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Seznam pouţitých zkratek 

 

DIČ Daňové identifikační číslo 

DPH Daň z přidané hodnoty 

ESD Soudní dvůr Evropské unie 

EU Evropská unie 

NSS Nejvyšší správní soud České republiky 

Osmá směrnice Osmá směrnice Rady 79/1072/EHS ze dne 6. prosince 1979 o 

harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 

daní z obratu – Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám 

povinným k dani neusazeným v tuzemsku 

SES Smlouva o zaloţení Evropského společenství 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

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

systému daně z přidané hodnoty 

Šestá směrnice Směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o sladění 

zákonů členských států týkajících se daní z obratu – Společný 

systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně 

Třináctá směrnice Třináctá směrnice Rady 36/560/EHS ze dne 17. listopadu 1986 

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 

daní z obratu – Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám 

povinným k dani neusazeným na území Společenství 

ZDPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění 
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Úvod 

 

Daň, pokud bychom ji chtěli definovat, je platební povinnost, kterou stát stanoví 

zákonem k získání příjmů pro veřejný rozpočet, aniţ přitom poskytuje zdaňovaným 

subjektům ekvivalentní protiplnění.
1
 Jedním z nejvýznamnějších typů daní 

v celosvětovém měřítku je DPH, která se, i přes svou nedlouhou historii, rozšířila do 

většiny států světa nebývale rychle. Její význam dokládá i to, ţe DPH se podílí zhruba 

18 % na celkových příjmech státního rozpočtu České republiky, z příjmů daňových 

tvoří příjem z DPH asi 36 %.
2
 Alan Tait povaţuje DPH za Mata Hari daňového světa – 

slovy autora jsou jí mnozí pokoušeni, mnozí podlehnou, někteří balancují na okraji, 

zatímco jiní ji opustí, aby se opět vrátili
3
, avšak její přitaţlivost se ukáţe 

neodolatelnou.
4
 

Jelikoţ by téma DPH vydalo na několik publikací, bylo nezbytné tuto diplomovou práci 

zaměřit na konkrétní problematiku. Tou jsou intrakomunitární obchody a jejich 

souvislost s DPH.  

Dne 1. května 2004 se Česká republika stala členským státem EU, coţ mělo nemalý 

dopad na český právní řád, který musel být uveden do souladu s primárním i 

sekundárním právem EU. Byl přijat nový zákon upravující DPH, a to zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který nabyl účinnosti dnem vstupu České 

republiky do EU, tj. právě 1. května 2004. Nový zákon o DPH implementoval Šestou 

směrnici, tehdy klíčový unijní předpis o DPH, který započal proces sjednocování oblasti 

práva daně z přidané hodnoty. Šestá směrnice byla následně nahrazena Směrnicí o 

DPH, která však z obsahového hlediska ţádné převratné změny nepřinesla. 

Harmonizace DPH však s sebou přináší kromě kýţených výhod, tj. zmírnění překáţek 

volného obchodu mezi členskými státy ve formě rozdílného daňového zatíţení, i 

nevýhodu, za kterou povaţuji především větší prostor pro daňové podvody s DPH, 

zejména ty označované jako kolotočové podvody. 

První tři kapitoly této práce popisují DPH, její fungování a právní úpravu v České 

republice i Evropské unii obecně. Ve čtvrté kapitole, která je hlavní částí této práce, se 

                                                           
1
 BAKEŠ, Milan; KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr; MARKOVÁ, Hana et al, Finanční právo, s. 188. 

2
 Státní závěrečný účet: Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za rok 2009. 

3
 Japonsko uzákonilo DPH v roce 1950, zrušilo v roce 1954 a opět uzákonilo v roce 1988. 

4
 SCHENK, Alan; OLDMAN, Oliver, Value Added Tax: A Comparative Approach, s. 1. 
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podrobně zaměřuji na DPH v souvislosti s intrakomunitárními obchody, konkrétně 

pořízením zboţí z jiného členského státu, dodáním zboţí do jiného členského státu a 

třístrannými obchody. 

Cílem této práce je tedy kromě stručného popisu základních institutů fungování DPH a 

její úpravy v České republice i EU rozebrat fungování DPH při pohybu zboţí mezi 

jednotlivými členskými státy, a to jednak obecně při pořízení a dodání zboţí, jednak 

upozorněním na speciální úpravu vztahující se k některým typům zboţí a rovněţ 

upozornit na některé problémy s tím související. 
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1. Obecný výklad o DPH 

 

1.1. Nepřímé daně 

 

DPH lze v našem právním řádu, spolu se spotřebními daněmi a tzv. energetickými (či 

téţ ekologickými) daněmi, zařadit do kategorie daní nepřímých. Na rozdíl od daní 

přímých, které postihují přímo plátce v jeho majetkové sféře, ať uţ zdaněním jeho 

důchodu (daně z příjmů), či majetku a jeho nabytí (daně majetkové), daně nepřímé 

postihují majetkovou sféru osoby odlišné od plátce, jelikoţ daň, promítnutá v ceně 

zboţí a sluţeb, ve skutečnosti zatěţuje konečného spotřebitele, i kdyţ ji vybírá a odvádí 

registrovaný plátce daně. Přesto, ţe mají nepřímě daně větší dopad na obyvatelstvo 

s niţšími příjmy, je v současné Evropě patrný trend růstu podílu nepřímých daní na 

celkových daňových výnosech. K důvodům patří zejména to, ţe nepřímé daně, potaţmo 

DPH, jsou daně neutrální, tedy nevztahují se pouze na určitou skupinu obyvatel, nýbrţ 

postihují spotřebu jako takovou; zajišťují dostatečný fiskální výnos z důvodu velkého 

objemu daňového základu; sniţují pravděpodobnost daňových úniků svou 

transparentností; stimulují rozvoj podnikání tím, ţe se neorientují na zdanění zisku.
5
 Jak 

však ukázala praxe, i DPH vytváří prostor pro daňové úniky a podvody. 

Nespornou výhodou DPH je kromě výše uvedených i to, ţe zdaňování probíhá 

v průběhu celého procesu výroby, od nákupu surovin aţ ke konečnému spotřebiteli, a 

vţdy dochází ke zdanění pouze té hodnoty, která byla na určitém stupni přidána. 

Moţnost kaţdého plátce odečíst si od své daňové povinnosti daň jiţ zaplacenou 

v předchozích stupních zabraňuje dvojímu zdanění a působí, ţe bez ohledu na to, kolika 

stupni daný výrobek prošel, zdaněna je pouze celková přidaná hodnota.  

Na druhou stranu, k nevýhodám DPH můţeme řadit značnou sloţitost a vysoké náklady 

na uplatňování a správu této daně, moţnost růstu inflace po zavedení daně
6
 či moţný 

vyšší dopad na sociálně slabší vrstvy obyvatelstva, čemuţ se stát zpravidla snaţí 

zabránit uplatňováním niţší sazby DPH na zboţí denní spotřeby.  

 

 

                                                           
5
 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra; MRKÝVKA, Petr; TOMAŢIČ, Ivan et al, Finanční a daňové právo, s. 367. 

6
 GRÚŇ, Lubomír, Finanční právo a jeho instituty, s. 158. 
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1.2. Původ a význam DPH 

 

Daně jsou tak staré jako stát sám. Od okamţiku, kdy existovalo určité organizované 

společenství, byla zde i nutnost financovat jeho chod, k čemuţ se pouţívalo především 

zdaňování obyvatelstva. Mezi nejstarší daně patří daně z půdy a jejího výnosu. Nepřímé 

daně jako součást daňové soustavy, jak ji známe dnes, se poprvé konstituovaly v Anglii 

v 17. století, kdy byly zavedeny nepřímé daně ze zboţí kaţdodenní potřeby. Velkého 

rozšíření se nepřímým daním dostalo za vlády Napoleona ve Francii, jelikoţ byly 

důleţitým zdrojem státních financí. Z hlediska vývoje můţeme říci, ţe se nepřímé daně 

vyvinuly z tzv. akcízů (jejichţ formami byly daň z prodeje a daň z obchodu, tj. 

z převodu vlastnictví), které se po rozvětvení vývoje přeměnily na (1) daň z obratu a (2) 

selektivní spotřební daně.
7
 S rozvojem průmyslové výroby se v Evropě stalo běţným 

zdaňování obratu jednotlivých podniků. Tato metoda zdaňování však měla velkou 

nevýhodu, totiţ ţe daň byla uloţena a vybrána pokaţdé, kdyţ bylo zboţí v rámci 

výrobního procesu přesunuto k dalšímu článku, a to postupně aţ ke konečnému 

spotřebiteli. Daň se tak pokaţdé více a více promítla do ceny zboţí a jiţ uloţená daň tak 

byla na dalším stupni opět předmětem zdanění. Prvním, kdo představil tzv. „vylepšenou 

daň z obratu“, která měla překlenout nevýhodu stávajícího daňového systému, byl Dr. 

Wilhelm von Siemens v Německu roku 1954. Jeho „vylepšená daň z obratu“ byla 

vybírána v kaţdé fázi výroby a zdaňovala pouze hodnotu přidanou k výrobku na daném 

stupni, jednalo se tedy o DPH, jak ji známe dnes.
8
 I dnes existují státy, které DPH jako 

takovou nemají, avšak v takovém případě, aby se vyhnuly kaskádovitému efektu daní 

z obratu, místo ní uţívají daň ukládanou pouze na jednom stupni výroby (většinou jsou 

plátci buď maloobchodníci či výrobci). K těmto zemím se řadí i USA, které jako jediný 

členský stát OECD DPH nezavedly, avšak existuje zde „sales tax“, jakási (nepřímá) daň 

z prodeje, kterou platí spotřebitel v ceně zboţí. 

  

                                                           
7
 Ibid, s. 110-111. 

8
 Value Added Tax: A Comparative Approach, cit. 4, s. 2-4. 
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2. Právní úprava DPH v České republice 

 

Daňová soustava v takové podobě, v jaké ji upravuje český právní řád dnes, se začala 

utvářet v souvislosti s přechodem na trţní hospodářství po roce 1990. Stejně jako 

v mnoha jiných oblastech právního řádu, které upravují právní vztahy související 

s hospodářskou činností státu i jednotlivců, bylo nutno provést rovněţ rozsáhlou 

daňovou reformu. Ústavním základem celé daňové soustavy se stal čl. 11 odst. 5 Listiny 

základních práv a svobod
9
, který říká, ţe daně a poplatky lze ukládat pouze na základě 

zákona. Tento článek je konkretizací úpravy čl. 4 odst. 1, tedy ţe povinnosti mohou být 

ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv 

a svobod. Toto ustanovení je v demokratickém právním státě klíčové, jelikoţ zabraňuje 

státu svévolné a nekontrolované vybírání daní například prostřednictvím snadno 

měnitelných prováděcích předpisů. Neznamená to, ţe prováděcí předpisy nehrají 

v daňové oblasti ţádnou roli, avšak základní prvky daňové konstrukce (o kterých je 

pojednáno níţe) musí být upraveny právní normou ve formě zákona. 

Model nové daňové soustavy byl vytvořen zákonem FS č. 212/1992 Sb., o soustavě 

daní a vycházel z dělení daní na daně přímé (daň z příjmů, daň z nemovitostí, daň 

silniční, daň z dědictví a darování, daň z převodu nemovitostí) a nepřímé (daň z přidané 

hodnoty včetně daně při dovozu, daně spotřební), přičemţ počítal i se zavedením daní k 

ochraně ţivotního prostředí.
10

 DPH byla do naší daňové soustavy zavedena s účinností 

od 1. ledna 1993 a nahradila do té doby vybíranou daň z obratu. Zákon č. 212/1992 Sb. 

předpokládal úpravu jednotlivých typů daní zvláštními zákony, jak se stalo i u DPH, 

která byla upravena zákonem č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. Vstup České 

republiky do Evropského společenství (dnes EU) znamenal pro český právní řád velký 

mezník, nejinak tomu bylo i u DPH. Byl přijat nový zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, který plně nahradil ten stávající. Hlavním cílem přijetí nového 

zákona bylo odstranit některé dílčí odlišnosti uplatňování daně z přidané hodnoty oproti 

závazným směrnicím, doporučením nebo obvyklé praxi v zemích Evropské unie a sladit 

tak plně legislativní úpravu platnou pro Českou republiku s předpisy Evropské unie, a to 

                                                           
9
 Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku České republiky, uveřejněné pod č. 2/1993 Sb. 
10

 Finanční právo a jeho instituty, cit. 6, s. 138 an. 
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především s Šestou směrnicí. Do zákona byly implementovány i Osmá směrnice a 

Třináctá směrnice
11

.  

 

Za základní prvky právní konstrukce daní jsou teorií povaţovány subjekty daně, 

předmět daně, daňový základ a daňová sazba.
12

 O jednotlivých prvcích bude 

v souvislosti s právní úpravou DPH pojednáno níţe.
13

  

 

2.1. Subjekty daně 

 

Subjektem daně je osoba, která má podle zákona daňovou povinnost, tzn. je povinna 

daň odvést nebo zaplatit. Teorie ještě rozlišuje v rámci subjektů daně dvě kategorie, a to 

plátce a poplatníka, kdy poplatník je osoba, která nese daňové břemeno, tzn. zaplacení 

daně má dopad přímo do její majetkové sféry ve formě sníţení jejího majetku, zatímco 

plátce daně je osoba, která je podle zákona povinna pod vlastní majetkovou 

odpovědností daň správci daně odvést, avšak není nositelem daňového břemene, neboť 

povinnost zaplatit daň je přenesena na jiný subjekt, tedy na poplatníka. Do skupiny 

subjektů daně je moţno zařadit téţ případného daňového ručitele. 

 

ZDPH obsahuje úpravu subjektů daně v Hlavě II, Díl 1, kde pojednává o osobách 

povinných k dani a osobách osvobozených od uplatňování daně, a rovněţ v Hlavě IV, 

kde pojednává o plátci daně a osobě identifikované k dani. Jelikoţ patří DPH k daním 

nepřímým, je pro ni charakteristické, ţe daňové břemeno nese konečný spotřebitel 

v ceně zboţí, ve které je DPH zahrnuta, avšak správci ji odvádí plátce daně, tedy osoba 

od konečného spotřebitele odlišná. 

 

2.1.1. Osoba povinná k dani 

Podle § 5 ZDPH je osobou povinnou k dani „fyzická nebo právnická osoba, která 

samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak. 

Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla zaloţena nebo zřízena za 

účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.“ Nutno podotknout, ţe 

                                                           
11

 Důvodová zpráva k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
12

 Finanční právo, cit. 1, s. 159. 
13

 Někteří autoři řadí k základním prvkům právní konstrukce daní i splatnost daně. 
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tento pojem, který zákonodárce vysvětluje v odst. 2, má unijní obsah, a je nutno jej tedy 

vykládat v souladu se zněním Směrnice o DPH. Lze však říci, ţe tento pojem můţeme 

co do obsahu ztotoţnit s „podnikáním“ ve smyslu obchodního zákoníku. Zatímco 

ZDPH klade důraz na soustavnost činnosti, při komparaci se Směrnicí o DPH vidíme, 

ţe ta jako pojmový znak ekonomické činnosti osob povinných k dani soustavnost 

nevyţaduje. Český ZDPH tak nevyuţil moţnosti, kterou předvídá Směrnice o DPH, 

totiţ postihnout daní i příleţitostné ekonomické činnosti. I kdyţ ZDPH neříká, zda je 

ekonomickou činností rovněţ činnost vykonávaná bezúplatně, judikatura ESD takovou 

činnost do rámce úpravy DPH nezařazuje.
14

 Zákonodárce v odst. 3 ze skupiny osob 

povinných k dani vyjímá veřejnoprávní subjekty při výkonu veřejné správy, i pokud ji 

vykonávají za úplatu. Směrnice o DHP v článku 10 (a rovněţ ZDPH) také vylučuje ze 

systému DPH výslovně zaměstnance a osoby v obdobném pracovním poměru, jelikoţ ti 

nevykonávají ekonomickou činnost samostatně. 

S účinností od 1. ledna 2008 byl do zákona zaveden nový institut, totiţ skupinová 

registrace k DPH, čímţ byla vyuţita moţnost předvídaná v čl. 11 Směrnice o DPH. 

Skupina kapitálově či jinak spojených osob, které mají místo podnikání nebo 

provozovnu v tuzemsku, je pro účely ZDPH povaţována, v případě jejich registrace, za 

jedinou osobu povinnou k dani. Skupinová registrace tak můţe představovat pro řadu 

koncernů výhodu. 

 

2.1.2. Osoba osvobozená od uplatňování daně 

Osoba povinná k dani se stává plátcem DPH v případě, ţe nespadá do kategorie osob 

osvobozených od uplatňování daně (§ 6 ZDPH). Zákon osvobozuje od uplatňování daně 

tuzemské osoby povinné k dani, pokud jejich obrat nepřesáhne 1 milion Kč za nejvýše 

12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Ovšem i tyto 

osoby s malými objemy plnění se mohou za určitých okolností stát plátci daně. Stane se 

tak buď jejich dobrovolnou registrací, upravenou v § 95 odst. 7
15

, nebo splněním 

některé z podmínek uvedených v § 94, které znamená povinnou registraci, přičemţ se 

nemusí jednat vţdy o podmínku překročení obratového limitu. 

                                                           
14

 DRÁBOVÁ, Milena; HOLUBOVÁ, Olga; TOMÍČEK, Milan, Zákon o dani z přidané hodnoty: 

Komentář, 2. aktualizované vydání, s. 33. 
15

 § 95 odst. 10 stanoví výjimky, kdy osoba osvobozená od uplatňování daně není oprávněna podat 

přihlášku k registraci. 
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Pro účely ZDPH se obratem rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které 

osobě povinné k dani náleţí za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboţí, převod 

nemovitosti a poskytnutí sluţby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za 

a) zdanitelné plnění, 

b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo 

c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 aţ 56, 

jestliţe nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příleţitostně. 

Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku a odpisovaného hmotného 

majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, o kterých osoba 

povinná k dani účtuje nebo o kterých vede evidenci. 

 

2.1.3. Plátce daně 

Jak uţ bylo řečeno výše, jedním ze základních prvků daňové konstrukce je plátce daně. 

Plátcem se stane osoba povinná k dani splněním alespoň jedné z podmínek uvedených v 

§ 94 ZDPH. Mezi tyto podmínky patří mimo jiné dosaţení obratu ve výši 1 milion Kč 

za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců (v 

takovém případě se osoba povinná k dani stane plátcem daně od prvního dne třetího 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila tento obrat), pořízení zboţí 

z jiného členského státu v hodnotě nad 326 000 Kč za rok (plátcem se stane dnem, kdy 

hodnota převýší tuto částku) či pořízení nového dopravního prostředku nebo zboţí, 

které je předmětem spotřební daně z jiného členského státu (plátcem se stane dnem 

prvního pořízení tohoto zboţí). 

Ustanovení § 95 ZDPH pak upravuje postup při registraci osoby povinné k dani, která 

se stala, na základě splnění některé z podmínek § 94, plátcem daně. V případě splnění 

podmínky obratového limitu je osoba povinná k dani povinna podat přihlášku 

k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém tento limit 

překročila. Pokud však registrační povinnost nesplní, stane se plátcem datem účinnosti 

registrace uvedeným na rozhodnutí o registraci. V tomto případě je tedy na správci 

daně, ke kterému datu registraci k dani provede. K otázce, zda v tomto případě lze 

provést i registraci zpětnou k prvnímu dni třetího měsíce po překročení obratu (i kdyţ 

byla přihláška podána po lhůtě), vyslovilo Ministerstvo financí záporné stanovisko, tedy 
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ţe zpětná registrace je nepřípustná, jelikoţ rozhodnutí o registraci má konstitutivní, a 

nikoliv deklaratorní charakter a jeho zpětná účinnost je tak nepřípustná.
16

 

ZDPH upravuje v § 106 rovněţ moţnost zrušení registrace, o které můţe plátce poţádat 

nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti registrace, pokud jeho obrat klesl 

pod obratové minimum 1 milion Kč za rok či pokud hodnota pořízeného zboţí 

nepřekročila 326 000 Kč za rok a tato hodnota nebyla překročena ani v roce minulém. 

