na odpočet, musí ho doložit příslušným daňovým 

dokladem, který obsahuje náležitosti uvedené v § 35 zákona o DPH.41 

 

3.1.6 Uvádění údajů v daňovém přiznání 

Údaje o pořízení zboží od ORD JČS se neuvádí do souhrnného hlášení. Plátce je 

uvádí pouze ve svém daňovém přiznání k DPH způsobem, uvedeným výše na předchozím 

obrázku (viz Obr. č. 3.1). 

Pokud pořizovatel je nebo se stane ve sledovaném období zpravodajskou jednotkou, 

musí v požadovaném rozsahu zachytit údaje o pořízení zboží ve výkazu o přijetí v systému 

Intrastat. Pořizovatel předkládá výkaz o pořízení zboží příslušnému celnímu úřadu. 

Zpravodajskou jednotkou se stane osoba, která za kalendářní rok přesáhne práh 8 000 000 Kč 

zvlášť pro odeslané a zvlášť pro přijaté zboží. 

Pořízení zboží z jiného členského státu od OND JČS není předmětem DPH, jelikož 

nesplňuje definici § 16 odst. 1 zákona o DPH. Do daňového přiznání se tedy neuvádí a 

pořizovateli zboží nevzniká povinnost přiznat daň.42 

 

3.2 Dodání zboží do jiného členského státu 

Podle zákona o DPH, ve vztahu k pořizovatelům zboží z členských států EU, byl 

nahrazen termín „vývoz zboží“ pojmem „dodání zboží do jiného členského státu“ (nebo také 

                                                 
40 (BENDA a TOMÍČEK, 2009) 
41 (BENDA a TOMÍČEK, 2009) 
42 (NOVÁKOVÁ a LANGEROVÁ, 2013) 
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„intrakomunitární plnění“, jenž zahrnuje dodávky zboží i služeb v rámci EU). Pojem „vývoz 

zboží“ se používá už jen pro plnění mimo území EU. 

Dodání zboží do jiného členského státu je považováno za osvobozené plnění 

s nárokem na odpočet daně na výstupu, pokud byly splněny následující podmínky: 

1) pořizovatel zboží je v jiném členském státě EU registrován k dani z přidané 

hodnoty, tzn., že mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo (dále jen 

„DIČ“) pro účely DPH a pořízení tohoto zboží v jiném členském státě, do 

kterého je dodáváno, je pro pořizovatele předmětem daně, 

2)  zároveň zboží bylo skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského 

státu EU plátcem, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. 

Pokud by bylo zboží dodáváno osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském 

státě není předmětem daně, nebude možné uplatnit osvobození od daně. Pro účely uplatnění 

osvobození od daně je dodavatel povinen uvést a zkontrolovat platnost DIČ svého zákazníka, 

které mu bylo vydáno v jiné členské zemi EU.43 

U českého plátce, který dodává zboží do jiných členských států, mohou v praxi nastat 

při uplatňování DPH tyto dvě situace: 

1) dodání zboží osobě registrované k dani v jiném členském státě (ORD JČS), 

2) dodání zboží osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (dále jen 

„OND JČS“) 

 

3.2.1 Dodání zboží ORD JČS 

Dle § 13 odst. 2 zákona o DPH se dodáním zboží do jiného členského státu rozumí 

dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Jestliže 

je zboží dodáno ORD JČS, jedná se o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet. 

Podmínky, za kterých je toto dodání osvobozeno od daně s nárokem na odpočet, uvádí § 64 

zákona o DPH (viz výše). Český plátce, za splnění těchto podmínek, bude dodávat zboží za 

ceny bez daně a tato dodání vykáže ve svém daňovém přiznání k DPH jako dodání zboží do 

jiného členského státu (v daňovém přiznání na řádku 20). Uplatněné osvobození od DPH, při 

                                                 
43 (MINISTERSTVO FINANCÍ, 2013) 
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dodání zboží do jiného členského státu, rovněž plátce deklaruje ve svém souhrnném hlášení 

(viz dále).44 

ORD JČS, která je pořizovatelem zboží, je pak povinna vypočíst si DPH v sazbě 

svého státu, doplnit daňový doklad od dodavatele, plnění a vypočtenou daň řádně přiznat a 

zaplatit ve svém státě v rámci podávaného přiznání k DPH, případně si může uplatnit nárok 

na odpočet za pořízení zboží z jiného členského státu. 

Schéma č 3.2: Dodání zboží ORD JČS českým plátcem 

            zboží 

 

Plátce DPH, má DIČ CZ Plátce DPH, má DIČ EU 

Vystaví daňový doklad Doplní daňový doklad 

Základ daně 1 000 + osvobozeno 

od DPH s nárokem na odpočet 

 

Základ daně 1 000  

+ DPH dané země EU  

– DPH dané země EU 

Souhrnné hlášení kód „0“ (částka 1 000, DIČ EU) Nevyplňuje souhrnné hlášení 

Daňové přiznání řádek 20 (částka 1 000, DIČ EU) Uplatní nárok na odpočet daně 

Zdroj: Přednášky EKF VŠB 2012 + vlastní úprava 

 

3.2.1.1 Místo plnění 

Místo plnění se při dodání zboží ORD JČS z hlediska dodavatele stanoví dle § 7 

odst. 2 zákona o DPH. Platí zde zásada, že pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, 

která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo 

zmocněnou třetí osobou, je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání 

nebo přeprava zboží začíná. Z toho vyplývá, že při dodání zboží, jehož přeprava nebo 

odeslání do jiného členského státu začíná v ČR, je místem plnění ČR. Pokud např. český 

dodavatel (plátce DPH) vlastní kamion a dodává pomocí něj zboží do jiného členského státu, 

místem plnění je místo, kde se zboží nakládá, např. sklad dodavatele v tuzemsku. U takového 

dodání je plátce povinen přiznat DPH na výstupu, případně osvobození od daně s nárokem na 

odpočet daně, jestliže jsou pro toto osvobození splněny zákonem stanovené podmínky. Pokud 