 

2.1.4. Osoba identifikovaná k dani 

Jak vyplývá ze ZDPH, plátcem DPH se můţe stát pouze osoba povinná k dani. Zákon 

však upravuje případ, kdy DPH odvádí rovněţ osoba k dani nepovinná, která se za 

splnění podmínek stanovených v § 96 stává osobou identifikovanou k dani. Podle 

zákonné úpravy se můţe jednat pouze o osobu právnickou. Osobou identifikovanou k 

dani se stane právnická osoba nepovinná k dani, která pořizuje zboţí z jiného členského 

státu v tuzemsku, jehoţ celková hodnota překročí částku 326 000 Kč za rok, a to dnem, 

ve kterém byla tato částka překročena. Osobou identifikovanou k dani se stane rovněţ 

v případě, ţe se jedná o pořízení nového dopravního prostředku či zboţí podléhající 

spotřební dani. Osoba identifikovaná k dani je pak povinna rovněţ podat přihlášku 

k registraci, a to do 15 dnů ode dne překročení částky 326 000 Kč, v případě nového 

dopravního prostředku či zboţí podléhajícího spotřební dani pak ode dne prvního 

pořízení tohoto zboţí.  

Zákon rovněţ umoţňuje právnické osobě nepovinné k dani, která pořizuje zboţí 

z jiného členského státu, aby se dobrovolně registrovala jako osoba identifikovaná 

k dani, i kdyţ hodnota pořízeného zboţí nepřekročí uvedený limit. Osobou 

identifikovanou k dani se tak stane ke dni účinnosti registrace uvedenému na rozhodnutí 

o registraci.  

Osoby identifikované k dani nemají nárok na odpočet ani vrácení daně, povinně se 

registrují pouze proto, aby přiznaly a odvedly daň. 

 

 

 

 

                                                           
16

 Zákon o dani z přidané hodnoty: Komentář, cit. 14, s. 519. 
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2.2. Předmět daně 

 

Předmětem (objektem) daně je určitá hospodářská skutečnost, na základě které se ta 

která daň vybírá. Předmět daně je většinou patrný jiţ z jejího označení. V našem 

případě by podle názvu měla být předmětem zdanění „přidaná hodnota“. 

Z ekonomického hlediska je to pravda. Přidaná hodnota vzniká v kaţdém procesu, ať uţ 

výrobním, dovozním či při poskytování sluţeb, který probíhá ve více fázích. V kaţdé 

fázi, kterou daný produkt či sluţba prochází na cestě ke konečnému spotřebiteli, je 

k němu přidána určitá hodnota, a právě tato hodnota je předmětem zdanění. O výhodě 

takto pojatého předmětu zdanění, především oproti původně uplatňovaným kaskádovým 

obratovým daním, je pojednáno výše. Pokud se týká konkrétních hospodářských 

činností, které jsou předmětem DPH, zákon vychází z čl. 2 Směrnice o DPH, vymezuje 

je hned v § 2 a označuje jako zdanitelná plnění, a to pokud nejsou osvobozena od daně. 

Jsou jimi:  

a) dodání zboţí nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v draţbě za 

úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, 

s místem plnění v tuzemsku, 

b) poskytnutí sluţby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, 

c) pořízení zboţí z jiného členského státu Evropské unie za úplatu (pokud nespadá 

pod výjimky dle odst. 2), uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani 

v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která 

nebyla zaloţena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového 

dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou 

k dani, 

d) dovoz zboţí s místem plnění v tuzemsku. 

Pro posouzení, zda jde o zdanitelné plnění, je rozhodující objektivní povaha transakce, a 

nikoliv její výsledek, účel či úmysl stran. Předmětem daně je tak i takové plnění, které 

je uskutečněno bez potřebných povolení či licencí či dokonce nelegálně.
17

 

Podrobnější úpravou zdanitelných plnění se pak zabývá Díl 3 ZDPH. Jak je zřejmé 

z vymezení předmětu DPH, velmi důleţitou roli zde hraje místo plnění, jehoţ podrobná 

                                                           
17

 Ibid., s. 4. 
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úprava v Díle 2 ZDPH vychází ze Směrnice o DPH. Předmětem české DPH jsou 

pochopitelně pouze ta zdanitelná plnění, kdy místo plnění se nachází v tuzemsku. 

Vymezení územní působnosti nacházíme v § 3 ZDPH a dozvídáme se tak přesný rozsah 

území, které spadá do působnosti Směrnice o DPH, důleţitý především pro rozdílná 

pravidla ať uţ pro odpočet či vracení DPH, spojená s tím, zda je zdanitelné plnění 

poskytováno intrakomunitárně nebo ve spojení s třetími zeměmi. ZDPH rozlišuje tři 

základní teritoriální oblasti: tuzemsko, území Evropského společenství
18

 a třetí země. 

Pro účely DPH jsou z území Evropské unie vyňata území specifikovaná v § 3 odst. 2 

(součásti celního území EU) a odst. 3 (nejsou součásti celního území EU) ZDPH, která 

mají pro účely DPH postavení třetích zemí.
19

 Naopak některá území, která nejsou 

součástí EU, se pro účely DPH povaţují za území členských států.
20

 

 

2.3. Základ a sazba daně 

 

2.3.1. Základ daně 

Základ daně je určitým kvantitativním vyjádřením předmětu daně a spolu se sazbou je 

klíčový pro určení konečné výše daňové povinnosti. 

Podle § 36 ZDPH je v případě DPH základem daně vše, co jako úplatu obdrţel nebo má 

obdrţet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, a to bez daně samotné. Přitom nezáleţí 

na tom, zda úplatu obdrţel od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění určeno, nebo od 

třetí osoby. Slovo úplata, na rozdíl od dříve v zákoně pouţitého slova platba, 

zdůrazňuje, ţe se jí rozumí nejen peněţité, ale i nepeněţité plnění. Základ daně podle 

ZPDH zahrnuje také: 

- jiné daně, cla, dávky nebo poplatky, 

- spotřební daň, pokud zákon nestanoví jinak, 

- daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň 

z pevných paliv, 

- dotace k ceně, 

                                                           
18

 Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost byl pojem Evropské společenství nahrazen pojmem Evropská 

unie. 
19

 Směrnice o DPH je označuje jako „třetí území“. 
20

 § 3 odst. 4 ZDPH. 
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- vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno 

zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění, 

- při poskytnutí sluţby i materiál přímo související s poskytovanou sluţbou, 

- při poskytnutí stavebních a montáţních prací spojených s výstavbou, změnou 

dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby, konstrukce, materiál, 

stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montáţními a stavebními 

pracemi zabudují nebo zamontují. 

S účinností od 1. ledna 2010 byl do ZDPH vloţen nový § 36a, kterým byla vyuţita 

moţnost daná čl. 80 Směrnicí o DPH, totiţ povaţovat za základ daně cenu obvyklou 

namísto reálně poskytnutého protiplnění. Účelem této úpravy je zabránit daňovým 

únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem při dodání zboţí nebo poskytnutí 

sluţby mezi osobami blízkými či osobami kapitálově či jinak spojenými. 

 

2.3.2. Sazba daně 

Sazbu daně upravuje § 47 an. ZDPH. Jde o sazbu poměrnou, lineární a diferencovanou. 

Čl. 97 Směrnice o DPH stanoví členským státům limit v tom, ţe základní sazba daně 

nesmí být niţší neţ 15%. Čl. 98 Směrnice o DPH státům umoţňuje, aby stanovily jednu 

či dvě sníţené sazby (ne niţší neţ 5%), avšak pouze u kategorií zboţí a sluţeb, kterou 

bychom mohli označit jako zboţí a sluţby denní a nutné potřeby (především elektřina, 

plyn, teplo a zboţí a sluţby vymezené v Příloze III. Směrnice o DPH, např. potraviny či 

farmaceutické výrobky).
21

 Česká republika této moţnosti vyuţila, uplatňuje tedy u DPH 

dvě rozdílné sazby: základní ve výši 20% a sníţenou ve výši 10%.
22

 Pokud srovnáme 

DPH ve všech členských státech EU, je zřejmé, ţe jde o naprosto běţný přístup, neboť 

kromě Dánska všechny členské státy uplatňují minimálně dvě rozdílné sazby DPH, jak 

je patrné z níţe přiloţené tabulky.
23

 Současným trendem v celé EU je však postupné 

sbliţování obou sazeb.
24

 

 

                                                           
21

 Výjimečně si státy mohly uchovat i sníţené sazby pod 5%, a to na základě vyjednaných výjimek, avšak 

pouze do 31. prosince 2010. 
22

 Seznam zboţí podléhajícího sníţené sazbě a Seznam sluţeb podléhajících sníţené sazbě je uveden 

v Přílohách č. 1 a 2 k ZDPH, dále se sníţená sazba uplatní u tepla a chladu, jak stanoví přímo § 47 odst. 

3 ZDPH. 
23

 European Commission, VAT Rates Applied in the Member States of the European Union: Situation at 

1st July 2010, s. 3. 
24

 Finanční právo, cit. 1, s. 178. 
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Členský stát Extra sníţená sazba Sníţená sazba Základní sazba 

Belgie - 6/12 21 

Bulharsko - 7 20 

Česká republika - 10 20 

Dánsko - - 25 

Estonsko - 9 20 

Finsko - 9/13 23 

Francie 2,1 5,5 19,6 

Irsko 4,8 13,5 21 

Itálie 4 10 20 

Kypr - 5/8 15 

Litva - 5/9 21 

Lotyšsko - 10 21 

Lucembursko 3 6/12 15 

Maďarsko - 5/18 25 

Malta - 5 18 

Německo - 7 19 

Nizozemí - 6 19 

Polsko 3 7 22 

Portugalsko - 6/13 21 

Rakousko - 10 20 

Rumunsko - 5/9 24 

Řecko 5,5 11 23 

Slovensko - 6/10 19 

Slovinsko - 8,5 20 

Spojené království - 5 17,5 

Španělsko 4 8 18 

Švédsko - 6/12 25 

 

 

2.4. Osvobození od daně 

 

Z ustanovení § 2 odst. 3 ZDPH vyplývá, ţe plnění, která jsou předmětem daně, jsou 

buď zdanitelná, nebo osvobozená. Osvobozená plnění jsou taková, která dani vůbec 

nepodléhají, a která tedy ani nejsou součástí zdanitelného obratu. První skupinou 

osvobozených plnění (za stanovených podmínek) jsou plnění s nárokem na odpočet 

daně: 

a) dodání zboţí do jiného členského státu, 

b) pořízení zboţí z jiného členského státu, 

c) vývoz zboţí, 

d) poskytnutí sluţby do třetí země, 

e) osvobození ve zvláštních případech (uvedených v § 68) 
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f) přeprava a sluţby přímo vázané na dovoz a vývoz zboţí, 

g) přeprava osob, 

h) dovoz zboţí, 

i) dovoz zboţí v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a 

dovoz pohonných hmot cestujícím. 

Jak je patrné, u prvé skupiny jde především o přeshraniční transakce, u kterých se DPH 

zaplatí v cizině. 

Plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně jsou následující: 

a) poštovní sluţby, 

b) rozhlasové a televizní vysílání, 

c) finanční činnosti, 

d) pojišťovací činnosti, 

e) převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších 

zařízení, 

f) výchova a vzdělávání, 

g) zdravotnické sluţby a zboţí, 

h) sociální pomoc, 

i) provozování loterií a jiných podobných her, 

j) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet (uvedená v § 61), 

k) dodání zboţí, které bylo pouţito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet daně, a zboţí, u něhoţ nemá plátce nárok na odpočet daně. 

Tato druhá skupina zahrnuje zpravidla jednak činnosti, jejichţ hospodářský výsledek je 

nejistý a stanovení základu daně by tak bylo obtíţné (finanční a pojišťovací činnosti, 

provozování loterií), jednak se můţe jednat o činnosti, které jsou sociálně prospěšné, a 

jejich daňové zatíţení je tudíţ neţádoucí (poštovní, zdravotnické sluţby apod.).  

Rovněţ úprava osvobození od daně má svůj základ ve Směrnici o DPH, konkrétně 

v čl. 131 an. Podle ustálené judikatury ESD tak mají pojmy týkající se osvobození svůj 

vlastní unijní obsah a národní soudy je mají vykládat přesně a v úzkém smyslu, neboť 

osvobození představuje výjimku z jinak obecného pravidla, ţe DPH má být uvalena na 

všechny sluţby vykonané za úplatu osobou povinnou k dani.
25

 

 

                                                           
25

 C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC) v Skatteministeriet. 
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2.5. Odpočet daně 

 

Princip daně z přidané hodnoty zjednodušeně spočívá v tom, ţe plátce odvádí správci 

daň, která je rozdílem mezi výší DPH, kterou sám zaplatil svým dodavatelům a výší 

DPH, kterou vyfakturoval svým odběratelům v ceně zboţí či sluţeb. ZDPH je označuje 

jako daň na vstupu a daň na výstupu.  

Daň na vstupu je zákonem v § 4 vymezena jako daň, která je obsaţena v částce za 

přijaté plnění, daň z poskytnuté úplaty, daň při dovozu zboţí, daň při pořízení zboţí 

nebo daň při poskytnutí sluţby zahraniční osobou. Jedná se o daň, kterou plátce sám 

musí zaplatit např. v nákupní ceně surovin pro svou výrobu. 

Daň na výstupu je naproti tomu daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za 

uskutečněné zdanitelné plnění, z přijaté úplaty, daň při pořízení zboţí nebo daň při 

poskytnutí sluţby zahraniční osobou. Plátce je povinen daň na výstupu přiznat ke dni 

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

nastane dříve. Jedná se o daň, kterou plátce vyfakturuje svým odběratelům v dalších 

stádiích výrobního procesu. 

Daň na vstupu si plátce můţe dle zákona odpočíst. Odpočet daně je moţný v případě, ţe 

pořízené zboţí či sluţby subjekt daně pouţije dále ke své ekonomické činnosti. Odpočet 

daně zákon definuje jako daň na vstupu a je moţný u zdanitelných plnění, u nichţ 

vznikl nárok na odpočet daně. Podle čl. 179 Směrnice o DPH plátce provede odpočet 

tak, ţe od celkové výše daně splatné za dané zdaňovací období odečte celkovou výši 

daně, u níţ v průběhu téhoţ období vznikl nárok na odpočet daně. Čl. 176 výslovně 

stanoví, ţe daň nelze odpočíst z výdajů, které nejsou přísně provozními výdaji, jako 

například výdaje na luxusní zboţí, na zábavu a reprezentaci.  

V případě, ţe plátce přijatá zdanitelná plnění pouţije i pro plnění, u kterých nemá nárok 

na odpočet daně, je povinen odpočet v zákoně popsaným způsobem krátit.  

Jak judikoval ESD, nárok na odpočet je nedílnou součástí fungování systému DPH a 

nemůţe být v zásadě omezen.
26

 Je tím, co systém DPH zvýhodňuje oproti kaskádovým 

daním z obratu, které zdaňují celou hodnotu zboţí na kaţdém stupni výroby. Umoţňuje, 

                                                           
26

 Např. v případu C-437/06, Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG v 

Finanzamt Göttingen. 
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ţe zdaňována je opravdu pouze hodnota, která byla na určitém výrobním stupni ke 

zboţí přidána. 

Vlastní daňová povinnost plátce za příslušné zdaňovací období se tak určí rozdílem 

daně na výstupu a odpočtu daně za zdaňovací období. V případě, ţe daň na výstupu 

převyšuje odpočet daně, vzniká vlastní daňová povinnost a plátce je tak povinen tento 

rozdíl zaplatit správci daně. Opačný případ, tedy kdyţ odpočet převyšuje daň na 

výstupu, zákon označuje jako nadměrný odpočet, který je jakoţto přeplatek plátci 

vrácen. Nadměrný odpočet je upraven v čl. 183 Směrnice o DPH, který stanoví, ţe 

nadměrný odpočet vznikne, pokud za dané zdaňovací období výše odpočtu daně 

překročí výši splatné daně. Členské státy pak mohou nadměrný odpočet buď převést do 

následujícího období, nebo jej vrátit. Český ZDPH převod do následujícího období 

neumoţňuje, nadměrný odpočet je tak plátci podle § 105 vrácen, a to pokud činí více 

neţ 100 Kč. 

 

2.6. Správa daně 

 

ZDPH v důsledku poměrně specifické povahy DPH obsahuje částečně i úpravu 

procesních otázek, tj. správu daně. Jako lex generalis se však uplatní zákon 

č. 280/2009 Sb., daňový řád. Správcem daně je v případě DPH příslušný finanční úřad. 

V případě dovozu zboţí (rozumí se z třetích zemí) je v určitých případech správcem 

daně příslušný celní úřad. Při správě daní celními orgány se pouţije právních předpisů 

upravujících správu cla, kterým je v současné době Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze 

dne 12. 10. 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ale který má být nahrazen 

novým, jiţ platným Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008, 

kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex). 

Zdaňovacím obdobím je u DPH kalendářní čtvrtletí, u plátců, jejichţ obrat za 

předcházející kalendářní rok dosáhl 10 milionů Kč, je zdaňovacím obdobím kalendářní 

měsíc. Plátce, jehoţ obrat dosáhl alespoň 2 milionů Kč, je oprávněn si zvolit za 

zdaňovací období rovněţ kalendářní měsíc, avšak tuto volbu můţe učinit vţdy pouze 

pro celý kalendářní rok dopředu.
27

 Tato úprava délky zdaňovacího období je v souladu 

                                                           
27

 § 99 ZDPH. 
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se Směrnicí o DPH, která v článku 252 stanoví jeho moţnou délku na jeden, dva, nebo 

tři měsíce. 

Daňové přiznání je plátce DPH povinen podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího 

období, a to i v případě, ţe mu daňová povinnost nevznikla. Daňová povinnost je pak 

splatná ve stejné lhůtě, tedy do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Jedinou 

výjimkou je dovoz zboţí, kde je daň splatná podle příslušných celních předpisů.
28

 Podle 

čl. 250 Směrnice o DPH musí přiznání obsahovat všechny údaje potřebné k výpočtu 

splatné daně a k provedení odpočtu daně, včetně celkové hodnoty plnění vztahujících se 

k této dani a odpočtu a celkové hodnoty plnění osvobozených od daně do té míry, do 

jaké je to nezbytné ke stanovení základu daně.  

                                                           
28

 § 101 ZDPH. 
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3. Právní úprava DPH v EU 

 

3.1. Důvod, nástroje a cíle harmonizace DPH 

 

Začněme rozlišením základních pojmů pouţívaných teorií pro označení míry sblíţení 

právních předpisů, a to pojmů harmonizace a koordinace. Harmonizaci můţeme 

definovat jako proces sladění právních předpisů členských států týkajících se daňových 

systémů a daní. Koordinace naproti tomu znamená jakýsi předstupeň harmonizace, 

který spočívá v bilaterální či multilaterální dohodě států na určitém postupu, v našem 

případě na postupu zdanění, který by vyloučil neţádoucí efekt rozdílnosti daňových 

předpisů a jejího dopadu na mezinárodní obchod. Široký
29

 rozlišuje tři stupně 

mezinárodní spolupráce v daňové oblasti, a to (i) daňovou koordinaci, (ii) daňovou 

aproximaci a (iii) daňovou harmonizaci, která probíhá ve třech fázích: určení daně, která 

má být harmonizována, harmonizace daňového základu a konečně harmonizace daňové 

sazby. 

Určitá harmonizace daňových sazeb u DPH dle mého názoru můţe probíhat i přirozeně, 

bez vnější regulace, a to především v prostředí volného pohybu osob i zboţí, kdy 

občané jednoho státu mohou upřednostňovat nákup zboţí ve státě sousedním, kde se 

niţší sazba DPH promítá i do jeho niţší ceny. Stát s vyšší sazbou DPH tak můţe 

přistoupit ve světle této situace k jejímu sníţení a tím i k zatraktivnění domácího zboţí 

poklesem jeho ceny. Jisté však je, ţe tato nákupní tendence musí existovat v poměrně 

velkém rozsahu, aby to mohlo mít na pohyb sazby DPH vliv.  

Jednání o harmonizaci nepřímých daní v EU probíhala mezi členskými státy jiţ od 

počátku integrace. Harmonizace DPH je zde na vysokém stupni, DPH můţeme označit 

za první harmonizovanou daň v EU. Jedním z důvodů, proč je DPH v rámci EU 

mimořádně významnou daní, je jistě i to, ţe je jedním z vlastních zdrojů rozpočtu EU, a 

to jako tzv. třetí zdroj od roku 1970. Harmonizace DPH má přímou souvislost s jedním 

z hlavních cílů EU, kterým je vytvoření jednotného vnitřního trhu.
30

 Daňová koordinace 

a harmonizace je zde nezbytná, jelikoţ daně mohou představovat významnou překáţku 

                                                           
29

 ŠIROKÝ, Jan, Daně v Evropské unii, s. 27. 
30

 Jednotný vnitřní trh je v čl. 26 SFEU definován jako prostor bez vnitřních hranic, v němţ je zajištěn 

volný pohyb zboţí, osob, sluţeb a kapitálu. 
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volného pohybu zboţí, osob, sluţeb a kapitálu, tedy čtyř základních svobod, na kterých 

je jednotný trh postaven.  

Pokud se týká nástrojů harmonizace, základ pro ni tvoří ustanovení primárního práva, 

harmonizace samotná je pak prováděna prostřednictvím práva sekundárního. Z pramenů 

primárního práva EU se jedná o čl. 110 aţ 113 SFEU (před Lisabonskou smlouvou to 

byly čl. 90 aţ 93 SES). Není náhodou, ţe pouze jeden článek se týká přímých daní. 

Harmonizace přímých daní totiţ není zdaleka na takové úrovni jako pokročilá 

harmonizace daní nepřímých, a to především DPH. Článek 110 SFEU zakazuje 

členským státům podrobit přímo nebo nepřímo výrobky jiných členských států 

jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu zdanění neţ je to, jemuţ jsou přímo nebo nepřímo 

podrobeny podobné výrobky domácí. Tento článek doplňuje ustanovení o volném 

pohybu zboţí, kdy má zabránit překáţkám obchodu v rámci jednotného vnitřního trhu, 

které by mohly být představovány rozdílnou mírou nepřímého zdanění jednotlivých 

výrobků. 

Harmonizace se tak zaměřuje na daně nepřímé, tj. daň z obratu, spotřební daně a jiné 

nepřímé daně.
31

 Harmonizace samotná je uskutečňována předpisy sekundárního práva, a 

to v daňové oblasti především směrnicemi. Významným nástrojem prosazování daňové 

harmonizace jsou i rozhodnutí ESD, a to hlavně v případech nesrovnalostí národní 

legislativy nebo jejího konkrétního prosazování.
32

 Podíváme-li se do historie, první 

členskou zemí, která zavedla DPH namísto (ostatními státy pouţívaných) kaskádových 

daní z obratu, byla Francie, a to koncem 60. let. Uţívání kumulativního systému daní 

z obratu bylo pro jednotný vnitřní trh nebezpečím, jelikoţ snadno mohlo docházet 

k situacím, které by byly v rozporu s SES. Jelikoţ byly daně z obratu vybírány na všech 

stupních výroby, mohlo se tak stát, ţe totoţné výrobky byly zatíţeny rozdílnou výší 

daně podle toho, kolika stupni výrobního a distribučního procesu prošly. V případě, ţe 

by toto vyšší zdanění zatěţovalo výrobek importovaný z jiného členského státu, tato 

situace by evidentně byla v rozporu s čl. 90 SES (dnešní čl. 110 SFEU)
33

, který 

vyjadřuje princip zákazu diskriminace, jako jeden z fundamentálních principů, na 

kterém stojí právo EU. Bylo tak rozhodnuto, ţe nejvhodnější nepřímou daní ze spotřeby 

                                                           
31

 Článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
32

 LÁCHOVÁ, Lenka, Daňové systémy v globálním světě, s. 39. 
33

 „Členské státy nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných členských států jakémukoli vyššímu 

vnitrostátnímu zdanění neţ je to, jemuţ jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky domácí.“ 
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pro společný trh je neutrální, neduplicitní DPH.
34

 První směrnicí, která DPH upravila a 

zavázala státy zavést systém DPH nahrazující daň z obratu, byla směrnice 

č. 67/227/EHS
35

. Zavedení jednotné DPH od 1. ledna 1987 představovalo první fázi 

procesu harmonizace. DPH se systémem odpočtu před samotným výpočtem daně tak ve 

všech státech nahradila daň z obratu. Jiné daně, fungující na stejném principu jako 

DPH, třebaţe jinak označené, bylo zakázáno zavádět, aby neohrozily fungování 

harmonizovaného systému DPH. Následovala řada soudních sporů, v rámci nichţ ESD 

posuzoval soulad uplatňovaných daní v jednotlivých členských státech. ESD vymezil 

jako základní znaky DPH: (i) obecnou aplikovatelnost, (ii) proporcionalitu ve vztahu 

k ceně zboţí, (iii) vybírání na kaţdém stupni procesu výroby a distribuce, (iv) 

zdaňování pouze přidané hodnoty zboţí.
36

 Jelikoţ se národní legislativy členských států 

upravující fungování DPH značně lišily, druhá etapa harmonizace se zaměřila na jejich 

sbliţování. 

 

3.2. Šestá směrnice a její „recast“ 

 

Klíčovou směrnicí o DPH se stala Šestá směrnice, která sjednotila pravidla pro 

fungování DPH, především způsob určování základu daně, a daňových sazeb, vymezení 

subjektů daně a teritoriální působnosti. Zajistila rovněţ daňovou neutralitu 

prostřednictvím zdaňování dovozu zboţí a vracením daně při vývozu v případě 

intrakomunitárních plnění.
37

 

Obecně vzato, DPH umoţňuje zdaňování přeshraničních transakcí podle dvou principů: 

princip země určení (z vyváţeného zboţí se daň neplatí, nýbrţ je zdaněno aţ v zemi 

spotřeby) a princip země původu (daň se platí ve státě, kde je zboţí vyrobeno). Cílem 

harmonizace měl být přechod na princip země původu v rámci EU, zatímco obchod 

s třetími zeměmi by nadále ovládal princip země určení. EU by se měla stát jednotným 

daňovým územím, v rámci kterého by neměla být vybírána DPH při dovozu a vracena 

DPH při vývozu.
38

 Prvním krokem k přechodu na princip země původu byl učiněn 

                                                           
34

 Daňové systémy v globálním světě, cit. 32, s. 42. 
35

 První směrnice Rady ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se daní z obratu (67/227/EHS). 
36

 Spojené věci C-370/95, C-371/95 a C-372/95 (Careda SA). 
37

 Daňové systémy v globálním světě, cit. 32, s. 45. 
38

 Value Added Tax: A Comparative Approach, cit. 4, s. 366. 
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v lednu 1993 zrušením hraničních kontrol. Provedení konečného cíle harmonizace, tzn. 

aplikace principu země původu, však vyţaduje zavedení jednotných sazeb DPH ve 

všech členských státech. Podle mého mínění je pochopitelné, ţe státy si chtějí 

v daňových otázkách, v situaci, kdy daňové příjmy jsou podstatou částí příjmů jejich 

rozpočtů, uchovat suverenitu a zavedení stejné daňové sazby je prozatím (a domnívám 

se, ţe i do budoucna) nereálné. Směrnice č. 92/77/EHS
39

 tak provedla alespoň jejich 

sblíţení stanovením minimální výše sazeb, a to základní ve výši 15 % a sníţené ve výši 

5 %. V současnosti se tak přechod na princip původu jeví jako nereálný a nacházíme se 

v tzv. přechodném období systému DPH, který zachovává rozdílné výše DPH bez 

existence hraničních kontrol. Princip země původu je tak pouţíván pro pořízení zboţí či 

sluţby soukromou osobou (která není registrovaným plátcem DPH), která zaplatí DPH 

v ceně zboţí či sluţby v členském státě, kde si jej pořídí, avšak pro obchody mezi 

osobami registrovanými k DPH se nadále uplatňuje princip země určení.
40

 

Ačkoliv je harmonizace pro řádné fungování jednotného trhu nezbytná, naprosté 

sjednocení sazeb DPH povaţuji za nemoţné a svým způsobem i za neţádoucí. Daňová 

konkurence, jak ukázalo i uplatňování rozdílných daňových sazeb např. v USA, nemá 

ve výsledku negativní vliv na obchod mezi státy, ale můţe mít spíše vliv pozitivní.  

Další vývoj v oblasti harmonizace DPH zatím nesměřuje k přechodu k principu země 

původu, přesto, ţe to byl původní cíl harmonizace. Současný trend legislativního vývoje 

EU je rozšiřování spolupráce daňových správ v jednotlivých členských státech, a to 

zejména ve snaze účinněji odhalovat a stíhat daňové podvody vyuţívající právě 

harmonizovaného unijního systému DPH, typicky tzv. kolotočové podvody (Carrousel 

Frauds). 

 

V současné době je základní směrnicí s účinností od 1. ledna 2007 Směrnice o DPH
41

. 

Nahradila klíčovou Šestou směrnici, která se díky četným novelizacím stala 

nepřehlednou, a byla tak z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti přepracována do 

podoby Směrnice o DPH, pracovně nazývané jako „recast“ Šesté směrnice. Struktura i 

znění směrnice byly přepracovány, avšak ţádné zásadní věcné změny nová směrnice 

                                                           
39

 Směrnice Rady 92/77/EHS ze dne 19. října 1992, kterou se doplňuje společný systém daně z přidané 

hodnoty a mění směrnice 77/388/EHS (sblíţení sazeb DPH). 
40

 <http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/index_en.htm>. 
41

 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 
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nepřinesla, to ostatně ani jejím cílem nebylo. Dělí se na 15 hlav a upravuje základní 

instituty DPH, jako jsou osoby povinné k dani, zdanitelná plnění, základ a sazba daně, 

osvobození od daně a odpočet daně. Stejně jako Směrnice o DPH je členěn i ZDPH. Ani 

Směrnice o DPH nezůstala od svého přijetí beze změn, její znění bylo k dnešnímu dni 

změněno následujícími směrnicemi: 

- Směrnice Rady 2006/138/ES ze dne 19. prosince 2006 

- Směrnice Rady 2007/75/ES ze dne 20. prosince 2007 

- Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 

- Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008 

- Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009 

- Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 25. června 2009 

- Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009 

- Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010 

Harmonizace, jak uţ bylo řečeno výše, zasahuje i oblast správy DPH, která se díky 

odstranění daňových hranic v rámci jednotného vnitřního trhu stala pro jednotlivé státy i 

subjekty dosti komplikovaná. Pro zjednodušení obchodu a kontroly byly zavedeny: 

- daňové identifikační číslo, které v sobě obsahuje i kód země registrace plátce 

daně, 

- datový systém EU zvaný VIES, který umoţňuje ověření údajů o registraci 

potenciálního obchodního partnera potřebné ke správné volbě zdanění, 

- kontrolní systém Intrastat, který má za cíl monitorovat pohyb zboţí v rámci 

jednotného vnitřního trhu, a to pomocí hlášení o pohybu zboţí předkládaných 

nezávisle na sobě odběrateli i dodavateli.
42

 

 

Ač je oblast daní a poplatků obecně povaţována za jakési výsadní teritorium státní 

moci, vidíme, ţe pro harmonizovanou DPH má nepřehlédnutelný význam rovněţ právo 

unijní. K výkladu právních předpisů upravujících DPH uţ proto nestačí pouze ZDPH a 

jeho komentář, nýbrţ je nutno zkoumat i příslušnou úpravu ve směrnicích, stejně jako 

rozhodnutí ESD, která přinášejí mnohdy klíčová stanoviska přispívající k pochopení 

toho, jak systém DPH v EU vlastně funguje. 

  

                                                           
42

 Daňové systémy v globálním světě, cit. 32, s. 47-48. 
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4. Intrakomunitární obchody a DPH 

 

Jako intrakomunitární
43

 obchody chápu obchodní transakce, při nichţ zboţí přechází 

hranice jednotlivých členských států EU, mají tedy unijní rozměr. Před vstupem České 

republiky do EU podléhaly tyto obchody stejnému reţimu jako jakýkoliv jiný vývoz či 

dovoz zboţí, avšak s naplněním jednoho z hlavních cílů EU, vytvořením jednotného 

vnitřního trhu, byly v podstatě zrušeny celní a daňové hranice a daňový reţim 

intrakomunitárních obchodů tomu musel být přizpůsoben. Systém dovozu a vývozu 

zboţí tak byl nahrazen systémem tzv. intrakomunitární akvizice (pořízení zboţí) a 

export a import je tak nadále uplatňován pouze ve vztahu k třetím zemím.
44

 Jedním 

z hlavních cílů nového systému DPH bylo naplnění zásady zdanění zboţí v zemi jeho 

skutečné spotřeby (destination principle), tedy v členském státě, kde přeprava zboţí 

končí. Naopak, v zemi, odkud je zboţí dodáváno, by toto plnění mělo být od daně 

osvobozeno. Mám za to, ţe do aplikace tohoto principu se promítla především snaha 

vytvořit skutečný jednotný vnitřní trh, který by byl prostý diskriminace zboţí z hlediska 

země jeho původu. Pokud by totiţ zboţí bylo zdaňováno v zemi původu, případná vyšší 

míra zdanění by se promítla do jeho ceny, která by pak v zemi určení mohla být vyšší 

neţ cena obdobných domácích výrobků. Zdanění veškerého zboţí, tedy jak domácího 

tak i dodaného z jiného členského státu, stejnou daňovou sazbou tak lépe zajistí 

konkurenceschopnost a nebude vůči zahraničnímu, nebo na druhou stranu i domácímu 

zboţí diskriminující. Známkou toho, ţe na princip zákazu diskriminace zboţí 

pocházející z jiného členského státu je kladen velký důraz, je skutečnost, ţe je 

zdůrazněn i v primárním právu EU, a to v čl. 110 SFEU, který stanoví, ţe výrobky 

jiných členských států nesmí být podrobeny jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu 

zdanění, neţ je to, jemuţ jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky 

domácí. 

 

 

                                                           
43

 I kdyţ by měly být obchody po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost označovány spíše jako 

„intraunijní“, internetový portál EU stále mluví o obchodech „intrakomunitárních“, stejně jako odborná 

literatura. Z toho důvodu se i v této práci přidrţím zavedeného pojmu „intrakomunitární obchody“. Viz 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/intra_community_supplies/index_en.htm. 
44

 NERUDOVÁ, Danuše, Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 43. 
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4.1. Pořízení zboţí z jiného členského státu 

V této kapitole práce se pojednává v prvé řadě o obecných daňových dopadech pořízení 

všech kategorií zboţí z jiného členského státu EU. Následuje rozbor některých 

zvláštních případů, které se vyznačují speciální úpravou oproti úpravě obecné, 

odůvodněnou především specifickou povahou daného typu zboţí. 

 

Pojem pořízení zboţí z jiného členského státu 

V důsledku odstranění celních hranic mezi členskými státy, ke kterému došlo k 1. lednu 

1993, byl zaveden nový mechanismus „pořízení zboţí“ a pojem „dovoz“ je nadále 

uţíván pouze pro obchodní transakce s třetími zeměmi mimo EU. Domnívám se, ţe se 

tomu tak stalo v souvislosti se zrušením celních kontrol na hranicích, které znemoţnilo 

vybírání nepřímých daní v souvislosti s jeho přechodem přes státní hranici přímo 

celními orgány, a bylo tak nutno zajistit zdanění intrakomunitárního obchodu jiným 

mechanismem. Pořízením zboţí do České republiky se tak nadále rozumí pohyb zboţí 

z kteréhokoliv členského státu EU do tuzemska. V souladu s § 16 odst. 1 ZDPH se však 

pořízením zboţí rozumí pouze pořízení od osoby, která je registrována k dani v jiném 

členském státě. Tento výklad se uplatní pro veškerá další ustanovení zákona. Soudím, 

ţe podrobení pořízení zboţí z jiného členského státu dani bylo Směrnicí zavedeno 

z toho důvodu, aby se daňově podchytily veškeré intrakomunitární obchody po 

zavedení jednotného trhu, a to při zachování zásady zdanění ve státě spotřeby. Směrnice 

o DPH navíc podrobuje zdanění pořízení zboţí dosti širokým okruhem osob. Kromě 

osob ekonomicky aktivních jsou to za určitých podmínek i osoby, které jsou v rámci 

tuzemských zdanitelných plnění osvobozeny od daně, a v případě pořízení nového 

dopravního prostředku se okruh povinných osob rozšiřuje aţ na všechny fyzické i 

právnické osoby. 

Pořízení zboţí z jiného členského státu EU za úplatu, stejně jako pořízení nového 

dopravního prostředku z jiného členského státu EU je podle § 2 odst. 1 ZDPH 

předmětem daně
45

. Výjimky, kdy pořízení zboţí z jiného členského státu předmětem 

daně není, stanoví následující odstavec § 2. Nejvýznamnější z nich je nedosaţení limitu 

hodnoty pořizovaného zboţí ve výši 326 000 Kč za rok.  

                                                           
45

 Pojmem „daň“ se dále v textu rozumí DPH, není-li určeno jinak. 
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Ustanovení § 16 odst. 1 ZDPH definuje pořízení zboţí z jiného členského státu (rozumí 

se členského státu EU) jako „nabytí práva nakládat jako vlastník se zboţím od osoby 

registrované k dani v jiném členském státě, pokud je zboţí odesláno nebo přepraveno 

z jiného členského státu do tuzemska nebo do jiného členského státu osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě, která uskutečňuje dodání zboţí, nebo 

pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou“. K uskutečnění zdanitelného plnění tak 

podle mého mínění dochází většinou okamţikem dodání zboţí, kdy pořizovatel získá 

veškerá práva nakládat se zboţím jako vlastník, tedy okamţikem, kdy je mu umoţněno 

se zboţím disponovat. V určitých situacích však dodání zboţí nebude podmínkou 

převodu práva nakládat s ním jako vlastník, například pokud je prodáváno zboţí, které 

se nachází v procesu přepravy. Ačkoliv ZDPH „nabytí práva nakládat jako vlastník“ 

blíţe nevymezuje, jedná se jistě o pojem s unijním obsahem a je nutné jej vykládat 

shodně ve všech členských státech EU, podle ESD jako jakýkoliv převod hmotného 

majetku.
46

 Je nutné splnit rovněţ podmínku § 2 odst. 1 písm. c) ZDPH, totiţ ţe takové 

pořízení zboţí, aby bylo předmětem daně, musí být uskutečněno za úplatu. Základem 

daně je pak veškerá úplata, tedy včetně nákladů spojených s dodáním zboţí. ZDPH 

definuje pořízení zboţí uvnitř EU odpovídajícím způsobem jako Směrnice o DPH ve 

svém čl. 20, kromě drobného terminologického rozporu, kdy Směrnice o DPH uţívá 

pojem „pořízení zboţí uvnitř Společenství“, zatímco ZDPH uţívá pojem „pořízení zboţí 

z jiného členského státu“. Domnívám se, ţe tento rozdíl nezakládá rozpor českého 

zákona se Směrnicí o DPH. 

 

Určení místa plnění 

Pro určení, ve kterém ze zainteresovaných členských států bude daná transakce podléhat 

DPH, je klíčovým stanovení místa plnění. Místem plnění z pohledu pořizovatele zboţí 

je podle § 11 odst. 1 ZDPH místo, kde se zboţí nachází po ukončení jeho odeslání nebo 

přepravy pořizovateli. Vidíme zde zdánlivě rozdílné určení místa plnění oproti 

vnitrostátnímu dodání zboţí, kde je místem plnění místo, kde se zboţí nachází v době, 

kdy odeslání nebo přeprava zboţí začíná. Toto určení se však také pouţije, a to z 

pohledu osoby, která je dodavatelem a tedy druhou stranou daného intrakomunitárního 

obchodu. Transakce má tak v podstatě dvě místa plnění a zdánlivě by tak měla být 

                                                           
46

Spojené věci C-354/03, C-355/03 a C-484/03 Optigen Ltd; Fulcrum Electronics Ltd; Bond House 

Systems Ltd v. Commissioners of Customs & Excise. 
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předmětem zdanění v obou členských státech, avšak není tomu tak, jelikoţ z pohledu 

dodavatele jde o plnění od daně osvobozené. Nařízení 1777/2005
47

 k tomu uvádí, ţe 

členský stát ukončení přepravy zboţí uplatní své právo na zdanění, a to bez ohledu na 

reţim, jemuţ plnění z hlediska DPH podléhá v členském státě zahájení přepravy. 

 

Osoba povinná přiznat a zaplatit daň 

Osobou povinnou daň přiznat a zaplatit je v případě pořízení zboţí z jiného členského 

státu plátce nebo osoba identifikovaná k dani, která zboţí pořizuje, a to podle § 108 

odst. 1 písm. d) ZDPH
48

. I kdyţ v tomto ustanovení není zmíněno, ţe se musí jednat o 

pořízení zboţí od osoby registrované k dani v jiném členském státě, mám za to, ţe je i 

zde nutno vykládat „pořízení zboţí“ ve smyslu § 16 ZDPH, tj. jako pořízení zboţí od 

osoby registrované k DPH v jiném členském státě. V opačném případě bychom mohli 

vyvodit povinnost pořizovatele přiznat daň vţdy, kdyţ pořizuje zboţí z jiného 

členského státu od kohokoliv, coţ by bylo podle mého názoru diskriminační oproti 

stejné, avšak tuzemské transakci, která předmětem daně není.  