                                                 
44 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846D-AFFA7A15/cds/xsl/147.html?year=0#dodani 

Dodavatel z ČR Pořizovatel EU 
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však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboží a 

následném dodání osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se považuje stát EU, ve kterém 

vznikla daňová povinnost při dovozu zboží, jak uvádí § 7 odst. 2 zákona o DPH.45 

 

3.2.1.2 Povinnost přiznat osvobození od daně 

Dodání zboží do jiného členského státu plátcem je, podle § 64 zákona o DPH, 

osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud jsou splněny následující podmínky: 

1) Zboží musí být dodáno ORD JČS, 

2) pořízení zboží je pro pořizovatele v jiném členském státě předmětem daně, 

3) zboží musí být odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu a doprava 

musí být zajištěna plátcem nebo pořizovatelem nebo jimi zmocněnou třetí 

osobou. 

Znamená to, že plátce, který uplatňuje toto osvobození od daně, by si měl ověřit, zda 

pořizovatel zboží, kterému je zboží dodáváno, je skutečně ORD JČS a má platné DIČ. Plátce 

by měl také správci daně předložit platné dokumenty (např. přepravní doklady, dodací listy 

nebo apod.) dokazující, že zboží bylo skutečně dopraveno do jiného členského státu. To, že 

zboží bylo skutečně dodáno do jiného členského státu, je podle § 64 odst. 5 zákona o DPH 

možné prokázat také písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, nebo 

jinými důkazními prostředky.46 

Dále je dle § 64 odst. 2 zákona o DPH osvobozeno od daně dodání nového 

dopravního prostředku a to jak ORD JČS, tak i jiným osobám. 

„Pokud 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 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo 

zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Pokud však byl daňový doklad 

vystaven před tímto 15. dnem, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni 

vystavení daňového dokladu.“47 

 

                                                 
45 (BENDA a TOMÍČEK, 2009) 
46 (BENDA a TOMÍČEK, 2009) 
47 (BENDA a TOMÍČEK, 2009, s. 104) 
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3.2.1.3 Osoba povinná odvést daň 

Při dodání do jiného členského státu ORD JČS, které je osvobozeno od daně, daňová 

povinnost přechází z dodavatele na odběratele. Dodavatel má z hlediska zákona o DPH 

platného v ČR pouze povinnost uvést dodání zboží ve svém daňové přiznání a souhrnném 

hlášení. Jestliže je zpravodajskou jednotkou, musí uvést příslušné údaje i v Intrastatu.48 

 

3.2.1.4 Výpočet daňové povinnosti 

Daň přiznává a odvádí osoba ORD JČS, které bylo zboží dodáno, pokud je toto 

dodání osvobozeno od daně. 

 

3.2.1.5 Nárok na odpočet daně 

Nárok na odpočet daně může uplatnit pouze plátce daně, pokud přijatá zdanitelná 

plnění použije na uskutečňování své ekonomické činnosti. Plátce dodávající zboží do jiného 

členského státu může uplatnit nárok na odpočet daně, v souladu s § 72 odst. 2 zákona o DPH, 

v plné výši u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro zdanitelná plnění, u kterých 

vzniká povinnost uplatnit daň na výstupu (jedná se např. o prodej zboží do jiného členského 

státu, který není osvobozen od daně) nebo pro plnění osvobozená od daně s nárokem na 

odpočet (např. dodání zboží do jiného členského státu ORD JČS).49 

  

3.2.2 Dodání zboží OND JČS 

Dodání zboží do jiného členského státu soukromým osobám, pro které není pořízení 

zboží z jiného členského státu předmětem daně, je v zákoně o DPH označeno jako zasílání 

zboží. Toto plnění není osvobozeno, je dodáváno včetně sazby DPH platné v tuzemsku a má 

svůj specifický režim zdanění. 

 

                                                 
48 (BENDA a TOMÍČEK, 2009) 
49 (BENDA a TOMÍČEK, 2009) 
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3.2.3 Uvádění údajů do daňového přiznání 

Dodání zboží do jiného členského státu, které není osvobozeno od DPH, vykáže 

plátce (dodavatel) pouze v daňovém přiznání k DPH. Plnění, která podléhají základní sazbě, 

uvede plátce na řádku č. 1, jde-li o plnění podléhající základní sazbě, nebo na řádku č. 2 jde-li 

o plnění podléhající snížené sazbě DPH. 

U dodání zboží ORD JČS, které je osvobozeno od daně, uvádí údaje dodavatel 

(český plátce DPH) jak v daňovém přiznání, tak i v souhrnném hlášení. Částku plnění 

dodavatel uvede v českých korunách na řádek č. 20 daňového přiznání k DPH. Tato částka je 

pro pořizovatele zboží základem daně. 

Jestliže pořizovatel je nebo se stane ve sledovaném období zpravodajskou jednotkou, 

musí v požadovaném rozsahu zachytit údaje o pořízení zboží ve výkazu o přijetí v systému 

Intrastat. Zpravodajskou jednotkou se stane osoba, která za kalendářní rok přesáhne práh 

8 000 000 Kč zvlášť pro odeslané a zvlášť pro přijaté zboží. 