Daňová povinnost tedy v případě pořízení zboţí tíţí odběratele, na rozdíl od 

vnitrostátních obchodů, kdy je daň povinen přiznat dodavatel, tedy plátce, který 

uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboţí nebo poskytnutí sluţby. V případě 

intrakomunitárních obchodů tak dodavatel nemá vůči státu místa plnění ţádnou 

daňovou povinnost. Osoba povinná k dani se stává plátcem dnem, kdy hodnota 

pořízeného zboţí z jiného členského státu v běţném kalendářním roce převýší částku 

326 000 Kč.
49

 Daň je pak povinna přiznat a zaplatit z pořízeného zboţí, jehoţ hodnotou 

uvedenou částku překročila. V případě právnické osoby nepovinné k dani se tato stává 

osobou identifikovanou k dani rovněţ dnem, kdy hodnota pořízeného zboţí překročí 

výše uvedenou částku.
50

 V obou případech se do celkové hodnoty zboţí nezapočítává 

hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboţí, které je předmětem spotřební 

daně. 

 

 

                                                           
47

 Nařízení Rady (ES) 1777/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 

77/388/EHS o společném systému daně z přidané hodnoty. 
48

 Shodně čl. 197 Směrnice o DPH, který stanoví, ţe daň je povinen odvést pořizovatel zboţí. 
49

 § 94 odst. 6 ZDPH. 
50

 § 96 odst. 1 ZDPH. 
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Vznik povinnosti přiznat daň 

Povinnost přiznat daň vzniká v případě pořízení zboţí z jiného členského státu 

k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němţ bylo zboţí pořízeno, popř. 

k datu vystavení daňového dokladu, jestliţe byl tento vystaven před patnáctým dnem 

měsíce, který následuje po měsíci, v němţ bylo zboţí pořízeno.
51

 Za den pořízení zboţí 

se povaţuje den uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboţí podle pravidel v § 21 

ZDPH, zpravidla to bude den dodání zboţí. Tato úprava vychází z čl. 68 Směrnice o 

DPH. Datum vystavení daňového dokladu je tak pro určení okamţiku vzniku daňové 

povinnosti klíčové. V případě intrakomunitárního pořízení zboţí zasahuje do obsahu 

daňového dokladu nejen dodavatel, tedy osoba registrovaná k dani v jiném členském 

státě, ale i pořizovatel zboţí, tedy plátce daně. Nově je povinen doplnit do daňového 

dokladu údaje vyjmenované v § 35 odst. 2 ZDPH, a teprve dnem doplnění těchto údajů 

je daňový doklad vystaven. Povaţuji za ne příliš vhodné, ţe okamţik vzniku povinnosti 

přiznat daň je takto nejasně a nepředvídatelně určen. Do velké míry o tomto okamţiku 

rozhoduje sám plátce, i kdyţ je ve své volbě omezen lhůtou 15 dnů ode dne pořízení 

zboţí, resp. obdrţení dokladu. Tento postup však dle mého soudu můţe vést 

k neţádoucí situaci, kdy datum vykázání plnění bude v daňové evidenci dodavatele a 

v daňové evidenci pořizovatele rozdílné. Rovněţ ve srovnání se zrcadlovou transakcí 

k pořízení zboţí, tedy dodáním zboţí do jiného členského státu, je úprava rozdílná, kdyţ 

zde je nadále za den vystavení daňového dokladu povaţován den jeho vystavení 

dodavatelem. Směrnice o DPH dává státům volnost, pokud se týká úpravy vystavování 

daňových dokladů a doplnění daňového dokladu pořizovatelem neupravuje. 

 

Základ daně 

Základem daně při pořízení zboţí z jiného členského státu je, stejně jako u 

vnitrostátního plnění, úplata, kterou má dodavatel obdrţet od pořizovatele. Zákon 

odpovídá určení základu daně v čl. 83 Směrnice o DPH.
52

 Jelikoţ se však můţe stát, ţe 

daňový doklad pořizovatel od dodavatele získá aţ poté, co mu vznikla povinnost daň 

přiznat, přichází z mého pohledu v úvahu situace, kdy pořizovatel daň vypočítá z určité 

předem smluvené částky, avšak v později dodaném daňovém dokladu se bude výše 

                                                           
51

 § 25 odst. 1 ZDPH. 
52

 O základu daně v případě pořízení zboţí podléhajícího spotřební dani je pojednáno níţe. 
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úplaty lišit. V takovém případě provede daňový subjekt patrně opravu základu daně, jak 

umoţňuje § 46 ZDPH s odkazem na § 42 ZDPH. 

DPH zaplacená plátcem při pořízení zboţí z jiného členského státu je předmětem 

nároku na odpočet podle § 73 odst. 6 ZDPH.  

 

4.1.1. Pořízení zboţí z jiného členského státu do třetího členského státu 

V praxi mohou nastat případy, kdy, oproti jednoduchému pořízení zboţí z jiného 

členského státu popsanému výše, jsou v obchodu zainteresovány osoby z více členských 

států, a to členských států různých. Tuto transakci označuje ZDPH jako tzv. třístranný 

obchod
53

 a je o ní pojednáno níţe. Mohou však nastat i případy, kdy je zboţí dodáno do 

třetího členského státu, odlišného od státu pořizovatele i státu dodavatele, avšak bez 

toho, aby se na obchodu podílela třetí osoba.  

Jelikoţ podmínky třístranného obchodu zde splněny nebudou (v myšlené transakci sice 

figurují tři členské státy, avšak pouze dvě osoby), zjednodušený postup podle § 17 

ZDPH aplikovat nelze a uplatní se § 11 odst. 1 ZDPH. Místem plnění by měl být stát 

ukončení přepravy zboţí, coţ povaţuji za logické, jelikoţ kdyby zboţí pořizoval subjekt 

registrovaný v tomto státě k DPH, byl by rovněţ povinen přiznat a zaplatit zde DPH. 

Není tedy důvod, proč zvýhodňovat subjekt registrovaný k DPH v jiném členském státě. 

Alternativně však určuje místo plnění § 11 odst. 2 ZDPH, a to jako členský stát, který 

vydal DIČ, jenţ pořizovatel poskytl osobě registrované k dani v jiném členském státě, 

která mu dodává zboţí, pokud pořizovatel neprokáţe, ţe pořízení zboţí z jiného 

členského státu bylo předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy 

zboţí. Můţe tedy nastat situace, ţe transakce bude mít i toto „druhé“ místo plnění a 

zboţí bude ve výsledku zdaněno současně ve dvou různých státech, coţ je jistě 

neţádoucí. V takových případech však zákon umoţňuje sníţení základu daně, právě 

z toho důvodu, aby se předešlo situaci dvojího zdanění téţe obchodní transakce. Ze 

zákonné úpravy vyvozuji, ţe opačný postup není moţný, pořizovatel tedy není oprávněn 

dovolávat se v členském státě ukončení přepravy sníţení základu daně z důvodu 

zaplacení DPH ve státě, jenţ vydal DIČ. Bude však záleţet na právní úpravě státu 

ukončení přepravy zboţí.  

Úprava je v souladu s čl. 41 Směrnice o DPH. 
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 § 17 ZDPH. 
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4.1.2. Pořízení zboţí s instalací nebo montáţí 

Podle § 16 odst. 1 ZDPH se za pořízení zboţí z jiného členského státu nepovaţuje 

dodání zboţí s instalací nebo montáţí. Bohuţel ZDPH ani Směrnice o DPH tyto pojmy 

nedefinují, je třeba se tak spolehnout na výklad ESD a zejména na jejich odlišení od 

poskytování sluţeb. Musí se ale zjevně jednat o případ, kdy instalaci nebo montáţ 

provádí osoba, která zboţí dodává, nebo jí zmocněná třetí osoba, nikoliv tedy o případ, 

kdy by si montáţ následně zajistil pořizovatel sám. V případě dodání zboţí s instalací 

nebo montáţí ZDPH určuje místem plnění (ovšem z pohledu dodavatele
54

) místo, kde je 

zboţí instalováno nebo smontováno.
55

 Jedná se o ustanovení, které se pouţije stejně pro 

plnění vnitrostátní i intrakomunitární. Takto stanovené místo plnění je v souladu s čl. 36 

Směrnice o DPH. 

Svou povahou je dle mého mínění dodání zboţí s instalací nebo montáţí velmi blízké 

poskytnutí sluţby, bude tedy záleţet na rozsahu provedené instalace či montáţe a na 

tom, do jaké míry jimi bude změněn charakter dodaného zboţí. Jednotlivé členské státy 

v případě tohoto druhu plnění, pokud se týká určení, zda jde o dodání zboţí či 

poskytnutí sluţby, dospívají k neprospěchu věci k rozdílným výkladům.
56

 

Plátcem daně je zde rovněţ osoba, které je zboţí dodáno, a to v souladu s § 94 odst. 10 

ZDPH. Pokud tedy bude zboţí dodáno a smontováno či nainstalováno na území České 

republiky, bude tuzemsko místem plnění a dodání bude podléhat české DPH. Plátcem 

daně se osoba, které je zboţí dodáno, stává jiţ dnem dodání. Plátce nebo osoba 

identifikovaná k dani, které je zboţí s montáţí či instalací dodáno, však bude povinna 

daň přiznat a zaplatit pouze v případě, kdy dodavatelem bude osoba povinná k dani 

neusazená v tuzemsku ve smyslu definice v § 108 odst. 2 ZDPH. Pokud tedy dodavatel, 

který je zahraniční osobou nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, 

má provozovnu, sídlo či místo podnikání v tuzemsku, bude dle mého mínění povinen 

daň přiznat a zaplatit tento dodavatel. Jedinou výjimkou by byl případ, kdyby se 

provozovna tohoto zahraničního subjektu daného zdanitelného plnění vůbec 

nezúčastnila.
57
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4.1.3. Pořízení zboţí od osoby neregistrované k DPH 

Z dikce § 16 ZDPH vyplývá, ţe k tomu, aby byla obchodní transakce povaţována za 

pořízení zboţí z jiného členského státu, je nutné, aby bylo zboţí nabyto od osoby 

registrované k dani v jiném členském státě. Vyvstává zde tedy otázka, co se stane 

v případě, ţe pořizovatel v tuzemsku nabude majetkové právo ke zboţí od osoby, která 

je sice osobou z jiného členského státu, ale není tam (a ani v jiném členském státě) 

registrována k DPH. Je nasnadě, ţe takový případ nebude povaţován za pořízení zboţí
58

 

ve smyslu § 16 ZDPH a tedy se neuplatní ani speciální úprava určení místa plnění. 

Nemůţe se však jednat ani o dovoz zboţí, neboť zboţí nepochází ze třetí země. Na tento 

případ bych proto aplikovala § 7 odst. 2 ZDPH, tedy určení místa plnění u dodání zboţí 

obecně. Za místo plnění tedy bude povaţováno místo, kde se zboţí nachází v době, kdy 

odeslání nebo přeprava zboţí začíná. V myšleném případě tedy bude místem plnění jiný 

členský stát, kde dodavatel není registrován k dani. Tento intrakomunitární obchod tak 

vůbec nebude podléhat české DPH a ţádná ze stran této transakce tak podle mého 

názoru nebude povinna přiznat a odvést DPH v České republice. Případné daňové 

dopady v členském státě dodání zboţí bude upravovat tamní právní předpis. 

 

4.1.4. Pořízení nového dopravního prostředku 

Nový dopravní prostředek je natolik specifickým druhem zboţí, ţe mu Směrnice o DPH 

i ZDPH přiznávají zvláštní reţim a speciální právní úpravu, která se uplatní shodně ve 

všech státech EU. Daň z této transakce je obecně vţdy přiznávána v členském státě 

pořizovatele nového dopravního prostředku. DPH, na rozdíl od jiných případů, je 

povinen přiznat a odvést kdokoliv, kdo nový dopravní prostředek z jiného členského 

státu pořizuje, tedy i fyzická osoba neregistrovaná k dani. Hodnota nového dopravního 

prostředku se navíc nezapočítává do ročního limitu hodnoty pořizovaného zboţí ve výši 

326 000 Kč. Je zde zřejmý úmysl, aby pořízení kaţdého nového dopravního prostředku 

v rámci EU bez výjimky podléhalo zdanění, coţ je patrné i ze znění čl. 2 odst. 1 

písm. b) ii) Směrnice o DPH; a to vţdy ve státě spotřeby. Směrnice obsahuje vlastní 

definici nového dopravního prostředku, shodnou s definicí v ZDPH
59

. Nutno 
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podotknout, ţe vedle motorových pozemních vozidel jsou novými dopravními 

prostředky rovněţ letadla a lodě.  

Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu do České republiky 

podléhá české DPH vţdy, bez ohledu na to, zda pořizovatel či dodavatel jsou 

v tuzemsku či v jiném členském státě registrováni k DPH. Pokud si nový dopravní 

prostředek pořizuje tuzemský plátce daně od osoby registrované k dani v jiném 

členském státě, uskutečňuje tím pořízení zboţí z jiného členského státu.
60

 Stejně tak 

uskutečňuje pořízení zboţí z jiného členského státu i tuzemský plátce DPH, který 

pořizuje dopravní prostředek od osoby, která k dani v jiném členském státě registrována 

není (na rozdíl od jiného zboţí, kdy by definice pořízení zboţí naplněna nebyla). 

Uplatní se proto pravidla pro zdanění uvedená výše, jako u pořízení jiného druhu zboţí, 

místem plnění tedy bude místo, kde se dopravní prostředek nachází v okamţiku 

ukončení odeslání či přepravy. Pořízení nového dopravního prostředku osobou, která 

není plátcem DPH, upravuje § 19 odst. 6 ZDPH. I tato osoba je povinna DPH přiznat a 

odvést, a to na základě vyměření příslušným správcem daně. Nejedná se zde však o 

povinnou registraci k DPH, nýbrţ pouze o povinnost podat daňové přiznání. Pokud by 

však pořizovatel byl právnickou osobou nepovinnou k dani, pořízením nového 

dopravního prostředku se stane osobou identifikovanou k dani podle § 96 ZDPH a 

vznikne mu tak povinnost podat přihlášku k registraci. 

Poradní výbor pro DPH konstatoval, ţe za pořízení nového dopravního prostředku nemá 

být povaţováno jeho přemístění v souvislosti se změnou bydliště soukromé osoby.
61

  

 

Ojetý dopravní prostředek; obchodník s pouţitým zboţím 

Naopak, pokud se týká ojetých dopravních prostředků, tedy těch, které nespadají do 

definice v ZDPH a Směrnici, ty podléhají stejnému reţimu jako standardní pořízení 

zboţí z jiného členského státu a nemají na rozdíl od těch nových speciální úpravu 

zdanění. Místem plnění tak bude místo, kde se dopravní prostředek bude nacházet po 

ukončení jeho odeslání či přepravy a osobou povinnou daň přiznat a odvést bude 

pořizovatel dopravního prostředku. V případě, ţe ojetý dopravní prostředek pořizuje 

osoba, která není plátcem ani osobou identifikovanou k dani, nebude tato transakce 

vůbec předmětem zdanění, vůbec se totiţ nebude jednat o pořízení zboţí z jiného 
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členského státu. Specifická situace nastane, jestliţe ojetý dopravní prostředek bude 

pořízen od tzv. obchodníka s pouţitým zboţím registrovaným k dani v jiném členském 

státě, který v rámci své ekonomické činnosti nakupuje pouţité zboţí za účelem jeho 

dalšího prodeje. Tento obchodník se můţe stát subjektem zvláštního reţimu, a to za 

splnění podmínek stanovených v § 90 ZDPH. Princip tohoto reţimu spočívá v tom, ţe 

obchodník odvádí DPH pouze ze své marţe (Směrnice o DPH jej v čl. 314 označuje 

jako reţim ziskové přiráţky). Pořízení ojetého dopravního prostředku od obchodníka 

s pouţitým zboţím z jiného členského státu pak podle mého mínění nebude v souladu s 

§ 2 odst. 2 písm. c) ZDPH vůbec předmětem české DPH. Tato úprava vychází z čl. 4 

Směrnice o DPH, který rovněţ vyjímá pořízení pouţitého zboţí z předmětu DPH, bylo-

li toto zboţí předmětem daně v členském státě zahájení přepravy nebo odeslání, a to 

v souladu se zvláštním reţimem. Pokud však ojetý dopravní prostředek tuzemský plátce 

DPH pořídí z jiného členského státu od osoby, která není obchodníkem s pouţitým 

zboţím, bude tato transakce předmětem české DPH. V případě pořizování ojetého 

automobilu z jiného členského státu lze tedy pořizovateli doporučit jeho pořízení od 

obchodníka s pouţitým zboţím (např. autobazaru).
62

 

Při pořízení ojetého automobilu neplátcem nebude tato transakce, na rozdíl od pořízení 

nového dopravního prostředku, předmětem české DPH vůbec. 

 

4.1.5. Pořízení zboţí podléhajícího spotřební dani 

Dalším specifickým případem, který zasluhuje zvláštní úpravu, odlišnou od běţného 

pořízení zboţí z jiného členského státu, je pořízení takového zboţí, které je předmětem 

spotřební daně (dále jen „spotřební zboţí“). Jedná se o minerální oleje, líh, pivo, víno a 

tabákové výrobky. Obdobně jako nový dopravní prostředek se ani spotřební zboţí 

nezahrnuje do hodnotového limitu ve výši 326 000 Kč podle § 2 odst. 2 písm. b) ZDPH. 

Domnívám se, ţe stejně jako u nových dopravních prostředků, i zde je hlavním cílem 

učinit předmětem zdanění veškeré „škodlivé“ zboţí, které je předmětem 

intrakomunitárních obchodů a především zajistit, aby toto zboţí bylo zdaněno ve státě 

jeho skutečné spotřeby. Obecně vzato, spotřební daň je vţdy zahrnuta do základu daně 

pro výpočet DPH, coţ zdůrazňuje i čl. 84 Směrnice o DPH. 
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Intrakomunitární obchody se spotřebním zboţím jsou specifické tím, ţe výroba tohoto 

druhu zboţí, stejně jako jeho přeprava, většinou probíhá v reţimu podmíněného 

osvobození od spotřební daně. Znamená to, ţe daňová povinnost sice vznikla jiţ 

výrobou spotřebního zboţí, avšak povinnost tuto daň přiznat a zaplatit je odloţena aţ do 

okamţiku uvedení zboţí do tzv. volného daňového oběhu.
63

 Aby bylo moţno spotřební 

zboţí vyrobit a přepravit v tomto speciálním reţimu, je nutno jeho výrobu i přepravu 

realizovat v tzv. daňovém skladu. V takovém případě spotřební daň do základu DPH 

vůbec nevstupuje, jelikoţ se v reţimu podmíněného osvobození při přepravě z jednoho 

členského státu do druhého vůbec nepřiznává ani nevyměřuje.
64

 Povinnost přiznat 

spotřební daň tak vzniká aţ okamţikem uvedení zboţí do volného daňového oběhu, a 

právě tímto okamţikem vstupuje spotřební daň podle § 36 odst. 3 písm. b) ZDPH do 

základu daně pro výpočet DPH.  

Spotřební zboţí je však moţno do tuzemska dováţet i v jiném reţimu neţ v reţimu 

podmíněného osvobození od spotřební daně, a to přímo v reţimu volného daňového 

oběhu (např. v případě, kdy odběratel v České republice není provozovatelem daňového 

skladu). Českou spotřební daň tak bude nutno přiznat a zaplatit jiţ okamţikem dovozu, 

tj. okamţikem vzniku celního dluhu
65

 a tato zaplacená daň bude opět součástí základu 

daně pro výpočet DPH. 

Místem plnění při pořízení spotřebního zboţí z jiného členského státu je klasicky místo, 

kde se zboţí nachází v okamţiku ukončení přepravy, a osobou povinnou daň odvést je 

odběratel (kupující) tohoto zboţí. Podle § 94 odst. 7 ZDPH se osoba povinná k dani 

stává plátcem dnem prvního pořízení spotřebního zboţí. Povinnost daň přiznat a zaplatit 

pak vznikne k datu vystavení daňového dokladu, resp. k 15. dni měsíce následujícího po 

měsíci pořízení zboţí, shodně jako u pořízení jiného neţ spotřebního zboţí. 

Pokud jsem jiţ poukázala na určité shodné rysy při zdaňování pořízení spotřebního 

zboţí a nového dopravního prostředku z jiného členského státu, musím podotknout, ţe 

na rozdíl od nového dopravního prostředku je osobou povinnou přiznat daň pouze 

plátce nebo osoba identifikovaná k dani, nikoliv kaţdá osoba, byť i fyzická osoba 

neplátce, jako je tomu u pořízení nového dopravního prostředku.  
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4.1.6. Přemístění zboţí z jiného členského státu 

Tato právní konstrukce předpokládá, ţe dodavatelem v jiném členském státě i 

pořizovatelem zboţí v tuzemsku je tatáţ osoba. Podle § 16 odst. 4 ZDPH se za pořízení 

zboţí z jiného členského státu plátcem povaţuje rovněţ přemístění zboţí z jiného 

členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která 

není plátcem, za účelem následného dodání zboţí v tuzemsku pořizovateli. Nejedná se 

zde tedy o klasické pořízení zboţí, neboť nedochází k převodu práva nakládat se zboţím 

jako vlastník, to zůstává stále u stejného subjektu.  

 

Přemístění zboţí do konsignačního skladu 

Představme si případ, kdy dodavatel, který je registrován k dani v jiném členském státě, 

má v České republice sklad (můţe být provozován jím samotným nebo i třetí osobou), 

kam přemístí zboţí ze svého domovského členského státu, avšak v České republice 

k dani registrován není (tedy zde nemá ani provozovnu), a to za účelem dodání tohoto 

zboţí konkrétnímu pořizovateli v tuzemsku. ZDPH v § 16 odst. 4 stanoví, ţe i tento 

případ je povaţován za pořízení zboţí z jiného členského státu, a daňová povinnost se 

tak opět přesouvá na konečného pořizovatele a nikoliv na vlastníka zboţí. Takový 

postup ve Směrnici o DPH není vůbec upraven, avšak v praxi se vyskytuje i v jiných 

členských státech a označuje se jako zjednodušená úprava pro tzv. konsignační sklady 

(consignment stocks)
66

. Výhodou pro zahraniční subjekt jistě je, ţe se nemusí 

v tuzemsku registrovat k DPH, ač sem přemisťuje zboţí z jiného členského státu, a 

netíţí ho zde daňová povinnost. Z dikce zákonného ustanovení usuzuji, ţe aby bylo 

moţno aplikovat toto ustanovení, musí být při přemístění zboţí do tuzemska jiţ znám 

konkrétní pořizovatel zboţí v tuzemsku, tj. plátce daně. Povinnost přiznat daň vzniká 

plátci jiţ dnem přemístění zboţí do tuzemska,
67

 tedy nikoliv aţ dodáním zboţí 

pořizovateli, jako je tomu v jiných případech intrakomunitárního pořízení zboţí, a jak 

bylo před novelou tohoto ustanovení teorií vykládáno. Domnívám se, ţe toto řešení není 

ideální, jelikoţ můţe nastat situace, kdy ke dni vzniku povinnosti přiznat daň 

odběratelem ještě nebude známa cena zboţí, a tudíţ ani výše základu daně. 
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Jelikoţ výše analyzovaný příklad se týká pouze případu, kdy zboţí bude v České 

republice naskladněno za účelem jeho dodání konkrétnímu jiţ určenému pořizovateli, 

domnívám se, ţe situaci, kdy se nebude jednat o jednoho konkrétního pořizovatele, 

bude nutno posuzovat odlišně a výše popsaná zjednodušená úprava nemůţe být 

aplikována. Na samotné přemístění zboţí z jiného členského státu do tuzemska osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě, bych aplikovala § 16 odst. 5 písm. c) 

ZDPH, jelikoţ se zjevně jedná o přemístění zboţí pro účely uskutečňování 

ekonomických činností v tuzemsku. Tato transakce bude tedy povaţována za pořízení 

zboţí z jiného členského státu za úplatu, kdy místem plnění bude místo ukončení 

přepravy, tedy Česká republika. Na rozdíl od předchozího případu však nebude moţné 

daňové břemeno přenést na konečného pořizovatele, neboť ten v tomto okamţiku ještě 

není znám. Osobou povinnou přiznat a odvést daň tak bude podle mého soudu 

zahraniční subjekt – vlastník zboţí, a to v důsledku aplikace ustanovení § 94 odst. 15 

ZDPH. Plátcem se tento subjekt stane dnem prvního pořízení zboţí, v popsaném 

případě tedy dnem naskladnění, a vzniká mu povinnost podat v České republice 

přihlášku k registraci. Navazující obchodní transakce, kdy je naskladněné zboţí 

prodáváno konečným pořizovatelům v tuzemsku, jiţ z mého pohledu bude nutno 

povaţovat za tuzemské dodání zboţí, plátcem tedy bude zahraniční subjekt jako osoba 

poskytující tuzemské zdanitelné plnění pod svým českým DIČ.  

 

Základ daně 

Pokud se týká výpočtu výše daňové povinnosti zahraničního subjektu za pořízení zboţí 

z jiného členského státu v případě přemístění zboţí, můţe se jevit jako problematické, 

jelikoţ zde není ţádná úplata (subjekt pouze přemísťuje své vlastní zboţí do tuzemska), 

která by byla základem daně jako při klasickém pořízení zboţí. Tuto situaci řeší § 36 

odst. 6 písm. a) ZDPH, který za základ daně v tomto případě stanoví cenu zboţí nebo 

cenu obdobného zboţí, a pokud ji nelze určit, tak výši celkových nákladů vynaloţených 

na pořízení zboţí. V případě konsignačních skladů však bude základem daně úplata, 

kterou bude vlastník zboţí od budoucího kupujícího poţadovat. Na konsignační sklady 

se totiţ ustanovení § 36 odst. 6 ZDPH nevztahuje.
68
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Ostatní případy přemístění zboţí; přemístění zboţí za účelem provedení 

zpracovatelských operací 

Ustanovení § 16 odst. 5 ZDPH vymezuje další případy, většinou přemístění zboţí, které 

je nutno povaţovat rovněţ za pořízení zboţí z jiného členského státu ve smyslu ZDPH. 

Kromě přemístění zboţí uskutečněné plátcem (tedy osobou registrovanou k DPH 

v České republice), byly případy rozšířeny i na osoby registrované k DPH v jiném 

členském státě, které přemisťují zboţí z jiného členského státu do tuzemska za účelem 

uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku.  

Ustanovení § 16 odst. 6 a 7 ZDPH na druhou stranu určuje, v jakých případech se 

přemístění zboţí z jiného členského státu nepovaţuje za pořízení zboţí ve smyslu § 16 

odst. 1 ZDPH, a tudíţ není předmětem DPH. Kromě specifického případu nabytí 

vratného obalu se jedná o přemístění obchodního majetku z jiného členského státu do 

tuzemska pro účely uvedené v § 13 odst. 7 ZDPH. Jedná se např. o přemístění za 

účelem dodání zboţí spojené s instalací či montáţí, za účelem zasílání zboţí, za účelem 

přechodného uţití či za účelem práce na zboţí, kdy po uskutečnění prací v tuzemsku je 

zboţí vráceno zpět vlastníkovi do jiného členského státu, odkud bylo přemístěno.  

Předpokládám, ţe posledně jmenovaný účel přemístění zboţí bude velmi častým jevem, 

například v případě, kdy tuzemský subjekt bude zpracovávat zboţí vlastněné 

zahraničním subjektem, a hotové výrobky (tedy zboţí po uskutečnění prací) zašle zpět 

vlastníkovi do jiného členského státu. Přemístění zboţí do tuzemska tak podle ZDPH 

nebude povaţováno za pořízení zboţí ve smyslu § 16 ZDPH (jelikoţ zde nedojde 

k převodu práva nakládat se zboţím jako vlastník) a nebude tedy předmětem české 

DPH. Ţádnému ze zmíněných subjektů tak nevznikne v České republice daňová 

povinnost, pokud se týká přemisťovaného zboţí. Tato úprava je podle mého názoru opět 

důsledkem uplatnění principu zdanění zboţí aţ ve státě jeho konečné spotřeby. 

Pokud se zamyslíme nad obdobnou situací, avšak s výsledkem, kdy hotové výrobky 

nebudou zaslány zpět, nýbrţ budou osobou provádějící práce na zboţí zaslány přímo 

pořizovateli do třetího členského státu, daňové dopady budou odlišné. Jelikoţ na toto 

přemístění zboţí nebude moţno aplikovat § 16 odst. 6 ZDPH (zboţí se nevrátí zpět 

vlastníkovi), domnívám se, ţe bude nutno z daňového hlediska tuto transakci rozdělit na 

dvě fáze, přičemţ u první z nich se bude jednat o pořízení zboţí z jiného členského 

státu, kdy místo plnění bude v České republice. Toto přemístění tak bude podléhat české 
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DPH, kdy plátcem by měla být při aplikaci § 94 odst. 15 ZDPH ona zahraniční osoba, 

pro kterou bylo předmětné zboţí v tuzemsku zpracováno na hotové výrobky. Druhá 

fáze, tj. následné dodání zboţí do třetího členského státu by pak mělo být pro 

zahraničního vlastníka plněním osvobozeným od DPH, a pro konečného pořizovatele 

předmětem zdanění.  

V obou těchto výše rozebraných případech se však bude jednat zároveň i o v tuzemsku 

poskytnutou sluţbu, která předmětem zdanění bude, a to podle speciální úpravy 

intrakomunitárního poskytování sluţeb. 

 

4.1.7. Dodání plynu a elektřiny z jiného členského státu 

Elektřina a plyn, ač jsou ZDPH výslovně označeny za zboţí v § 4 odst. 2, mají určité 

specifické vlastnosti, které odůvodňují zvláštní úpravu obchodování s nimi. Nutnost 

zvláštní úpravy vyzdvihuje i Směrnice o DPH v bodě 19 své preambule, kde 

jednoznačně stanoví, ţe elektřina i plyn jsou povaţovány za zboţí, avšak na rozdíl od 

standardního zboţí je u nich obtíţně určitelné místo dodání. Prvotním účelem speciální 

úpravy je podle Směrnice zabránění dvojímu zdanění nebo naopak nezdanění těchto 

komodit. 

Jak jiţ jsem zmínila výše, hlavní odlišností u tohoto druhu zboţí je určení místa plnění. 

Ustanovení § 7a ZDPH tak činí plně v souladu s čl. 38 a 39 Směrnice o DPH. Rozlišují 

se zde dva případy, a to na jedné straně pořízení plynu prostřednictvím přepravní nebo 

distribuční soustavy a pořízení elektřiny tzv. obchodníkem (tzn. osobou, která nakupuje 

elektřinu a plyn za účelem jejich dalšího prodeje a její vlastní spotřeba je 

zanedbatelná
69

) a na druhé straně jejich pořízení osobou, která tzv. obchodníkem není. 

V prvém případě je místem plnění místo, kde má obchodník sídlo či provozovnu, 

v druhém případě je místem plnění místo skutečné spotřeby. Tato pravidla platí jak 

v případě dodání v rámci jednoho členského státu, tak i v případě dodání mezi 

členskými státy.  

Osobou povinnou daň přiznat a zaplatit bude podle § 108 odst. 1 písm. c) ZDPH plátce 

nebo osoba identifikovaná k dani, které jsou elektřina nebo plyn dodávány, přičemţ 

plátcem se osoba povinná k dani stává jiţ dnem dodání elektřiny nebo plynu. Přenesení 
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 Domnívám se, ţe by se mělo jednat o zanedbatelnost vzhledem k mnoţství elektřiny či plynu 

nakoupené obchodníkem za účelem jejich dalšího prodeje. 
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povinnosti odvést daň na pořizovatele je tak upraven v souladu s čl. 195 Směrnice o 

DPH.  

 

4.1.8. Zasílání zboţí z jiného členského státu 

Další moţností opatření zboţí z jiného členského státu, které má svůj zvláštní reţim a 

právní úpravu, je zasílání zboţí. V současné době se jedná o poměrně častý jev, jelikoţ 

pod tuto kategorii můţeme podřadit nákupy zboţí učiněné prostřednictvím různých 

zásilkových katalogů či internetových obchodů, kdy zboţí je dodáno tuzemské osobě 

prostřednictvím poštovní či jiné zásilky. Zasílání zboţí je upraveno v § 18 ZDPH, a to 

jak ve variantě zasílání zboţí z České republiky do jiného členského státu (o které 

pojednávám níţe), tak ve variantě zrcadlové transakce, tedy zasílání zboţí z jiného 

členského státu do tuzemska.  

Zasíláním zboţí se podle zákona rozumí dodání zboţí z jiného členského státu do 

tuzemska osobou registrovanou k dani v jiném členském státě osobě, která není plátcem 

ani osobou identifikovanou k dani. Klíčovým znakem je fakt, ţe pro osobu, které je 

zboţí zasíláno, toto plnění není předmětem daně. Zákon rovněţ stanoví poţadavek, aby 

zboţí bylo touto zahraniční osobou, příp. osobou jí zmocněnou přepraveno či odesláno, 

a aby se nejednalo o nové dopravní prostředky, zboţí dodávané s montáţí či instalací 

nebo plyn a elektřinu. Tyto kategorie zboţí totiţ mají vlastní zvláštní úpravu, která má 

v tomto případě přednost. Pokud je zboţí zasíláno z jiného členského státu osobě, která 

v tuzemsku není plátcem ani osobou identifikovanou k dani z titulu pořízení zboţí 

z jiného členského státu, pouţije se pro určení místa plnění § 8 ZDPH, avšak pouze 

tehdy, pokud celková hodnota zboţí zasílaného dodavatele do tuzemska, s výjimkou 

zboţí podléhajícího spotřební dani, v kalendářním roce překročí částku 1 140 000 Kč.
70

 

V případě, kdy tento limit překročen není, místo plnění se určí podle ustanovení § 7 

odst. 2 ZDPH, a bude jím tak členský stát, odkud je zboţí zasíláno. Plnění proto bude 

předmětem daně v jiném členském státě, kterou dodavatel uplatní při dodání zboţí jako 

daň na výstupu. Překročením výše specifikovaného limitu však dochází k přenesení 

místa plnění při zasílání zboţí do tuzemska, a to pro plnění, jímţ byl limit překročen
71

 a 

dále pro všechna následující plnění do tohoto členského státu v průběhu téhoţ i 

následujícího kalendářního roku. Zasílatel (tj. osoba registrovaná k dani v jiném 

                                                           
70

 § 94 odst. 15 ZDPH. 
71

 Směrnice ES o dani z přidané hodnoty: Praktický komentář, cit. 56, s. 209. 



 42 

členském státě, která zde nemá ani provozovnu) se stává plátcem daně dnem, ve kterém 

byla částka překročena, a musí se jako plátce daně v tuzemsku registrovat a českou 

DPH přiznat.  

Nutno dodat, ţe reţim zasílání zboţí se uplatní pouze v případě, kdy je zboţí dodáváno 

osobě, pro kterou není pořízení tohoto zboţí předmětem daně. V případě, ţe osoba 

povinná k dani překročí hodnotu zboţí pořízeného z jiného členského státu (tedy i 

zaslaného) ve výši 326 000 Kč, stává se podle § 94 odst. 6 ZDPH plátcem daně, a její 

další pořizování zboţí z jiného členského státu tak jiţ není moţno povaţovat za zasílání 

zboţí. 

Odlišný reţim platí u zboţí podléhajícího spotřební dani, kde ţádný limit stanoven není 

a zasílatel se tak stává v tuzemsku plátcem daně jiţ dnem prvního dodání tohoto zboţí. 

Rovněţ pro určení místa plnění se pouţije v případě spotřebního zboţí § 8 ZDPH vţdy.  

Pro doplnění je nutné uvést, ţe v případě, kdy dodavatel prahovou hodnotu zboţí 

nepřekročí, i tak mu § 8 odst. 4 ZDPH umoţňuje si jako místo plnění zvolit tuzemsko.  

Úprava zasílání zboţí v ZDPH je v souladu s čl. 33 a 34 Směrnice o DPH. Čl. 35 

Směrnice z reţimu zasílání zboţí vylučuje dodání pouţitého zboţí, uměleckých děl, 

sběratelských předmětů či staroţitností. Toto ustanovení Směrnice je podle mého 

názoru provedeno ustanovením § 90 odst. 11 ZDPH, který při pouţití zvláštního reţimu 

pro obchodníky s vyjmenovanými komoditami vylučuje pouţití § 8 ZDPH. 

 

4.2. Dodání zboţí do jiného členského státu 

 

V případě dodání zboţí z tuzemska do jiného členského státu se jedná o situaci opačnou 

neţ při pořízení zboţí, kterým se zabývala předchozí část práce. Pojem „dodání“ byl 

zaveden z důvodu odlišení této transakce od „dovozu“ zboţí, jenţ je nadále vyhrazen 

pouze pro dovoz zboţí ze států mimo EU.
72

 Jedná se o zrcadlovou transakci k pořízení 

zboţí z jiného členského státu. Jak jsem jiţ uvedla výše, jedním ze základních principů 

fungování DPH je zdanění aţ ve státě skutečné spotřeby zboţí. Právní úprava toho 

dociluje tím, ţe dodání zboţí do jiného členského státu je plněním osvobozeným od 

daně. Osvobození tohoto druhu plnění od daně upravují čl. 138 - 139 Směrnice o DPH. 

V této transakci kromě tuzemského dodavatele figuruje na druhé straně zahraniční 
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pořizovatel, pro kterého je pořízení zboţí z tuzemska předmětem daně, a který je 

povinen ji přiznat a odvést. Dochází tak k přenesení místa plnění a přenesení daňového 

břemene z dodavatele na pořizovatele do jiného členského státu, označovaného jako tzv. 

systém „reverse charge“.
73

 Nebude tomu tak ale vţdy. V případě, kdy je zboţí dodáváno 

osobě k dani neregistrované, pro niţ toto plnění není předmětem daně, nejedná se 

z hlediska českého dodavatele o plnění osvobozené od daně a on bude osobou povinnou 

přiznat a zaplatit DPH. 

 

Pojem dodání zboţí do jiného členského státu 

Podle § 13 odst. 2 ZDPH je dodáním zboţí do jiného členského státu dodání zboţí, 

které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Tento nezbytný 

poţadavek vyjádřil i ESD, kdyţ rozhodl, ţe osvobození dodání zboţí uvnitř EU od daně 

lze uplatnit pouze tehdy, jestliţe právo nakládat se zboţím jako vlastník bylo převedeno 

na pořizovatele a dodavatel prokáţe, ţe toto zboţí bylo odesláno nebo přepraveno do 

jiného členského státu, a ţe v důsledku tohoto odeslání nebo přepravy věc fyzicky 

opustila území členského státu dodání.
74

 ESD řešil v souvislosti s výkladem pojmu 

dodání zboţí zajímavou otázku, zda i krádeţ je moţno povaţovat za dodání zboţí, kdyţ 

obecně ESD vychází z extenzivního výkladu dodání zboţí jako veškerého převodu 

práva nakládat se zboţím jako vlastník, které je širším pojmem neţ převod vlastnictví. 

ESD judikoval, ţe krádeţí se z pachatele stává pouhý drţitel zboţí, a nemá tak za 

následek oprávnění pachatele nakládat se zboţím jako vlastník. Krádeţ tedy nespadá 

pod pojem dodání zboţí a není ve smyslu Směrnice o DPH zdanitelným plněním.
75

 

 

Určení místa plnění 

Pokud se týká místa plnění při dodání zboţí z tuzemska do jiného členského státu, 

musíme mít na paměti, ţe se v tomto případě jedná o určení místa plnění z hlediska 

osoby, která zboţí dodává, jelikoţ pro pořizovatele bude místo plnění odlišné. Při určení 

místa plnění při dodání zboţí se uplatní ustanovení § 7 odst. 2 ZDPH, podle něhoţ je 

místem plnění místo, kde se zboţí nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboţí 
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začíná. Z uvedeného jasně vyplývá, ţe místem plnění z pohledu dodavatele bude 

tuzemsko.
76

 Ustanovení § 7 odst. 2 ZDPH rovněţ obsahuje speciální pravidlo pro 

případ, ţe přeprava či odeslání zboţí začíná ve třetí zemi (rozumí se mimo EU). 

V takovém případě je místem plnění členský stát, ve kterém vznikla daňová povinnost 

při dovozu zboţí.  

 

Osoba povinná přiznat a zaplatit daň; osvobození od daně 

Jak jiţ bylo nastíněno výše, rozhodující pro určení, kdo bude osobou povinnou přiznat a 

zaplatit DPH z dodání zboţí, je to, zda se jedná o plnění osvobozené od daně s nárokem 

na odpočet podle § 64 ZDPH, či nikoliv. 

Podle § 64 ZDPH je dodání zboţí do jiného členského státu plátcem osobě registrované 

k dani v jiném členském státě osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, a to 

s výjimkou dodání zboţí osobě, pro kterou pořízení zboţí v jiném členském státě není 

předmětem daně. Zákon stanoví tři podmínky, při jejichţ splnění bude dodání zboţí 

osvobozeno a jejichţ splnění musí prokázat plátce daně, který osvobození uplatňuje. 