 

3.2.4 Souhrnné hlášení 

Do souhrnného hlášení vykáže plátce všechna uskutečněná dodání zboží pro ORD 

JČS pod kódem plnění „0“. Souhrnné hlášení lze dle § 102 odst. 3 podat pouze elektronicky 

na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou příslušným správcem daně. Údaje o hodnotě 

dodaného zboží se uvádějí v českých korunách. Podle § 102 odst. 5 podává plátce souhrnné 

hlášení za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po jeho skončení. Informace uvedené 

v souhrnném hlášení se vážou na informace uvedené v daňovém přiznání k DPH. Může se 

stát, že plátce uvede do souhrnného hlášení chybné údaje. V případě, že plátce zjistí, že uvedl 

chybné údaje, postupuje v souladu s § 102 odst. 8 a do 15 dnů od data zjištění této skutečnosti 

je povinen podat následné souhrnné hlášení elektronickou formou. Následné souhrnné 

hlášení složí pouze k uvedení opravy dříve uvedených údajů.  

Na rozdíl od daňového přiznání k DPH, které plátce podává i za zdaňovací období, 

ve kterém neuskutečnil žádné plnění, se souhrnné hlášení podává pouze za období, ve kterém 

plátce uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu. 
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3.3 Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od ORD 

JČS 

Dle základního pravidla v § 9 odst. 1 zákona o DPH je místem plnění při poskytnutí 

služby osobě povinné k dani místo, kde má tato osoba sídlo. Jestliže je služba poskytnuta 

provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, je 

místem plnění místo, kde se provozovna nachází. Toto vymezení v podstatě znamená, že 

místo plnění je přeneseno na stranu příjemce služby. 

 

3.3.1 Osoba povinná přiznat a zaplatit daň 

V případě, že je plátci poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku ORD JČS nebo 

zahraniční osobou povinnou k dani, je plátce povinen z takto přijaté služby přiznat a zaplatit 

daň. Nově dle § 24 zákona o DPH vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň příjemci služby také 

tehdy, když osoba neusazená v tuzemsku, která službu poskytuje, není registrovaná 

k DPH. Povinnost přiznat daň nevzniká, pokud ORD JČS nebo zahraniční osoba povinná 

k dani má v tuzemsku provozovnu, která se účastní na poskytnutí služby. V takovém případě, 

by byla daň z poskytnuté služby přiznána touto provozovnou.50 

 

3.3.2 Vznik daňové povinnosti 

U přijetí služby plátcem s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku 

nemá datum vystavení daňového dokladu ani datum doplnění povinných údajů příjemcem 

služby žádný vliv na vznik povinnosti přiznat daň. 

Podle § 24 odst. 1 zákona o DPH vzniká plátci povinnost přiznat daň při přijetí 

služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu dni, který nastal dříve. 

 

3.3.3 Výpočet daňové povinnosti 

„Podle § 39 odst. 1 zákona o DPH se základ daně při poskytnutí služby osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou se stanoví obdobně podle § 
                                                 
50 (NOVÁKOVÁ a LANGEROVÁ, 2012) 
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36, tj. základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné 

zdanitelné plněn od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, 

vyjma daně za toto zdanitelné plnění. Podle § 39 odst. 2 je plátce povinen si daň sám 

vypočítat podle § 37 odst. 1 zákona o DPH, tj. jako z částky bez daně.“51 

 

3.3.4 Nárok na odpočet daně 

Pravidla pro nárok na odpočet daně u přijaté služby od ORD JČS s místem plnění 

v tuzemsku, se odvíjí od § 73 zákona o DPH. Platí zde základní pravidlo, podle kterého musí 

být nárok na odpočet daně prokázán příslušným daňovým dokladem, který vystavila ORD 

JČS poskytující službu, s výjimkou odpočtu daně, kterou plátce sám přiznal na principu 

„reverse-charge“. 

 

3.3.5 Uvádění údajů do daňového přiznání 

Hodnota přijaté služby s místem plnění v tuzemsku od ORD JČS, pokud jde o službu 

s místem plnění dle základního pravidla (§ 9 odst. 1 zákona o DPH), se v daňovém přiznání 

uvádí na řádku č. 5, jde-li o služby podléhající základní sazbě DPH, popř. 6, pokud služby 

podléhají sazbě snížené. 

Uplatnění nároku na odpočet uvede na řádku č. 43 pro služby podléhající základní 

sazbě, popř. 44, jde-li o služby podléhající snížené sazbě DPH. 

 

  

                                                 
51 (BENDA a TOMÍČEK, 2009) 
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4 Praktické uplatňování DPH ve výrobním 

podniku 
V této kapitole jsou uvedeny konkrétní případy uplatňování DPH ve výrobním 

podniku a to jak v rámci ČR, tak v rámci exportu do zemí EU. Uvedené obchodní transakce 

vycházejí z účetnictví společnosti za období roku 2013. Částky v uvedených příkladech 

nejsou skutečné a pro účely bakalářské práce byly upraveny. 

 

4.1 Charakteristika vybrané společnosti 

Společnost BLANCO Professional CZ spol. s.r.o. (dále jen „BLANCO CZ“), byla 

založena v listopadu roku 1993 ve Frýdku-Místku. Je 100% dceřinou společností německé 

firmy BLANCO GmbH + Co. KG, která sídlí ve městě Oberderdingen, má na 1 700 

zaměstnanců a působí celosvětově.52 

BLANCO CZ je exportně orientovaným podnikem, který se orientuje na měnící se 

potřeby světového trhu. Zabývá se výrobou nerezového zařízení a vybavení pro 

gastronomické provozy, zdravotnictví a jiné oblasti, v nichž je kladen důraz na dodržování 

hygienických norem a na vysokou kvalitu.  