V prvé řadě musí být zboţí dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě. 

Pro českého dodavatele tedy bude velmi důleţité ověřit si, ţe jeho obchodní partner, 

pořizovatel zboţí, je skutečně v jiném členském státě registrován k dani. K tomu slouţí 

od 1. ledna 1993 Evropskou unií zřízený systém VIES (VAT Information Exchange 

System)
77

. Kromě okamţitého ověření DIČ subjektu podnikajícího na jednotném trhu 

rovněţ umoţňuje daňovým správám jednotlivých členských států monitorovat a 

kontrolovat pohyb zboţí v rámci EU a tím i předcházet případným daňovým únikům. 

Za druhé musí být zboţí do jiného členského státu skutečně odesláno nebo přepraveno. 

K výkladu těchto pojmů se ESD vyjádřil v případu Teleos
78

 a zdůraznil, ţe osvobození 

dodání zboţí uvnitř EU od daně lze uplatnit pouze tehdy, jestliţe právo nakládat se 

zboţím jako vlastník bylo převedeno na pořizovatele a dodavatel prokáţe, ţe toto zboţí 

bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, a ţe v důsledku tohoto 

odeslání věc fyzicky opustila území členského státu dodání. Důkazní břemeno v otázce, 

zda zboţí skutečně opustilo území státu, tak leţí na dodavateli, který dodání zboţí 
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uskutečňuje a uplatňuje osvobození od daně. Podle § 64 odst. 5 ZDPH tak lze učinit 

písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, ţe zboţí bylo 

přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky, např. 

příslušnými přepravními doklady.  

Třetí podmínkou je, ţe dopravu zajišťuje plátce, pořizovatel nebo zmocněná třetí osoba. 

Splnění této podmínky nebude problematické u dvoustranných obchodů, avšak u 

transakcí, kde vystupují minimálně tři subjekty, bude nutno zkoumat, která z těchto 

řetězových transakcí je spojena právě s odesláním či přepravou zboţí. V rozsudku 

Teleos dospěl ESD k významnému závěru, ţe pokud dodavatel poskytne v dobré víře 

důkazy prokazující prima facie jeho nárok na osvobození dodání zboţí uvnitř EU, 

příslušné orgány členského státu dodání nemohou uloţit dodavateli povinnost doplatit 

DPH za toto zboţí, jestliţe se tyto důkazy ukáţou jako nepravdivé, aniţ by byla 

prokázána účast tohoto dodavatele na podvodu, pokud přijal všechna opatření, která po 

něm mohou být rozumně poţadována, aby zajistil, ţe dodání uvnitř EU, které provádí, 

jej nepovede k účasti na takovém podvodu.
79

  

Otázkou důkazního břemene, pokud se týká uskutečněné přepravy zboţí do jiného 

členského státu, se zabýval nejen ESD, ale rovněţ Nejvyšší správní soud ve věci 8 Afs 

14/2010.
80

 Jak se ukázalo v tomto rozhodnutí, NSS vykládá teorii důkazního břemene 

odlišně od závěrů ESD ve věci Teleos, a staví tak dodavatele zboţí do méně výhodné 

pozice pokud se týká nároků na prokázání skutečností potřebných k uplatnění 

osvobození dodání zboţí od daně. NSS v daném případě vyslovil, ţe dodavatel, ač 

předloţil prohlášení pořizovatele předvídané § 64 odst. 5 ZDPH (které se pak ukázalo 

jako nepravdivé), výhradně na toto písemné prohlášení nedůvodně spoléhal. K unesení 

důkazního břemene podle NSS totiţ „nemusí vţdy stačit předloţení formálně 

bezvadných daňových dokladů či jiných listin“ a existují-li „pochybnosti o faktickém 

stavu, je součástí důkazního břemene daňového subjektu rovněţ prokázat existenci 

podmínek, za nichţ dochází k osvobození zdanitelného plnění od DPH“. Zároveň NSS 

odmítl argument dodavatele, ţe jednal v dobré víře, ţe se neúčastní daňového podvodu, 

kdyţ předloţil správci daně jako důkaz písemné prohlášení pořizovatele zboţí. 

Domnívám se, ţe toto rozhodnutí není v souladu s výše zmíněnou judikaturou ESD, 

především rozsudkem Teleos. I kdyţ je v tomto případě patrná snaha soudu napomoci 
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předcházet daňovým podvodům, které společný systém DPH v EU svým způsobem 

umoţnil, domnívám se, ţe NSS klade na dodavatele příliš vysoké poţadavky, pokud se 

týká nutnosti prokázat, ţe zboţí skutečně bylo přepraveno do jiného členského státu. 

Unesení takto postaveného důkazního břemene by pak mohlo v určitých případech být 

pro dodavatele přímo nemoţné, a stát tak v podstatě přenáší riziko nepřiznání a 

neodvedení DPH (které se prokazatelně zvýšilo odstraněním celních kontrol) na 

samotné dodavatele. Podle mého názoru ze znění § 64 odst. 5 ZDPH vyplývá, ţe je 

písemné prohlášení pořizovatele zboţí dostatečným důkazem o přepravě zboţí do 

jiného členského státu, a v tomto případě šel tedy NSS ve svých poţadavcích na unesení 

důkazního břemene nad rámec poţadavků zákonodárce i práva EU. Základním cílem 

vytvoření jednotného vnitřního trhu bylo usnadnit obchod mezi členskými státy. 

Jednotlivé subjekty by se tak neměly dostat do horšího postavení, neţ které měly před 

zrušením celních kontrol. 

 

Pokud je dodávaným zboţím nový dopravní prostředek, je toto dodání osvobozeno od 

daně s nárokem na odpočet daně vţdy, ať je pořizovatelem osoba registrovaná k dani či 

jiná osoba. Nový dopravní prostředek totiţ vţdy bude zdaněn ve státě pořizovatele, jak 

je zmíněno výše. 

Speciální úpravu má rovněţ zboţí podléhající spotřební dani, jehoţ dodání je od daně 

osvobozeno i v případě, ţe pořizovatelem je osoba k dani neregistrovaná, jestliţe je 

přeprava uskutečněna v souladu se zákonem o spotřebních daních, tzn. i zde je daň ve 

výsledku přiznána ve státě pořizovatele. Stejný princip vidíme i u úpravy při přemístění 

obchodního majetku do jiného členského státu – plátce musí prokázat, ţe zboţí bylo 

předmětem daně v tomto jiném členském státě.  

Tyto tři speciální případy upravené v § 64 odst. 2, 3 a 4 ZDPH vycházejí z čl. 138 

Směrnice o DPH, a jsou odpovídajícího znění, ovšem aţ na případ třetí, kdy je z mého 

pohledu úprava v ZDPH přísnější, kdyţ klade na dodavatele poţadavek prokázat, ţe 

zboţí bylo předmětem daně v jiném členském státě. Směrnice tento poţadavek 

nestanoví. 
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Pokud dodání zboţí do jiného členského státu splňuje všechny výše specifikované 

podmínky, je plněním osvobozeným od daně s nárokem na odpočet.
81

 Plátce má podle 

§ 22 odst. 3 ZDPH povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání, a to k 15. dni v měsíci 

následujícím po měsíci dodání zboţí, resp. ke dni vystavení daňového dokladu, pokud 

byl tento vystaven dříve. Toto ustanovení odpovídá čl. 67 Směrnice o DPH. Povinnost 

vykázat dodání zboţí do jiného členského státu je nezbytným předpokladem kontroly a 

sledování pohybu zboţí v rámci EU, které bylo zavedeno spolu s vytvořením 

jednotného vnitřního trhu, který po zrušení celních kontrol jiţ neumoţňuje pohyb zboţí 

kontrolovat v okamţiku jeho přechodu přes hranice členských států celními orgány. 

Systémem kontroly pohybu zboţí se EU a jednotlivé členské státy snaţí předcházet a 

čelit daňovým podvodům, které se zavedením jednotného trhu staly mezinárodními a 

tím i obtíţněji odhalitelnými. Uvádí se, ţe celková výše daňových úniků v EU bývá 

odhadována na 2 - 2,5 % HDP.
82

 

Osvobozením od daně se daňová povinnost fakticky přesouvá z dodavatele na 

pořizovatele zboţí, tedy osobu z jiného členského státu, které je zboţí dodáváno a která 

je v tomto jiném státě registrována k dani. DPH tak pořizovatel přiznává a platí podle 

právních předpisů svého domovského státu. 

Podle § 72 odst. 2 písm. b) ZDPH má plátce nárok na uplatnění odpočtu daně u 

přijatých zdanitelných plnění, která pouţije pro účely uskutečňování plnění 

osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně. Z ustálené judikatury ESD plyne 

poţadavek, aby plnění uskutečněná na vstupu měla přímou souvislost s plněními na 

výstupu zakládajícími nárok na odpočet daně.
83

  

 

Pokud však nejsou kumulativně splněny podmínky § 64 ZDPH, dodání zboţí v tomto 

případě není plněním osvobozeným od daně. V takovém případě je subjektem 

povinným daň přiznat a zaplatit tuzemský dodavatel. Bude se jednat např. o případy 

zasílání zboţí do jiného členského státu, tedy dodání zboţí osobě, pro kterou pořízení 

zboţí není předmětem zdanění. V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 ZDPH je pak 

v tomto případě plátce povinen přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění nebo ke dni přijetí úplaty, pokud nastalo dříve. Jedná se tedy o obdobnou úpravu 
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jako u tuzemského dodání zboţí. Domnívám se, ţe v návaznosti na to se den 

zdanitelného plnění určí podle ustanovení § 21 odst. 3 ZDPH a bude jím většinou den 

dodání zboţí při prodeji podle kupní smlouvy, tj. den převodu práva nakládat se zboţím 

jako vlastník (jak jiţ jsem zmínila, ESD jej vykládá šíře neţ pojem převod vlastnictví). 

Přiznat a zaplatit daň je tak povinen plátce, který uskutečňuje dodání zboţí do jiného 

členského státu podle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH, přičemţ základem daně bude vše, 

co jako úplatu obdrţel nebo má obdrţet za toto zdanitelné plnění.
84

 Plátce má v tomto 

případě samozřejmě rovněţ nárok na odpočet daně, pokud přijatá zdanitelná plnění 

pouţije pro uskutečnění své ekonomické činnosti.  

 

4.2.1. Dodání zboţí pro osobu z jiného členského státu do třetího členského státu 

Zrcadlovou transakcí k pořízení zboţí z jiného členského státu do třetího členského 

státu je z pohledu dodavatele dodání zboţí pro osobu z jiného členského státu do třetího 

členského státu. Pro lepší představu mohu uvést příklad, kdy zboţí dodává český 

dodavatel osobě, která je registrována k dani v Polsku (odběratel tedy transakci provádí 

pod polským DIČ), avšak fyzicky je zboţí dodáno do Německa, tedy do třetího 

členského státu. Z pohledu českého dodavatele se opět jedná podle § 13 odst. 2 ZDPH o 

dodání zboţí do jiného členského státu, jelikoţ zboţí bylo skutečně přepraveno z 

tuzemska na území jiného členského státu, tj. do Německa. Je rovněţ splněna podmínka 

§ 64 odst. 1 ZDPH, tedy ţe jde o dodání zboţí do jiného členského státu osobě 

registrované k dani v jiném členském státě, a jde tedy o plnění osvobozené od české 

DPH s nárokem na odpočet, přičemţ daňové břemeno se přesouvá na pořizovatele 

zboţí. Z hlediska dodavatele je tak podle mého mínění nerozhodné, ţe odběratel je 

registrován k DPH v jiném členském státě, neţ do kterého bylo zboţí fyzicky dodáno, 

neboť podmínky pro osvobození tohoto plnění od daně jsou i tak splněny. Místem 

plnění z pohledu dodavatele je tuzemsko, tedy místo, kde se zboţí nachází v okamţiku 

zahájení přepravy
85

, a pro odběratele je místem plnění naopak stát ukončení přepravy, 

resp. stát, jehoţ DIČ odběratel při dané transakci pouţil.
86

 Daňové dopady tohoto 
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obchodu z pohledu odběratele jsou podrobněji rozebrány výše v rámci pořízení zboţí 

z jiného členského státu. 

 

4.2.2. Dodání zboţí s instalací nebo montáţí 

Stejně jako u pořízení zboţí, i dodání zboţí s instalací nebo montáţí podléhá specifické 

úpravě, která jej odlišuje od běţného dodání zboţí do jiného členského státu. V tomto 

případě se jedná svým charakterem podle mého názoru v některých případech spíše o 

poskytnutí sluţby s místem plnění v jiném členském státě. Toto plnění bude 

pravděpodobně poskytováno na základě smlouvy o dílo, a půjde tedy nad rámec běţné 

kupní smlouvy. Shodně, jako jsem jiţ zmínila u případu pořízení zboţí s instalací nebo 

montáţí, musí se jednat o instalaci či montáţ provedenou dodavatelem nebo osobou jím 

zmocněnou. Pro určení místa plnění opět aplikujeme § 7 odst. 3 ZDPH, který se uplatní 

stejně pro tuzemská i přeshraniční plnění, a místem plnění tedy vţdy bude místo, kde je 

zboţí instalováno nebo smontováno. Místo plnění je u dodání zboţí s instalací nebo 

montáţí stanoveno zákonem stejně pro všechny transakce, bez ohledu na to, zda 

probíhají v tuzemsku nebo jsou přeshraniční a vidíme zde jasný rozdíl oproti 

klasickému dodání zboţí do jiného členského státu, kdy je místem plnění z pohledu 

dodavatele Česká republika, tedy místo, kde přeprava zboţí začíná. Tato úprava je plně 

v souladu s čl. 36 Směrnice o DPH. Dodavatel by tedy měl správci daně prokázat 

příslušnými doklady, ţe k instalaci nebo montáţí skutečně došlo na území jiného 

členského státu, a transakce tak nebude předmětem české DPH, neboť se nebude jednat 

o dodání zboţí s místem plnění v tuzemsku ve smyslu § 2 ZDPH. Pokud tedy český 

dodavatel dodá zboţí s instalací nebo montáţí do jiného členského státu, nebude se 

jednat o zdanitelné plnění, které by bylo předmětem české DPH. Transakce bude 

naopak podléhat DPH v tomto jiném členském státě podle místních zákonů. Čl. 36 

Směrnice členským státům ukládá, aby přijaly opatření nezbytná k zamezení dvojího 

zdanění v členském státě instalace nebo montáţe, pokud je odlišný od státu dodavatele. 

Pro určení případné daňové povinnosti dodavatele na území jiného členského státu bude 

tedy záleţet na místní právní úpravě DPH. Zpravidla ale, pokud bude odběratelem 

osoba registrovaná v jiném členském státě k DPH, plátce – tuzemský dodavatel plnění 

osvobodí a daň přizná konečný odběratel v jiném členském státě. Naopak, pokud bude 

dodání zboţí uskutečňováno pro osobu k dani neregistrovanou, daň ve státě instalace 
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bude povinen odvést dodavatel, tedy osoba, která plnění uskutečňuje. Tuzemský 

dodavatel se tak bude muset v tomto jiném členském státě registrovat k dani, aby tam 

mohl splnit svou daňovou povinnost.  

Tuzemský dodavatel, který uskutečňuje dodání zboţí včetně instalace a montáţe 

s místem plnění v jiném členském státě, má rovněţ nárok na odpočet daně podle 

ustanovení § 72 odst. 2 písm. c) ZDPH.  

Podle § 13 odst. 7 písm. a) ZDPH se dodání zboţí spojené s instalací nebo montáţí 

plátcem, který zboţí dodává, nepovaţuje za přemístění obchodního majetku z tuzemska 

do jiného členského státu. Pokud by tomu tak bylo, pouhé přemístění zboţí by 

představovalo zdanitelné plnění a bylo by předmětem české DPH. Podle mého soudu je 

tato výjimka v zákoně uvedena z toho důvodu, aby se zabránilo případnému dvojímu 

zdanění téţe transakce.  

 

4.2.3. Dodání nového dopravního prostředku 

I zrcadlová transakce k pořízení nového dopravního prostředku, kterou je dodání 

nového dopravního prostředku do jiného členského státu, má svou speciální úpravu, 

odlišnou od dodání běţného zboţí. Jak jiţ bylo zmíněno výše, nový dopravní prostředek 

je pro účely ZDPH definován v § 4 odst. 2 písm. b), přičemţ tato definice vychází ze 

Směrnice o DPH a měla by tak být shodná v celé EU. Dodání a pořízení nových 

dopravních prostředků je věnován celý § 19 ZDPH, který upravuje daňové dopady jak 

pro dodavatele, tak pro pořizovatele nového dopravního prostředku. 

Zákon rozlišuje mezi dodáním nového dopravního prostředku osobě, která je 

registrována k DPH v jiném členském státě, a dodáním osobě, která není registrována 

k DPH v jiném členském státě. Vţdy se musí jednat o dodání za úplatu. 

V prvním případě plátce, který uskutečňuje toto dodání, uskutečňuje plnění, které je 

osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně. Je zde tedy uplatněn systém reverse 

charge, kdy je daňové břemeno přesunuto na pořizovatele a dodavatel uplatňuje 

osvobození od daně na výstupu. 

Ve druhém případě se jedná o dodání osobě, která není registrována k DPH. Jelikoţ 

v zrcadlové transakci pořízení je pořizovatel, i kdyţ jde o fyzickou osobou 

neregistrovanou k DPH, povinen přiznat a odvést DPH, je zde patrný princip zdaňovat 

intrakomunitární obchody s novými dopravními prostředky vţdy ve státě odběratele. 
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Tato úprava je tedy přizpůsobením tomuto reţimu rovněţ z pozice dodavatele. Z jeho 

pohledu se bude jednat rovněţ o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet (ač 

by tomu tak u jiného druhu zboţí nebylo), avšak pouze za podmínky, ţe nový dopravní 

prostředek byl skutečně přemístěn do jiného členského státu a plátce – dodavatel, 

společně s pořizovatelem předloţil správci daně hlášení o dodání nového dopravního 

prostředku do jiného členského státu s přiloţenou kopií vystaveného daňového dokladu.  

Osvobození tohoto plnění od daně vychází z čl. 138 odst. 2 Směrnice o DPH. 

V případě dodání nového dopravního prostředku osobou, která není plátcem DPH, 

zákon stanoví v § 19 odst. 5 výjimku z obecného pravidla, ţe nárok na odpočet daně 

mají pouze plátci. V tomto případě má nárok na odpočet daně i osoba, která plátcem 

není, avšak pouze do určité zákonem stanovené maximální výše. Rovněţ toto 

ustanovení má svůj základ ve Směrnici, a to konkrétně v čl. 172. 

Stejně jako u jiných dodání do jiného členského státu, která jsou osvobozena od daně 

s nárokem na odpočet daně, i zde se uplatní § 22 odst. 3 ZDPH, který dodavateli ukládá 

povinnost přiznat toto dodání k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci dodání, resp. 

ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl tento vystaven dříve.  

 

Ojetý dopravní prostředek; obchodník s pouţitým zboţím 

Stejně jako jsem v kapitole pořízení nového dopravního prostředku krátce zmínila i 

variantu pořízení dopravního prostředku ojetého, podobnou vsuvku učiním i zde.  

Dodavatel ojetého dopravního prostředku se můţe při splnění zákonných podmínek 

rozhodnout, ţe pouţije zvláštní reţim pro obchodníky s pouţitým zboţím, uměleckými 

díly, sběratelskými předměty a staroţitnostmi, který je upraven v § 90 ZDPH. Při 

dodání ojetého dopravního prostředku (tedy pouţitého zboţí) v tomto zvláštním reţimu 

se tak v souladu s ustanovením § 90 odst. 11 ZDPH neuplatní osvobození od daně při 

dodání zboţí do jiného členského státu. DPH pak obchodník odvede pouze ze své 

obchodní přiráţky, a to bez ohledu na to, komu ojetý dopravní prostředek dodává. 

Jelikoţ daň přizná tuzemský dodavatel, pro pořizovatele z jiného členského státu 

pořízení tohoto ojetého dopravního prostředku není předmětem daně. Důsledkem tak 

pro kupujícího bude niţší cena ojetého dopravního prostředku, pokud jej koupí od 

obchodníka s pouţitým zboţím, např. autobazaru. Pokud však, na druhou stranu, 

tuzemský dodavatel zvláštní reţim obchodníka s pouţitým zboţím neuţije, bude se 
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jednat o klasické dodání zboţí, kdy bude záleţet na tom, zda je zboţí dodáváno do 

jiného členského státu osobě registrované zde k dani (v tom případě se bude jednat o 

plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet podle § 64 ZDPH), nebo osobě k dani 

neregistrované (v tom případě nepůjde o osvobozené plnění a dodavatel bude povinen 

přiznat a odvést daň na výstupu, a to z plné výše poskytnuté úplaty).  

 

4.2.4. Dodání zboţí podléhajícího spotřební dani 

Stejně, jako bylo zmíněno u pořízení spotřebního zboţí z jiného členského státu, 

specifikem zde je, ţe do základu daně vstupuje v souladu s § 36 odst. 3 písm. b) ZDPH i 

spotřební daň, která můţe být zaplacena buď v tuzemsku, či aţ na území jiného 

členského státu, kam je zboţí dodáváno. Důleţité pro toto určení je, zda je přeprava do 

jiného členského státu uskutečňována v reţimu podmíněného osvobození od spotřební 

daně, či nikoliv. V prvém případě je zboţí, které bylo vyrobeno v tzv. daňovém skladu 

ve smyslu § 19 zákona o spotřebních daních, dopraveno do daňového skladu na území 

jiného členského státu. Následkem je, ţe i přes překročení státní hranice se zboţí nadále 

nachází v reţimu podmíněného osvobození od daně, a povinnost přiznat a zaplatit 

spotřební daň je odloţena aţ na okamţik uvedení zboţí do volného daňového oběhu, 

tedy aţ na území jiného členského státu. Základ DPH se tak stanoví bez zahrnutí 

spotřební daně (jelikoţ ta ještě nebyla přiznána) podle § 41 odst. 3 ZDPH. I kdyţ při 

doslovném výkladu by se odst. 3 měl vztahovat pouze na zboţí vyrobené v tuzemsku, 

tento výklad by byl diskriminační vzhledem k totoţnému spotřebnímu zboţí, které by 

bylo v reţimu podmíněného osvobození od daně vyrobeno v jiném členském státě a 

dopraveno do tuzemska, kde by bylo prodáno, aniţ by reţim podmíněného osvobození 

opustilo. Tento výklad by tak byl v rozporu s principy uplatňování DPH. Vzhledem 

k tomu je na místě vykládat znění odst. 3 extenzivně a zahrnout zde i spotřební zboţí 

vyrobené v jiném státě neţ v tuzemsku, za splnění zbylých podmínek.
87

 

V opačném případě, kdy přeprava není uskutečňována v reţimu podmíněného 

osvobození od daně, musí být spotřební daň zaplacena jak v České republice 

(okamţikem opuštění daňového skladu se zboţí dostává do volného daňového oběhu a 

osobě, která je do volného daňového oběhu uvedla, tak vzniká povinnost přiznat a 

zaplatit spotřební daň), avšak spotřební daň bude nutno zaplatit i v jiném členském 
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státě, kam je zboţí dodáno. V takovém případě je moţno o vrácení v tuzemsku 

odvedené spotřební daně následně poţádat. Do základu DPH se tak v souladu s § 41 

odst. 4 ZDPH zahrnuje i přiznaná spotřební daň. 

Pokud se týká místa plnění, je pro dodavatele shodné jako při dodání jiného typu zboţí, 

neţ je zboţí podléhající spotřební dani. Je jím místo, kde se zboţí nachází v době, kdy 

odeslání nebo přeprava začíná, tedy Česká republika.
88

 Dodání spotřebního zboţí do 

jiného členského státu EU tak podléhá české DPH, avšak v souladu s § 64 ZDPH je 

takové dodání osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, a to jednak jako 

klasické zboţí v případě, kdy je dodáváno plátcem osobě registrované k dani v jiném 

členském státě, ale zároveň i v případě, pokud je spotřební zboţí dodáváno do jiného 

členského státu osobě povinné k dani, která není registrována k DPH v jiném členském 

státě, pokud jsou splněny podmínky, ţe zboţí skutečně bylo přepraveno do jiného 

členského státu, tato přeprava byla uskutečněna v souladu se zákonem o spotřebních 

daních a povinnost zaplatit spotřební daň vznikla pořizovateli v členském státě dodání 

zboţí. 

Dodání zboţí podléhajícího spotřební dani do jiného členského státu je osvobozeno od 

DPH v souladu s čl. 138 Směrnice o DPH.  

 

4.2.5. Přemístění zboţí do jiného členského státu 

Při přemístění zboţí do jiného členského státu se v podstatě jedná o zrcadlovou 

transakci k té, která je popsána výše pod bodem přemístění zboţí z jiného členského 

státu. Jedná se o případ, kdy tuzemský dodavatel zboţí přemístí do jiného členského 

státu, přičemţ toto zboţí nadále zůstává v jeho vlastnictví, a to za účelem vykonávání 

jeho ekonomické činnosti. Například zboţí umístí do tamního skladu a teprve následně 

prodává a dodává konečným odběratelům v tomto jiném členském státě. Stejně jako 

v případě pořízení zboţí vede k podstatně odlišným daňovým dopadům, jestliţe 

dodavatel přemisťuje zboţí s cílem jej prodat jednomu konkrétnímu předem známému 

odběrateli, nebo tak činí bez toho, ţe by zboţí chtěl dodat jednomu konkrétnímu 

odběrateli. 
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V prvém případě se budu zabývat situací, kdy český dodavatel přemisťuje své zboţí do 

jiného členského státu, a teprve následně jej dodává různým konečným odběratelům. 

První fáze, tedy přemístění zboţí do jiného členského státu je podle § 64 odst. 4 ZDPH 

osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, neboť se jedná slovy zákona o 

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

jeho podnikání. Plátce však musí prokázat, ţe zboţí bylo skutečně přemístěno do jiného 

členského státu, a zároveň ţe v tomto státě bylo předmětem daně při pořízení zboţí 

v tomto členském státě. Z pohledu státu, kam je zboţí přemisťováno, je místem plnění 

místo, kde se zboţí nachází v okamţiku ukončení jeho přepravy, a je tedy předmětem 

zdanění v tomto jiném členském státě. Jelikoţ tuzemský dodavatel v tomto případě 

v okamţiku přemístění zboţí ještě nezná jednoho konkrétního odběratele, je osobou 

povinnou daň přiznat a odvést on sám. Bude se tedy patrně muset v tomto členském 

státě registrovat k dani a DPH z přemístění zboţí do tohoto státu odvést, jako by byl 

pořizovatelem zboţí.  

Pokud se týká druhé fáze, jíţ je dodání zboţí konečným odběratelům, představuje jiţ 

vnitrostátní plnění v rámci jednoho členského státu, a podléhá tedy tamní úpravě DPH 

jako jiná vnitrostátní plnění. Dodavatel je bude činit pod DIČ, které mu bylo v daném 

státě přiděleno, a budou podléhat DPH tamtéţ.  

Plátce, který přemísťuje zboţí do jiného členského státu, má však určité povinnosti i 

z hlediska českého ZDPH. Z pohledu českého zákona i Směrnice o DPH je tato 

transakce povaţována za dodání zboţí za úplatu,
89

 avšak za splněných podmínek je 

podle § 64 odst. 4 ZDPH osvobozena od daně. ZDPH ukládá dodavateli zboţí v § 22 

odst. 3 povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání k 15. dni v měsíci, který následuje 

po měsíci dodání zboţí, resp. ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl tento 

vystaven dříve. Jak jiţ bylo uvedeno výše, osvobození této transakce, tedy přemístění 

zboţí z/do jiného členského státu, vychází z čl. 138 Směrnice o DPH.  

 

Přemístění zboţí do konsignačního skladu 

Zcela jiné daňové dopady má případ, kdy je zboţí, přemístěné do jiného členského státu 

do tzv. konsignačního skladu, dodáváno pouze jednomu předem známému odběrateli. 

Ač se jedná o úpravu, kterou Směrnice o DPH nepředvídá, většina členských států tento 
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zjednodušený systém ve svých národních legislativách připouští.
90

 Hlavním důvodem je 

podle mého názoru zjednodušení těchto dodávek, spočívající v tom, ţe členské státy 

nepoţadují, aby se u nich dodavatel registroval k DPH, kdyţ dodává zboţí přemístěné 

ze svého domovského státu pouze jednomu odběrateli. Zbytečně by tak docházelo 

k rozdělení transakce na dvě fáze, jako u příkladu výše, a to i kdyţ se tento případ od 

klasického dodání zboţí liší pouze tím, ţe před jeho dodáním odběrateli je zboţí na 

určitou dobu uskladněno ve státě ukončení přepravy.  

Pro českého dodavatele je místem plnění tuzemsko, tedy místo, kde přeprava zboţí 

začíná, a naopak pro zahraničního odběratele je místem plnění jiný členský stát, kde 

přeprava zboţí končí. Stejně jako u klasického případu dodání zboţí do jiného 

členského státu, pro českého dodavatele se jedná o plnění osvobozené od daně podle 

§ 64 odst. 1 ZDPH s nárokem na odpočet podle § 72 odst. 2 písm. b) ZDPH, a přiznání 

a odvedení DPH odběratelem se bude řídit právními předpisy členského státu dodání. 

Z pohledu odběratele se totiţ bude jednat o pořízení zboţí z jiného členského státu, a 

bude tak subjektem povinným přiznat a odvést DPH z této transakce. Českému 

dodavateli tak ţádná povinnost ve vztahu k jinému členskému státu nevzniká, coţ je 

hlavní rozdíl a výhoda tohoto zjednodušeného postupu oproti prvnímu příkladu 

přemístění zboţí. 

 

Ostatní případy přemístění zboţí; přemístění zboţí za účelem provedení 

zpracovatelských operací 

Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu se však 

nepovaţují obchodní operace vyjmenované v § 13 odst. 7 ZDPH, nejsou tedy ve smyslu 

ZDPH dodáním zboţí a plátci nevzniká povinnost přiznat z nich daň. Důvodem je 

především to, ţe u nich nedochází k uskutečňování ekonomických činností, ale přesuny 

majetku jsou činěny s jiným záměrem. Úprava vychází z čl. 17 odst. 2 Směrnice o DPH 

a je s ním v souladu. 

 

V bodě 4.1.6. výše je popsána situace, kdy je do tuzemska přemístěno zboţí ve 

vlastnictví subjektu z jiného členského státu, avšak pouze za účelem provedení určitých 

zpracovatelských operací (např. zhotovení výrobků či jiné práce). Nyní je nutno tuto 
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situaci rozebrat i z druhé strany, tedy z pohledu osoby, která za tímto účelem svůj 

majetek, v tomto případě zboţí, do jiného členského státu přemisťuje. Předpokládejme, 

ţe po provedení prací se zboţí vrací zpět do tuzemska jeho vlastníku. Nemůţe se jednat 

o dodání zboţí ve smyslu § 13 ZDPH, jelikoţ zde nedochází z převodu práva nakládat 

se zboţím jako vlastník. Vlastníkem zboţí zůstává po celou dobu provádění prací 

tuzemská osoba, která je do jiného členského státu za tímto účelem přemístila. Mohlo 

by se však jednat o přemístění obchodního majetku podle § 13 odst. 6 ZDPH, které je 

pro účely DPH povaţováno rovněţ za dodání zboţí do jiného členského státu. V našem 

případě se však uplatní výjimka § 13 odst. 7 písm. f) ZDPH, která za přemístění 

obchodního majetku nepovaţuje odeslání zboţí pro účely poskytnutí sluţby zahrnující 

práce na zboţí fyzicky uskutečněné v členském státě, do kterého je zboţí přemístěno, 

ovšem za podmínky, ţe zboţí bude po provedení prací vráceno zpět do tuzemska. 

Přemístění zboţí se tak v tomto případě vůbec nepovaţuje za intrakomunitární obchod, 

který by podléhal DPH, a to ani v tuzemsku, ani v jiném členském státě, protoţe 

z pohledu zpracovatele se u přijetí zboţí rovněţ nejedná o zdanitelné plnění. Ţádné ze 

stran transakce tak nevzniká povinnost přiznat a odvést DPH na základě pohybu zboţí 

přes hranice.  

 

Jiný daňový dopad by popsaná situace měla v případě, kdy by zpracované zboţí 

z jiného členského státu bylo následně tuzemským subjektem (tj. jeho vlastníkem) 

dodáno přímo do třetího členského státu. Jelikoţ by zboţí nebylo do tuzemska vráceno, 

nepřichází v úvahu pouţití výjimky podle § 13 odst. 7 ZDPH. Přemístění zboţí 

z tuzemska do jiného členského státu by tak podle mého názoru při pouţití § 13 odst. 6 

ZDPH mělo být povaţováno za dodání zboţí a být tak předmětem DPH jako zdanitelné 

plnění. Toto přemístění zboţí je podle § 64 odst. 4 ZDPH osvobozeno od daně 

s nárokem na odpočet daně, a to pokud plátce prokáţe, ţe zboţí bylo skutečně do jiného 

členského státu přemístěno a ţe tam bylo předmětem daně při pořízení zboţí. Povinnost 

zaplatit DPH tak vznikne ve státě, kam bylo zboţí přemístěno, přičemţ povinným 

subjektem bude tuzemská osoba jako pořizovatel zboţí. Ke splnění této povinnosti tak 

bude tuzemský subjekt povinen se v tomto členském státě registrovat k DPH.  

Druhá fáze popsané transakce, tedy dodání zboţí po provedení prací do třetího 

členského státu, bude podle mého mínění rovněţ intrakomunitárním dodáním, které 
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bude podléhat z pohledu tuzemského dodavatele DPH ve státě zpracování zboţí, a které 

bude tuzemský dodavatel provádět jiţ pod DIČ přiděleným v členském státě zpracování 

zboţí. Jako intrakomunitární dodání zboţí bude i toto dodání osvobozeno od DPH, 

přičemţ DPH ve výsledku zaplatí pořizovatel z třetího členského státu, ve kterém bude 

přeprava zboţí ukončena.  

V obou případech však půjde zároveň i o poskytnutí sluţby ve formě zpracovatelských 

operací, která bude předmětem daně podle speciálních ustanovení pro intrakomunitární 

poskytování sluţeb. 

 

4.2.6. Dodání plynu a elektřiny do jiného členského státu 

I kdyţ jsou tyto komodity povaţovány pro účely Směrnice o DPH i ZDPH za zboţí, 

podléhají částečně speciální úpravě, která je podmíněna jejich zvláštními vlastnostmi, 

jak jsem jiţ uvedla výše. Touto speciální úpravou je úprava místa plnění obsaţená v 

§ 7a ZDPH, který se jako speciální pouţije namísto úpravy místa plnění v § 7 ZDPH 

vţdy, pokud jde o dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy, a 

dodání elektřiny. Místem plnění je, jak je uvedeno výše, v případě dodání plynu či 

elektřiny obchodníkovi, jeho sídlo, místo podnikání nebo provozovna, a v případě 

dodání jiné osobě neţ obchodníkovi místo, kde osoba plyn či elektřinu spotřebuje. 

Místo plnění je tak totoţné z hlediska dodavatele i pořizovatele plynu či elektřiny, na 

rozdíl od dodání „běţného“ zboţí, kde se místo plnění z hlediska kaţdé strany transakce 

liší. 

Pokud tedy tuzemský dodavatel dodává plyn či elektřinu pořizovateli do jiného 

členského státu, bude místem plnění vţdy tento jiný členský stát, a dodání tak nebude 

vůbec předmětem české DPH. Dodání tak bude podléhat DPH v jiném členském státě 

podle tamních předpisů, a plátcem bude zpravidla pořizovatel plynu či elektřiny v jiném 

členském státě. Tuzemský dodavatel však bude povinen podle § 24a ZDPH přiznat 

dodání plynu či elektřiny do jiného členského státu (nikoliv povinen přiznat daň), a to 

ke dni uskutečnění plnění, tj. ke dni dodání, resp. ke dni přijetí úplaty, pokud byla 

přijata dříve. Zároveň mu v souladu s § 72 odst. 2 písm. c) ZDPH vzniká nárok na 

odpočet daně. 
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4.2.7. Zasílání zboţí do jiného členského státu 

Opět se v tomto případě jedná o zrcadlovou transakci k zasílání zboţí z jiného 

členského státu do tuzemska, o kterém tato práce pojednává výše.  

Ustanovení § 18 odst. 1 ZDPH definuje zasílání zboţí jako dodání zboţí do jiného 

členského státu z tuzemska, pokud je odesláno plátcem nebo jeho zmocněncem, jestliţe 

pořizovatelem je osoba, pro kterou pořízení zboţí není předmětem daně.
91

 Odst. 2 pak 

ukládá plátci, který zasílá zboţí do jiného členského státu z tuzemska, povinnost 

registrovat se k dani v členském státě, do které uskutečňuje zasílání zboţí, a to pokud 

hodnota dodaného zboţí překročí částku stanovenou tímto členským státem. Jde o 

uloţení povinnosti v jiném členském státě, která jde patrně nad rámec pravomoci 

českého zákonodárce, neboť zde není moţnost, jak splnění této povinnosti vymoci. 

Svou povahou tak jde spíše o snahu upozornit plátce na jeho povinnost vyplývající 

z harmonizovaných pravidel systému DPH.
92

 Limit mohou členské státy určit v souladu 

s čl. 34 Směrnice o DPH ve výši 100 000 EUR nebo v niţší hodnotě 35 000 EUR, 

pokud mají obavy, ţe by vyšší limit vedl k váţnému narušení hospodářské soutěţe. 

Většina států uplatňuje limit niţší. 

Místo plnění je opět určeno stejně z pohledu zasílatele i pořizovatele zboţí, a to podle 

§ 8 ZDPH jako místo, kde se zboţí nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, 

v našem případě tedy vţdy jiný členský stát, kam je zboţí zasíláno. Pokud však celková 

hodnota dodaného zboţí do daného členského státu v kalendářním roce, a ani 

v předchozím kalendářním roce, nepřekročila státem určený limit, místem plnění je 

podle § 7 odst. 2 ZDPH místo, kde se zboţí nachází v době zahájení přepravy, tedy 

Česká republika. Tuzemský zasílatel tak, zjednodušeně řečeno, zdaňuje aţ do výše 

limitu v tuzemsku (tedy uplatňuje tuzemskou daň na výstupu podle § 21 odst. 1 ZDPH, 

je povinen přiznat a zaplatit DPH podle § 108 odst. 1 písm. a) ZDPH), avšak po jeho 

překročení jiţ zdaňuje v jiném členském státě, kde je povinen se za tímto účelem 

registrovat k dani a řídí se tamními daňovými předpisy. Teprve překročením limitu tak 

dochází k naplnění principu zdanění ve státě spotřeby. Ustanovení § 8 odst. 4 ZDPH, 

provádějící čl. 34 odst. 4 Směrnice o DPH, pak umoţňuje tuzemské osobě uskutečňující 

zasílání zboţí do jiného členského státu, aby si za místo plnění zvolila právě tento jiný 
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členský stát i tehdy, kdyţ výše limitu nebyla dosaţena. Domnívám se, ţe dodavatelé tak 

učiní především v případě, kdy sazba daně v jiném členském státě bude niţší, a úspory 

tak převýší jejich zvýšené náklady spojené s registrací k dani. 

Jelikoţ zasílání zboţí není předmětem daně pro pořizovatele v jiném členském státě, je 

logické, ţe toto plnění nemůţe být předmětem osvobození od daně podle § 64 odst. 1 

ZDPH, jelikoţ by pak daň nebyla přiznána a odvedena ani v jednom ze 

zainteresovaných členských států. Nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 2 ZDPH však 

plátci, registrovanému v tuzemsku, vzniká. 