V České republice firma vykonává svou výrobní činnost prostřednictvím provozovny 

v Chlebovicích u Frýdku-Místku a je jediným produkčním závodem mateřské firmy u nás. 

Hlavními zákazníky této firmy jsou především jídelny, laboratoře, nemocnice, školy 

a různé průmyslové podniky. Cílem společnosti je uspokojit potřeby všech zákazníků, a proto 

se kromě nabídky výrobků z katalogů, zaměřuje také na zakázkovou výrobu. Výrobky se 

zhotovují podle zákazníkem dodané dokumentace, návrhu či skicu. Vlastní konstrukční 

kancelář pak poskytne klientovi servis a to od zpracování projektu přes konstrukci až po 

výrobu klientem požadovaného výrobku.53 

Firma uskutečňuje transakce nejen v rámci ČR, ale především s osobami 

registrovanými v jiných členských státech. V rámci ČR nakupuje hlavně služby a materiál 

nezbytný pro uskutečňování ekonomické činnosti společnosti. Společnost BLANCO CZ je 

                                                 
52 (JANOŠCOVÁ a JUŘÁK, 2005) 
53 www.blanco.cz 
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osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty a jejím zdaňovacím obdobím je kalendářní 

měsíc. 

Při uskutečňování obchodů s firmami z jiných členských států EU má společnost 

povinnost předkládat finančnímu úřadu také souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty. 

Společnost je také zpravodajskou jednotkou, jelikož překročila práh 8 000 000 Kč za 

kalendářní rok pro vykazování Intrastatu při přijetí a také při odeslání zboží. Má tedy 

povinnost vykazovat údaje o přijatém i odeslaném zboží. Společnost BLANCO CZ tedy 

předkládá výkazy pro Intrastat celnímu úřadu. 

 

4.2 Obchodní transakce BLANCO CZ 

Pro účely této práce se zaměříme na čtyři vybrané a pro firmu BLANCO CZ 

charakteristické obchodní transakce, které uskutečnila za zdaňovací období březen roku 2013: 

- Pořízení zboží od českého plátce 

- Přijetí služby od ORD JČS 

- Pořízení zboží z jiného členského státu 

- Dodání zboží do jiného členského státu 

 

4.3 Případ pořízení zboží od českého plátce 

Společnost BLANCO CZ nakoupila v únoru roku 2013 materiál od tuzemského 

plátce. Zboží bylo přijato a uhrazeno téhož dne, tedy 16. 3. 2013. Daňový doklad na částku 

1 684 CZK byl vystaven dne 17. 3. 2013. Společnost BLANCO CZ ověřila IČ a DIČ 

poskytovatele zboží. Pořízené zboží podléhá základní sazbě DPH 21%, bylo dopraveno 

poštou a cena dopravy v hodnotě 300 CZK bez DPH vstupuje do základu daně. 

Řešení: 

Společnost BLANCO CZ je oprávněna při pořízení tohoto materiálu uplatnit nárok 

na odpočet daně na vstupu v plné výši. Podle § 73 odst. 1 písm. a), je podmínkou pro 

uplatnění nároku na odpočet mít daňový doklad. Společnost BLANCO CZ obdržela daňový 

doklad dne 17. 3. 2013, tzn., že si může za zdaňovací období březen 2013 uplatnit nárok na 

odpočet daně. Pokud plátce uskutečňující plnění fakturuje svému odběrateli i dopravu, je 
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nutné ji zahrnout jako vedlejší náklad do základu daně pro výpočet DPH. Doprava podléhá 

stejné sazbě daně jako dodávka zboží. 

Pokud bude mít firma k dispozici daňový doklad a přitom se nebude jednat o 

zjednodušený daňový doklad, bude na něm uveden základ daně a vypočtená DPH s těmito 

částkami: 

 Základ daně = 1 684 CZK + 300 CZK = 1 984 CZK 

 DPH = 1 984 CZK · 21% = 416, 64 CZK 

Vypočtenou daň zaokrouhlíme dle § 37 odst. 1 na celé koruny nahoru. Výsledná daň 

tedy bude 417 CZK. Firma BLANCO CZ uvede v daňovém přiznání za měsíc březen 2013 na 

řádku č. 40 ve sloupci „Základ daně“ částku 1 984 CZK a ve sloupci „V plné výši“ uplatní 

nárok na odpočet daně ve výši 417 CZK. 

 

4.3.1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně 

Aby mohl plátce uplatnit nárok na odpočet daně u přijatého tuzemského plnění, musí 

plátce toto plnění prokázat příslušným daňovým dokladem. Odpočet daně může společnost 

BLANCO CZ uplatnit nejdříve za období, ve kterém je tato podmínka splněna. Jestliže by 

firma BLANCO CZ obdržela daňový doklad například až 3. 4. 2013, nárok na odpočet daně 

by z časového hlediska vznikl až ve zdaňovacím období za duben 2013. 

 

4.4 Pořízení zboží od ORD JČS 

V březnu roku 2013 dodala společnost, která je registrovaná k DPH v Německu, 

firmě BLANCO CZ materiál potřebný k výrobě výrobků. Materiál byl od německé 

společnosti přijat dne 12. 3. 2013. Cena za materiál byla stanovena ve výši 17 567,50 EUR. 

Daňový doklad s datem vystavení 12. 3. 2013 obdržela společnost od německého dodavatele 

dne 14. 3. 2013. Dodané zboží podléhá základní sazbě DPH. 