 

4.3. Třístranné obchody 

 

Značné mnoţství transakcí, probíhajících mezi subjekty z různých členských států EU 

nemá podobu pouze dvoustranného obchodu, kdy na jedné straně vystupuje prodávající 

z jednoho členského státu a na druhé straně kupující z jiného členského státu. Naopak, 

na jedné obchodní transakci se mohou podílet i tři a více osob registrovaných k DPH 

v různých členských státech. V takovém případě hovoříme o tzv. vícestranných 

obchodech. Třístranné obchody, tedy transakce, kterých se účastní tři různé subjekty, 

pak podléhají speciálnímu zjednodušenému daňovému postupu, který je v českém 

ZDPH upraven v § 17. Hlavním cílem zjednodušení daňových dopadů těchto typů 

transakcí je předejít případné povinné registraci jednotlivých účastníků v různých 

členských státech, která by působila nepřiměřené administrativní zatíţení, a přenést 

daňovou povinnost na konečného pořizovatele zboţí.
93

  

 

4.3.1. Třístranný obchod za účasti české osoby jako kupujícího 

ZDPH upravuje třístranný obchod v té podobě, kdy je přeprava či odeslání zboţí 

ukončena na území České republiky. Třístranným obchodem se podle § 17 odst. 1 

ZDPH rozumí obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých 

členských státech
94

 a předmětem obchodu je dodání téhoţ zboţí mezi těmito třemi 

osobami s tím, ţe zboţí je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu 
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prodávajícího do členského státu kupujícího. Třetí osoba figurující v této transakci, 

kterou zákon označuje jako prostřední osobu, pořizuje zboţí od prodávajícího 

v členském státě kupujícího s cílem následného dodání zboţí kupujícímu v tomto 

členském státě. Ačkoliv právo disponovat se zboţím jako vlastník přechází postupně 

mezi všemi třemi účastníky (můţe být reprezentován např. předáním dokladů ke zboţí 

postupně mezi všemi třemi účastníky), samotné zboţí je fakticky dopraveno ze státu 

prodávajícího přímo do státu kupujícího (neprochází tedy členským státem prostřední 

osoby), přičemţ jeho přepravu můţe zajistit kterýkoliv ze tří účastníků. Aby se jednalo 

o třístranný obchod, vţdy se musí jednat o pohyb zboţí uvnitř EU. Kupující, tedy 

poslední účastník řetězce, bude jedinou osobou, které vznikne povinnost přiznat daň. 

Zákon jako podmínku pouţití zjednodušeného reţimu stanoví, ţe prostřední osoba 

nesmí být registrována k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy 

zboţí.
95

 

Základním principem, který celou transakci zjednodušuje oproti běţným daňovým 

dopadům, je osvobození prostřední osoby od povinnosti přiznat daň v tuzemsku (tedy 

ve státě konečného odběratele, tj. kupujícího) a přenesení této povinnosti přímo na 

kupujícího. Prostřední osoba se tedy nemusí povinně registrovat k DPH v tuzemsku a 

nepřiznává v tuzemsku daň. K tomu však dojde jen za splnění podmínek stanovených v 

§ 17 odst. 6 ZDPH, kterými jsou, kromě jiţ výše zmíněných, následující: kupující musí 

být plátcem nebo osobou identifikovanou k dani v tuzemsku a je povinen přiznat a 

zaplatit daň z pořízeného zboţí de facto namísto prostřední osoby. Kdyby totiţ 

zjednodušený reţim neexistoval, uskutečnila by prostřední osoba klasické pořízení 

zboţí z jiného členského státu a vznikla by jí tak povinnost přiznat a odvést DPH ve 

státě, kde je k dani registrována. Pouţití zjednodušeného postupu ale pořízení zboţí 

prostřední osobou od daně osvobozuje, a ta tak nemá v tuzemsku ţádnou daňovou 

povinnost. Tato zákonná úprava vychází z čl. 141 Směrnice o DPH a je s ním v souladu. 

Ustanovení § 17 odst. 7 ZDPH navíc ukládá prostřední osobě oznámit stejné DIČ 

prodávajícímu i kupujícímu a vystavit daňový doklad obsahující toto DIČ se sdělením, 

ţe se jedná o třístranný obchod.  

Při splnění všech těchto podmínek zjednodušeného postupu tak má povinnost přiznat a 

zaplatit v tuzemsku DPH kupující, tedy konečný odběratel zboţí, a to podle § 108 
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odst. 1 písm. s) ZDPH podle pravidel platných pro pořízení zboţí z jiného členského 

státu, stejně jako kdyby pořídil zboţí přímo od prodávajícího, bez asistence prostřední 

osoby. 

 

4.3.2. Třístranný obchod za účasti české osoby jako prostřední osoby 

ZDPH z pochopitelných důvodů upravuje třístranné obchody pouze z toho hlediska, kdy 

je obchod ukončen na území České republiky a dle zásad obsaţených v čl. 141 

Směrnice o DPH tak podléhá zdanění v tuzemsku, jelikoţ česká osoba je kupujícím, 

tedy osobou povinnou z celé transakce odvést DPH. V situaci, kdy by se česká osoba 

vyskytovala na jiných místech řetězce (buď jako prostřední osoba nebo prodávající), se 

místo plnění zákonitě přesune z České republiky do jiného členského státu, tj. státu 

kupujícího, a celý obchod tak bude podléhat DPH v jiném členském státě, tedy bude 

v tomto členském státě i právně upraven v příslušném zákoně provádějícím Směrnici o 

DPH. Avšak v situaci, kdy právě Směrnice o DPH jednotlivé právní úpravy členských 

států harmonizuje, můţeme vycházet z jejích principů a dovodit, jaký bude mít 

třístranný obchod daňový dopad právě na českou osobu jako jejího účastníka. Jelikoţ i 

přes harmonizaci nelze vyloučit drobné odlišnosti v jednotlivých právních úpravách 

členských států, česká osoba jako účastník třístranného obchodu by si podle mého 

názoru měla vţdy ověřit, jaká je konkrétní úprava v zainteresovaných členských státech. 

Pokud vystupuje česká osoba v třístranném obchodu jako prostřední osoba, pořizuje 

zboţí ze státu prodávajícího, aby ho dále prodala kupujícímu do jiného členského státu, 

avšak zboţí je dopraveno přímo od prodávajícího do státu kupujícího. Třístranný 

obchod musí splňovat podmínky stanovené v čl. 141 Směrnice o DPH:  

a) prostřední osoba musí být osobou povinnou k dani registrovanou v členském 

státě odlišném od státu kupujícího,  

b) prostřední osoba musí pořizovat zboţí za účelem jeho následného dodání 

kupujícímu v jeho členském státě,  

c) zboţí musí být přímo odesláno do státu kupujícího, a to z jiného členského 

státu, neţ z toho, v němţ je prostřední osoba registrována k dani,  

d) kupující musí být registrován k dani ve svém členském státě, tedy státě 

ukončení přepravy zboţí a  

e) musí být určen za osobu povinnou odvést DPH z tohoto obchodu.  
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Při splnění těchto podmínek musí kaţdý členský stát zajistit, aby byla prostřední osoba 

osvobozena od daně při pořízení zboţí. Prostřední osoba se tak nemusí ve státě 

kupujícího registrovat k dani a nemá zde ţádnou daňovou povinnost. Osobou povinnou 

zaplatit DPH by podle zásad třístranných obchodů tedy měl být kupující jako konečný 

pořizovatel zboţí, a celý obchod by měl být předmětem DPH v jeho státě, podle 

tamních předpisů, přičemţ tento stát je povinen podle Směrnice o DPH zajistit, aby byla 

prostřední osoba osvobozena od DPH. Veškeré zbylé otázky, jako např. vznik 

povinnosti daň přiznat, či nárok na odpočet daně, se budou řídit legislativou státu 

kupujícího, tedy členského státu, kde byla přeprava zboţí ukončena. 

 

4.3.3. Třístranný obchod za účasti české osoby jako prodávajícího 

Poslední moţností je postavení české osoby v třístranném obchodu v pozici 

prodávajícího, tedy subjektu, který dané zboţí prodává prostřední osobě z jiného 

členského státu, avšak přepravuje jej přímo kupujícímu do třetího členského státu. Opět 

musí být splněny podmínky čl. 141 Směrnice, aby se jednalo o třístranný obchod 

podléhající zjednodušenému reţimu. Na prodávajícího (v myšleném případě českou 

osobu), se klade pouze poţadavek, aby byla registrována k DPH v tuzemsku, přičemţ 

zbylí dva účastníci třístranného obchodu musí být registrováni k DPH v jiných 

členských státech. Předmětné zboţí sice prodává prostřední osobě, avšak přeprava musí 

směřovat aţ do státu kupujícího, tedy konečného pořizovatele. Pro prodávajícího jde 

podle mého názoru o standardní dodání zboţí do jiného členského státu, tedy plnění 

osvobozené od daně s nárokem na odpočet. Odlišné jsou pouze náleţitosti jím 

vystaveného daňového dokladu, který musí obsahovat označení, ţe jde o třístranný 

obchod. 

 

4.3.4. Řetězové obchody 

Od třístranných obchodů, které podléhají zjednodušenému postupu, však musíme 

rozlišovat obchodní transakce, kde sice vystupuje více zúčastněných subjektů, avšak 

podmínky pro třístranný obchod splněny nejsou. V takových případech bude nutno 

podle mého názoru posuzovat pro účely DPH kaţdé dílčí plnění jako samostatné. Bude 

se např. jednat o tzv. řetězové obchody (chain transactions), které mají velmi podobný 

charakter jako obchody třístranné, avšak není zde splněna podmínka, ţe všichni 
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účastníci jsou registrováni k dani v jiných členských státech. Buď kupující, nebo 

prodávající (pokud pouţijeme terminologii třístranných obchodů) je z jiného členského 

státu, neţ zbylí dva účastníci řetězového obchodu. Jedná se o transakce, kdy je zboţí 

přeprodáváno těmito subjekty mezi sebou, musí tedy dojít minimálně ke dvěma 

prodejům, avšak fyzicky je zboţí odesláno prvním prodejcem, tj. prodávajícím aţ 

k finálnímu kupujícímu. Těmito obchody, především z hlediska určení místa plnění, 

které je zde problematické, se ESD zabýval v klíčovém judikátu EMAG.
96

 V tomto 

případě byla rakouská společnost EMAG kupujícím, tedy konečným pořizovatelem 

zboţí, přičemţ prostřední osobou byla jiná rakouská společnost, která zboţí koupila od 

společnosti italské nebo nizozemské a zařídila jeho přepravu přímo EMAGu. V rámci 

transakce došlo pouze k jednomu přesunu zboţí, a to z Itálie nebo Nizozemí přímo 

společnosti EMAG. Jak je zřejmé, podmínky pro třístranný obchod splněny nebyly, 

neboť prostřední osoba i kupující byli registrováni k dani ve stejné zemi, tedy 

v Rakousku. Prostřední osoba EMAGu fakturovala kupní cenu zboţí zvýšenou o 

rakouskou DPH a EMAG posléze uplatnil odpočet této daně. Správce daně však tento 

odpočet odmítl, neboť povaţoval obě dílčí plnění za intrakomunitární dodání zboţí 

osvobozené od daně, kdy DPH byl podle jeho názoru povinen přiznat a odvést kupující, 

tedy EMAG, a prostřední osoba tak fakturovala DPH neoprávněně, neboť správce daně 

povaţoval její dodání zboţí za plnění osvobozené od daně s místem plnění v zemi 

odeslání. Klíčovou otázkou pro ESD bylo, zda obě transakce mohou být povaţovány za 

osvobozená intrakomunitární dodání zboţí. To ESD odmítl a konstatoval, ţe pokud je 

dodání zboţí spojeno pouze s jedním odesláním nebo přepravou, můţe být přeprava 

zboţí přičtena pouze jedné transakci a pouze tato transakce můţe být osvobozena od 

daně jako intrakomunitární plnění.
97

 Druhá transakce se pak povaţuje za dodání zboţí 

bez odeslání či přepravy a její daňové posouzení se odvíjí od určení, která z transakcí 

byla tou spojenou s přepravou zboţí. Tyto dvě transakce podle ESD musí být 

povaţovány za časově po sobě následující. Pokud je tedy dodání zakládající odeslání 

nebo přepravu zboţí prvním z těchto dodání, povaţuje se za místo plnění u druhého 

dodání členský stát, kam bylo zboţí předcházejícím plněním dodáno, a jedná se jiţ o 

vnitrostátní transakci. Naopak, pokud bude intrakomunitární plnění aţ druhým v řadě, 

předcházející dodání bude povaţováno za uskutečněné v členském státě, odkud 
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přeprava či odeslání v rámci druhé transakce započala, a bude se rovněţ jednat o 

vnitrostátní plnění. ESD však neposkytl návod k tomu, jak určit, která z transakcí je tou 

osvobozenou od daně, tedy intrakomunitárním dodáním zboţí.
98

  

Ve zmíněném případu EMAG, vzhledem k výše uvedenému, podle mého mínění jiţ 

první transakce byla spojena s přepravou zboţí, a naplňovala tedy znaky 

intrakomunitárního pořízení zboţí rakouskou prostřední osobou, která následně 

uskutečnila vnitrostátní dodání zboţí EMAGu. Domnívám se, ţe z hlediska italského 

nebo nizozemského dodavatele se tak jednalo o dodání zboţí osvobozené od daně, 

avšak rakouská prostřední osoba uskutečnila pořízení zboţí z jiného členského státu, 

které bylo pro ni předmětem rakouské DPH. Následné dodání zboţí EMAGu učinila jiţ 

jako tuzemské dodání zboţí, a jako plátce daně tak správně cenu navýšila o rakouskou 

DPH. EMAG tedy po právu u rakouského správce daně uplatnil nárok na odpočet daně 

na vstupu. 

Problematika řetězových obchodů je i v současné době stále předmětem různých 

výkladů a odlišného posuzování v jednotlivých členských státech. 
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Závěr 

 

EU musí ve své cestě za naplněním jednoho z hlavních cílů integrace, vytvoření 

jednotného vnitřního trhu, řešit řadu překáţek, které vyplývají z odlišných právních 

systémů členských států, jakoţ i z jejich různých ekonomických standardů. Jedním 

z hlavních předpokladů jednotného trhu je i harmonizace daňových předpisů, a to 

především v oblasti nepřímých daní. V situaci, kdy je klíčovým principem, na němţ je 

jednotný trh zaloţen, zákaz diskriminace zboţí z hlediska jeho původu, je harmonizace 

nepřímých daní, které se promítají do ceny zboţí, nezbytná. Jen cestou sblíţení 

daňových sazeb bude moţné nastolit stav, kdy zboţí a sluţby ze všech členských států 

budou na společném trhu konkurenceschopné. V oblasti nepřímých daní má prvořadý 

význam DPH, o čemţ svědčí i fakt, ţe je první harmonizovanou daní v EU vůbec. 

Původní cíl harmonizace, nastolení principu země původu při zdanění veškerých plnění, 

se postupem času ukazuje jako nereálný, a původně přechodný reţim, zaloţený na 

principu státu určení, se v praxi intrakomunitárního obchodu osvědčil.  

Cílem této práce bylo především nastínit fungování mechanismu DPH, a to jednak 

v obecné rovině, coţ jsem učinila prostřednictvím osvětlení základních prvků daňové 

konstrukce této nepřímé daně. Jelikoţ je problematika DPH velmi rozsáhlá, zaměřila 

jsem se ve čtvrté části práce na uplatňování DPH v případech dodání a pořízení zboţí 

uvnitř EU, tzv. intrakomunitární akvizice, která nahradila dosavadní reţim dovozu a 

vývozu zboţí. V této části jsem tak rozebrala a vysvětlila fungování DPH u dodání a 

pořízení zboţí v rámci EU a rovněţ upozornila na některé specifické typy zboţí, které 

podléhají zvláštní právní úpravě, jakoţ i na speciální zjednodušenou úpravu třístranných 

obchodů. 

Výhodou, která plyne z uplatňování zdanění těchto obchodů podle zásady státu určení, 

je především zajištění konkurenceschopnosti výrobků z různých členských států, které 

jsou na území jednoho z nich zdaňovány vţdy stejnou sazbou, jakoţ i fakt, ţe domácí 

spotřebitel je na území svého domovského státu podroben stejné daňové sazbě a jeho 

daňové zatíţení tak neurčuje jiný členský stát. Z právní úpravy DPH v EU je rovněţ 

patrná snaha zabránit dvojímu zdanění téţe intrakomunitární akvizice, čehoţ Směrnice 

dociluje osvobozením toho zdanitelného plnění, které je předmětem zdanění v členském 
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státě jiném. Pokud je tedy subjektem daňové povinnosti pořizovatel zboţí, dodavatel 

z jiného členského státu je od daně osvobozen.  

I přes snahu o docílení shodné úpravy DPH v celé EU se v praxi stává, ţe daňové 

správy jednotlivých členských států ustanovení Směrnice vykládají odlišně. Zde pak 

hraje klíčovou roli ESD, který má výsadní právo na výklad unijních právních předpisů a 

prostřednictvím jehoţ rozhodnutí dochází k unifikaci výkladu Směrnice. Vedle unijních 

a vnitrostátních právních předpisů je tak nezbytné se při studiu problematiky DPH 

zabývat i relevantními rozhodnutími ESD. 

Stinnou stránkou vytváření jednotného trhu a nového systému DPH je nově vytvořený 

prostor pro daňové podvody s intrakomunitárními plněními. Ač tato problematika 

přesahuje rozměr práce, je jedním z hlavních problémů, kterým EU v daňové oblasti 

čelí, a to především cestou spolupráce daňových správ jednotlivých členských států a 

sledováním pohybu zboţí přes hranice členských států.  
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Value added tax from the perspective of Czech and European law 

 

Abstract 

 

The Value Added Tax (hereinafter referred to as “VAT”) is a general consumption tax 

assessed on the value added to goods and services. Since it applies to almost all goods 

and services which are sold and bought in the EU, it can be considered the most 

important indirect tax. Historically, it was introduced in order to replace sales tax and 

avoid the cascade effect of it. VAT is the first harmonised tax in the EU. The basic 

framework for EU VAT was introduced in the Sixth Directive 77/388/EC which was 

subsequently replaced by its “recast” – Directive 2006/112/EC. All member states’ 

legislation must therefore comply with the provisions of the VAT Directive.  

Although the name of my thesis is “Value Added Tax from the perspective of Czech 

and European law”, this area of law is so wide that it was necessary to focus on a 

specific topic. The main purpose of the thesis is to analyse the functioning of VAT in 

respect of intra Community acquisition of goods. Since VAT is the first harmonised tax 

in the EU and the European legislation is very important and influences the national 

legislation on VAT, I focused the thesis on intra Community trade. The original aim of 

the common VAT system was to apply the origin principle which means that the tax is 

levied in the member state the goods were produced in. Nevertheless, the necessary 

condition for the properly functioning common VAT system based on origin principle is 

that the VAT rates are also harmonised which has apparently not been possible so far. 

Therefore, destination principle was introduced on a temporary basis. It means the VAT 

is levied in the member state of consumption. This system ensures product neutrality 

because it does not discriminate between domestic and foreign goods. On the other 

hand, it requires the monitoring of the cross-border movement of goods and services as 

well as cooperation between member states’ tax authorities. 

The thesis is composed of four main chapters. The first three chapters deals with main 

characteristics and functioning of VAT, while the main, fourth chapter deals with VAT 

concerning intra Community transactions. 
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Chapter one is introductory and explains the reason why VAT was introduced in the 

legislation of almost all countries in the world. It mentions the historical progression of 

this tax and indirect taxes in a whole. 

Chapter two examines relevant Czech legislation on VAT. The chapter consists of six 

subchapters, each of them dealing with the main features of VAT. The aim of this 

chapter is to explain the functioning of VAT in general terms, before focusing on a 

specific area of intra Community transactions. Subchapters look at subjects of VAT, 

taxable persons as well as non-taxable persons, taxable transactions, taxable amount and 

rate, exemptions from VAT, i.e. transactions which are not taxable, deduction which 

according to ECJ is the main part of the functioning VAT system and also briefly tax 

authorities in the Czech Republic that are responsible for collecting VAT. 

Chapter three is subdivided into two parts and provides an outline of the main relevant 

European legislation concerning VAT. Part one of the chapter presents reasons, tools 

and goals of the harmonisation process in the EU. Part two shifts the focus on the key 

piece of legislation, the Sixth directive which was the first harmonisation directive in 

the area of VAT. Subsequently, the new directive on VAT, called the “recast” of the 

Sixth directive is examined.  

The most important chapter of the thesis is chapter four which concentrates on intra 

Community transactions and VAT. The chapter is divided into three main parts. 

Subchapter one deals with intra Community acquisition of goods. It explains the 

functioning of VAT from the point of view of the person who buys goods from other 

member state of the EU. The key principle is that the acquisition of goods is taxed in the 

member state of destination. The following subchapters deal with special types of goods 

which are subject to special rules because of their characteristics, for example gas and 

electricity. The second subchapter focuses on intra Community supply of goods. In fact 

it explains the functioning of VAT from the point of view of the other side of the 

transactions, the supplier. Generally, the supply of goods is exempted from VAT 

because, as mentioned before, the intra Community acquisition of goods is taxed in the 

member state of destination. Again, special schemes of taxation are examined in the 

following subchapters. The third subchapter describes trilateral transactions which are 

subject to a special scheme and compares them with so-called chain transactions. 
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The conclusion of the thesis follows the fourth chapter. The main aim of the thesis is to 

explain the common system of VAT and focuses on intra Community acquisition of 

goods. It also points out the influence of ECJ rulings for the application of the Directive 

by member states’ tax authorities. 
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