Řešení: 

Podle novely DPH od roku 2013, která vychází ze směrnice o fakturaci 

(2010/45/EU), vydané Radou EU, již firma nemá povinnost doplnit daňový doklad. Daňovým 

dokladem v tomto případě může být faktura, doklad o zaplacení, smlouva či jiný doklad 
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v elektronické či listinné podobě, jak uvádí § 26 zákona o DPH. Místem plnění je v tomto 

případě ČR, jelikož přeprava, nebo odeslání tohoto zboží, byla ukončena v ČR. Pořizovatel je 

pouze povinen vést v evidenci pro účely DPH hodnotu pořízeného zboží v členění dle 

jednotlivých členských států podle § 100a zákona o DPH, vypočítat daň dle sazby daně platné 

v tuzemsku pro dané zboží (v souladu s § 37 odst. 1) a přiznat vypočtenou daň v daňovém 

přiznání k DPH dle § 108 odst. 1 písm. b) zákona o DPH. 

Společnost BLANCO CZ má povinnost přiznat daň k 12. 3. 2013, jelikož byl daňový 

doklad vystaven před 15. dnem měsíce následujícím po měsíci, ve kterém došlo k pořízení 

zboží. Protože byla cena uvedena v cizí měně, musí společnost BLANCO CZ provést 

přepočet na české koruny. Pro přepočet částky se použije kurz ČNB platný ke dni vzniku 

povinnosti přiznat daň, tedy k 12. 3. 2013. Kurz ČNB k tomuto datu byl ve výši 25,615 

CZK/EUR. 

Výpočet základu daně a DPH bude vypadat takto: 

 Základ daně = 17 567,50 EUR · 25,615 CZK/EUR = 449 991,50 CZK 

 DPH = 449 991,50 CZK · 21% = 94 498, 22 CZK 

 DPH po zaokrouhlení = 94 498 CZK 

Firma BLANCO CZ vykáže uvedenou transakci v daňovém přiznání za měsíc březen 

2013 na řádku č. 3 a zároveň ji vzniká v souladu s § 72 nárok na odpočet daně na vstupu, 

který vykáže ve stejných částkách v daňovém přiznání za měsíc březen 2013 na řádku č. 43.  

Pořízení zboží z jiného členského státu se do souhrnného hlášení neuvádí. Jako 

zpravodajská jednotka uvede pouze pořízení zboží ve výkazu pro Intrastat při přijetí zboží za 

měsíc březen pod kódem povahy transakce č. 11. 

 

4.5 Dodání zboží ORD JČS 

Společnost BLANCO CZ v březnu roku 2013 dodala zboží do Německa ORD JČS, 

plátci DPH. Přeprava zboží z ČR do Německa byla zajištěna odběratelem na základě 

mezinárodního nákladního listu (CMR). Zboží bylo dodáno dne 15. 3. 2013. Daňový doklad 

byl vystaven 15. 3. 2013 a to na částku 33 540,40 EUR. Úhrada od pořizovatele zboží byla 

přijata dne 16. 3. 2013. Český plátce si prověřil DIČ pořizovatele zboží. Dodané zboží 

podléhá základní sazbě DPH.  
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Řešení: 

Na základě splnění podmínek dle § 64 zákona o DPH může společnost BLANCO CZ 

uplatnit osvobození od daně s nárokem na odpočet daně. Povinnost přiznat daň má tedy 

pořizovatel, osoba registrovaná k DPH v Německu. V souladu s § 22 odst. 3 zákona o DPH 

vzniká povinnost přiznat toto osvobození firmě BLANCO CZ ke dni vystavení daňového 

dokladu, tedy k 15. 3. 2013 (jelikož byl daňový doklad vystaven před 15. dnem měsíce 

následujícího po měsíci, v němž bylo zboží přepraveno nebo odesláno do Německa). Pro 

přepočet cizí měny na české koruny, použije BLANCO CZ denní kurz ČNB platný ke dni, 

kdy byl vystaven daňový doklad, tedy 15. 3. 2013. K tomuto datu činil kurz 25, 575 

CZK/EUR. 

 Hodnota dodávky = 33 540, 40 EUR · 25, 575 CZK/EUR = 857 796 CZK 

Společnost BLANCO CZ uvede tuto hodnotu v přiznání k DPH za měsíc březen na 

řádku č. 20 jako osvobozené plnění. 

V souhrnném hlášení k DPH za březen 2013 uvede také tuto transakci společně 

s DIČ německého pořizovatele pod kódem „0“. 

Ve výkazu pro Intrastat uvede zpravodajská jednotka toto dodání zboží při odeslání 

za měsíc březen pod kódem „11“. 

 

4.5.1 Doklad jako důkazní prostředek pro uplatnění osvobození 

Jak vyplývá z § 64 odst. 1 zákona o DPH, je dodání zboží do jiného členského státu 

osvobozeno, pokud je dodáváno ORD JČS a pořízení zboží je pro tohoto pořizovatele v jiném 

členském státě předmětem daně. Další podmínkou je, že zboží je do tohoto členského státu 

skutečně přepraveno v souladu s § 13 odst. 2 zákona o DPH. Dodavatel, kterým je v tomto 

případě společnost BLANCO CZ, musí být schopný důkazními prostředky doložit správci 

daně, že zboží bylo skutečně přepraveno do jiného členského státu ORD JČS. Může jít 

například o potvrzené dodací listy či CMR formuláře, na kterých je uveden dodavatel, 

odběratel, místo vykládky, místo nakládky a její datum, seznam dalších dokladů o 

přepravovaném zboží, údaje o zboží, jakými například jsou název, typ, velikost a váha zboží. 

Na CMR je rovněž uvedena přepravní společnost spolu se jménem řidiče a registračními 

značkami použitého dopravního prostředku. 
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V souladu s § 64 odst. 5 lze jako důkazní prostředek, že zboží bylo dodáno do jiného 

členského státu, použít také písemné prohlášení pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby 

(přepravní společnosti) nebo jiné důkazní prostředky. 

 

4.6 Přijetí služby od ORD JČS 

Dne 20. 3. 2013 poskytla osoba registrovaná k DPH v Rakousku firmě BLANCO CZ 

poradenskou službu. Cena služby byla vyčíslena na 4 690,80 EUR a společnost ji uhradila 21. 

3. 2013. Daňový doklad vystavila ORD JČS 20. 3. 2013. Služba spadá do základní sazby 

DPH. DIČ poskytovatele bylo ověřeno. 

Řešení: 

Místem plnění u takto poskytnuté služby je, dle základního pravidla § 9 odst. 1 

zákona o DPH, místo, kde má příjemce služby sídlo nebo provozovnu, což je v tomto případě 

ČR. Poskytnutá služba bude tedy podléhat české DPH. 

Pro povinnost přiznání daně nemá datum vystavení daňového dokladu žádný vliv. Co 

je ale podstatné, je datum uskutečnění tohoto zdanitelného plnění a poskytnutí úplaty. 

Povinnost přiznat daň vzniká 20. 3. 2013, jelikož plnění bylo uskutečněno před přijetím 

úplaty. Pro přepočet cizí měny na české koruny plátce použije kurz platný k 20. 3. 2013. Kurz 

k tomuto datu činil 25, 680 CZK/EUR. 

 Základ daně = 4 690,80 EUR · 25,680 CZK/EUR = 120 460 CZK 

 DPH = 120 460 · 21% = 25 297 CZK 

Společnost BLANCO CZ vykáže tuto transakci v daňovém přiznání k DPH za měsíc 

březen na řádku č. 5 a uplatní nárok na odpočet daně v plné výši na řádku č. 43. Jako důkazní 

prostředek pro uplatnění nároku na odpočet daně použije firma BLANCO CZ přijatý daňový 

doklad (fakturu) od Rakouské firmy. 

 

4.7 Evidence pro daňové účely 

V souladu s § 100 zákona o DPH je plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH 

veškeré údaje, které jsou nutné ke správnému stanovení daňové povinnosti. Plátce je povinen 
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vést evidenci v členění odpovídající v daňovém přiznání, tedy v podstatě v členění 

příslušných řádků uvedených na tiskopisu daňového přiznání vydaného Ministerstvem 

financí, který platí pro příslušný rok 2013. 

Dále je plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých plnění, která 

použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také DIČ osoby, která 

uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u kterých byly vystaveny zjednodušené daňové 

doklady. V níže uvedené tabulce č. 4.1 je zobrazena zjednodušená evidence pro účely DPH 

vycházející z údajů použitých v kapitole 4. 

Tabulka č. 4.1: Evidence pro účely DPH za březen 2013 

DIČ dod. Členění DPH Hodnota Základ daně Daň 21% Celkem  

I. Zdanitelná plnění 

xxxxx Poř. zb. z JČS (DE) 0 449 992 94 498 544 490 

xxxxx 
Přij. služ. §9 odst. 1 od 

ORD JČS (AT) 
0 120 460 25 297 145 757 

 celkem 0 570 452 119 795 690 247 

II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně 

 Dod. zb. do JČS (DE) 857 796 0 0 857 796 

 celkem 857 796 0 0 857 796 

IV. Nárok na odpočet daně 

 Z přijatých zd. plnění 0 1 684 417 2 101 

 
Ze zd. plnění (na ř. 3 až 

13 DAP) 
0 570 452 119 795 690 247 

 celkem 0 572 136 120 212 692 348 

VI. Výpočet daňové povinnosti 

Daň na výstupu 119 795 

Odpočet daně 120 212 

Nadměrný odpočet 417 

Zdroj: vlastní úprava dle Přiznání k DPH 

Jak lze vidět z tabulky, pořízení zboží z jiného členského státu a také přijetí služby 

od ORD JČS s místem plnění v tuzemsku je zařazeno mezi plnění, u kterých vzniká povinnost 

přiznat daň na výstupu, i mezi plnění, kde vzniká plátci nárok na odpočet daně. Za splnění 

podmínek uvedených v § 72 zákona o DPH je tedy plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet 

daně, ale zároveň musí přiznat daň. Výsledná daňová povinnost v  případě přijetí služby 



51 
 

s místem plnění v tuzemsku od ORD JČS a pořízení zboží od ORD JČS bude nulová. Co se 

týče dodání zboží do jiného členského státu, přechází povinnost přiznat daň na pořizovatele 

zboží, který je ORD JČS. Pořizovatel z jiného členského státu si může také uplatnit nárok na 

odpočet daně při splnění zákonných podmínek ve své zemi. DPH je tedy neutrální vůči 

obchodování mezi členskými státy EU. 

Vzhledem k tomu, že společnost BLANCO CZ pořídila zboží i od tuzemského 

plátce, vzniká nadměrný odpočet daně. 

 

4.8 Přiznání k dani z přidané hodnoty za sledované období 

Firma BLANCO CZ je, jako měsíční plátce DPH, povinna daňové přiznání za 

zdaňovací období březen 2013 podat do 25. 4. 2013. Společnost BLANCO CZ je výrobním 

podnikem zaměřeným na export, v tuzemsku nakupuje pouze různé součástky, materiály a 

služby nezbytné pro chod podniku. Z tohoto důvodu ve většině případů vykazuje v daňovém 

přiznání k DPH nadměrný odpočet daně. Za měsíc březen tento nadměrný odpočet činil 

1 964 238 CZK, což není malá částka, a proto se firma potýká s nedůvěrou ze strany 

finančního úřadu a bývá předmětem kontrol. Přiznání k dani z přidané hodnoty za březen 

2013 je uvedeno v příloze č. 2. 

 

4.9 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty 

Jelikož firma BLANCO CZ ve zdaňovacím období za březen 2013 uskutečnila 

dodání zboží do jiného členského státu ORD JČS, je v souladu s § 102 zákona o DPH povinna 

podat souhrnné hlášení za toto období. Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky na 

elektronickou adresu podatelny správce daně a do 25. dne po skončení kalendářního měsíce, 

ve kterém došlo ke skutečnostem rozhodným pro jeho podání. V tomto případě je společnost 

BLANCO CZ povinna podat souhrnné hlášení za březen 2013 do 25. 4. 2013. V souhrnném 

hlášení plátce uvede kód země, DIČ pořizovatele zboží, kód plnění, počet plnění (neboli počet 

dodání zboží určité společnosti za toto období) a celkovou hodnotu plnění v CZK. 
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Samotné souhrnné hlášení se tiskne pouze pro účely archivace a kontroly, na 

finanční úřad už se v listinné podobě nepodává.54 Souhrnné hlášení společnosti BLANCO CZ 

za zdaňovací období březen 2013 je uvedeno v příloze 3. 

Ukázka souhrnného hlášení k transakcím za březen 2013 uvedených v kapitole 4 je 

zobrazena v tabulce č. 4.2. 

Tabulka č. 4.2: Souhrnné hlášení za březen 2013 

Číslo 

řádku 

Kód 

země 

DIČ pořizovatele 

zboží 

Kód 

plnění 

Počet 

plnění 

Celková hodnota plnění 

v CZK 

1 DE xxxxxx 0 1 857 796 

Kontrolní součet řádků 857 796 

Zdroj: vlastní tvorba 

Pokud plátce zjistí, že do souhrnného hlášení uvedl chybné údaje, je povinen do 15 

dnů, od zjištění této skutečnosti, podat následné souhrnné hlášení. V něm plátce uvede údaje 

z původního souhrnného hlášení a u chybných řádků proškrtne možnost ve sloupci „storno 

řádku“. Pod tímto stornovaným řádkem plátce vloží řádek nový a uvede něm správné údaje. 

 

4.10 Výkazy Intrastat 

Firma BLANCO CZ je povinna za zdaňovací období březen 2013 výkazy Intrastat 

pro přijetí a odeslání zboží. Tyto výkazy se v elektronické podobě musí odeslat příslušnému 

celnímu úřadu do 12. pracovního dne následujícím po období, kdy vznikly skutečnosti 

rozhodné pro jeho podání. V případě firmy BLANCO CZ to bude do 16. 4. 2013. 

Ve výkazech pro Intrastat je firma povinna uvádět referenční období, kód povahy 

transakce, kód státu odeslání a určení, kód skupiny dodacích podmínek, druh dopravy, kód 

zboží, vlastní hmotnost v kilogramech a fakturovanou hodnotu v CZK.55  

Zboží se ve výkazech dělí podle druhu dle kombinované nomenklatury 

charakterizující stav a povahu odeslaného nebo přijatého zboží. Tento osmimístný kód je 

uváděn v celním sazebníku společenství nebo v TARICu. Jelikož je kombinovaná 

nomenklatura každý rok k 1. 1. aktualizována, je důležité věnovat pozornost tomu, zda-li jsou 

                                                 
54 (KONEČNÁ, 2013) 
55 (ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2013) 
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zveřejněné číselníky stále platné a účinné. Fakturovaná hodnota uváděná ve výkazech pro 

Intrast je přepočtena na CZK dle celního kurzu, platného pro daný měsíc (na rozdíl od 

souhrnného hlášení, kde je celková hodnota plnění součtem jednotlivých plnění vynásobených 

kurzem ČNB platným k datu jednotlivých plnění). Součástí fakturované hodnoty zboží jsou i 

dávky, poplatky, spotřební daně a výdaje na balení, pojištění apod. Nikdy se zde ale 

nezahrnuje částka DPH.56  

 

4.11 Problematika při uplatňování DPH v rámci EU 

Společnost BLANCO CZ je exportním výrobním podnikem a jeho hlavní 

ekonomickou činností je prodej výrobků do jiných členských států. Vzhledem k tomu, že 

nakupuje zboží a služby od tuzemských plátců a většinu svých výrobků následně prodá do 

států EU, vzniká zde zpravidla skoro v každém zdaňovacím období nadměrný odpočet daně. 

Z tohoto důvodu bývá firma BLANCO CZ předmětem častých kontrol ze strany finančního 

úřadu, který přezkoumává skutečnosti vzniklého nároku na vrácení daně. Mohou vznikat 

pochybnosti o správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů o přijatých a poskytnutých 

zdanitelných plnění zachycených v daňovém přiznání a podezření, že dodání zboží je fiktivní 

s cílem krácení daně. 

Příslušný finanční úřad může v případě pochybností vyzvat plátce, aby předložil 

důkazní prostředky k prokázání osvobození od daně při dodání zboží a že zboží bylo do 

jiného členského státu skutečně přepraveno nebo odesláno. Jedná se o vystavené faktury, 

CMR formuláře, výpisy z bankovních účtů atd. V případě, že by společnost neprokázala 

správnost, úplnost a pravdivost údajů rozhodných pro uplatnění osvobození od daně, byla by 

daň finančním úřadem doměřena. 

  

                                                 
56 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/aplikace-systemu-intrastat-v-cr-24145.html#!&chapter=8 [29. 4. 2013] 
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5 Závěr 
 

Oblast DPH patří v současnosti k nejdiskutovanějším a nejsložitějším tématům, ať už 

ve vztahu jejího uplatňování v rámci tuzemska, tak v rámci EU a třetích zemí. 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat problémy při uplatňování DPH při 

výrobě a následném dodání výrobků do členských zemí EU a navrhnout jejich řešení, 

vysvětlit povinnosti a nároky při takto uplatňované dani a ve zvoleném zdaňovacím období 

provést praktickou aplikaci DPH ve vybraném výrobním podniku. 

Tato daň je placena ze spotřeby a zahrnuje se v ceně zboží a služeb v okamžiku 

jejich nákupu. Poprvé se v české legislativě objevuje DPH 1. 1. 1993, kdy byl zaveden zákon 

č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a nahradila tak dosavadní daň z obratu, platnou do 

konce roku 1992.  

Zavedením jednotného trhu roku 1993 je v zemích EU administrativa DPH 

vykonávána finančními nebo celními úřady bez ohledu na to, zda jde o dovoz či domácí 

plnění. Odpadly tak formality na vnitřních státních hranicích a byl vytvořen systém kontroly, 

kdy každému podniku v EU, který obchoduje na zahraničním trhu s dalšími zeměmi EU, bylo 

přiřazeno DIČ. Tato čísla jsou uvedena na dokumentech obchodních partnerů při realizování 

obchodní činnosti. DPH platí kupující strana ve své zemi, podle sazby platné v této zemi. 

Vstupem ČR do EU 1. 5. 2004, došlo k začlenění ČR do tohoto jednotného trhu EU, a proto 

byl zaveden nový zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který již obsahoval 

zapracované předpisy EU, týkající se harmonizace DPH. Pro obchodování se zbožím a 

službami v rámci jednotného trhu EU byl v praxi zaveden pojem „intrakomunitární plnění“, 

který nahradil pojmy „dovoz“ a „vývoz“ zboží, které se dnes užívají už jen ve vztahu ke 

třetím zemím (země mimo EU). 

Vzhledem k tomu, že intrakomunitární plnění již nejsou předmětem celních kontrol, 

povinnost potvrdit pohyb zboží a služeb ve vztahu k DPH, přešla ze státního orgánu na plátce 

daně. K tomuto účelu slouží CMR formuláře, DIČ pro identifikaci ORD JČS, Intrastat systém 

pro sledování statistiky obchodního styku se zahraničím, který nahrazuje úkony dřívější celní 

kontroly a VIES, jenž umožňuje výměnu vybraných informací, jimiž jsou např. registrační 

čísla subjektů a objem poskytnutých a přijatých zdanitelných plnění. 
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Praktická část je zaměřena především na obchodování v rámci EU, kdy tuzemský 

plátce dodává a pořizuje zboží z jiných členských států, pořizuje služby z jiných členských 

států a nakupuje zboží od tuzemských plátců za zdaňovací období březen 2013. Za toto 

období je společnost BLANCO CZ povinna podat daňové přiznání do 25. 4. 2013. Vzhledem 

k povaze obchodních transakcí, společnosti zpravidla vzniká nadměrný odpočet. Za výše 

uvedené období činil nadměrný odpočet 1 964 238 Kč. Plátce je povinen vést evidenci pro 

účely DPH podle členění daňového přiznání, kde nově uvádí také DIČ dodavatele. Tato 

evidence slouží jako pomůcka ke správnému stanovení daňové povinnosti. Společnost je dále 

povinna za toto zdaňovací období podat souhrnné hlášení, spolu s daňovým přiznáním do 25. 

4. 2013 na příslušný finanční úřad, a výkazy pro Inrastat při přijetí a odeslání zboží do 16. 4. 

2013 na příslušný celní úřad. To vše je společnost povinna podat v elektronické podobě. 

Při dodání zboží do jiného členského státu mohou vznikat problémy s prokazováním, 

zda bylo zboží skutečně odesláno či přepraveno. Plátce daně sice vykáže dodání zboží 

v souhrnném hlášení a daňovém přiznání, ale to pro uplatnění nároku na osvobození nemusí 

stačit. Jako důkazní prostředek mohou být použity CMR formuláře. Vzhledem k tomu, že se 

vyskytují případy, kdy jsou předloženy nepravé CMR formuláře, nemusí být ze strany správce 

daně jako dostatečný důkazní prostředek přijaty. Správce daně může v případě podezření 

zahájit kontrolu a skutečnosti v souvislosti s dodáním zboží přezkoumat, což je zejména 

časově nákladné jak pro danou společnost, tak pro příslušný finanční úřad. 

Problematika dokazování uskutečněného dodání zboží do jiného členského státu, by 

měla být, v rámci harmonizace nepřímých daní, předmětem jednání Evropské komise a měly 

by být zavedeny a vymezeny postupy pro dokazování tohoto plnění tak, aby byla snížena 

administrativní zátěž finančních úřadů a kontrolovaných firem, a dále k omezení podvodů 

s falešnými CMR formuláři a fiktivními fakturami. 
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Seznam zkratek 

CMR    mezinárodní nákladní list 

CZK    české koruny 

ČNB    Česká národní banka 

ČR    Česká republika 

DE    kód Německa 

DIČ    daňové identifikační číslo 

DPH    daň z přidané hodnoty 

EU   Evropská unie 

EUR    eura 

OND JČS osoba nepovinná k dani v jiném členském státě 

ORD JČS  osoba registrovaná k dani v jiném členském státě 

s. r. o.   společnost s ručením omezeným 

VIES   VAT information exchange systém 
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