
Anotace 

 

Disertační práce je věnována aplikaci daně z přidané hodnoty na mezinárodní obchod se zbožím, 

přičemž je zaměřena především na tzv. intrakomunitární plnění mezi členskými státy EU, a rovněž 

na to, nakolik je přechodná úprava systému DPH aplikovatelná v podmínkách jednotného vnitřního 

trhu EU. Cílem práce bylo jednak zmapovat dosavadní a možný budoucí vývoj systému fungování 

DPH v oblasti intrakomunitárních transakcí a jeho právní rámec, a zároveň provést analýzu 

relevantních právních předpisů (především směrnice 2006/112/ES a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) ve světle tvořící se judikatury Soudního dvora 

EU i národních soudů jednotlivých členských států EU, včetně aplikace zjištěných výsledků 

provedené analýzy na konkrétní vybrané transakce.  

 

Jako zásadní se jeví otázka, jakým způsobem prokazovat splnění podmínek pro uplatnění 

osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu EU.  Podmínkou, která se jeví býti 

nejrizikovější ve vztahu k nároku na osvobození od daně, je povinnost dodavatele prokázat, že 

zboží opustilo území daného členského státu, a to především v situaci, kdy samotnou přepravu 

zajišťuje odběratel a dodavatel se tak musí do značné míry spolehnout na informace, které mu 

poskytne odběratel. Pozici dodavatele stěžuje i fakt, že způsoby, jakými má být splnění této 

podmínky doloženo, se v jednotlivých členských státech výrazně liší.  Zároveň je na dodavateli, 

aby v případě potřeby byl schopen prokázat, že učinil veškerá opatření, aby se ujistil o tom, že 

podmínky pro uplatnění osvobození jsou splněny, resp. že se neúčastní daňového podvodu. 

 

Druhou zásadní oblastí, která je předmětem odborných diskusí, jsou tzv. řetězové obchody, tj. 

obchody se zbožím, kterých se účastní tři a více subjektů, přičemž zboží je dodáváno přímo od 

prvního účastníka poslednímu účastníku daného obchodního řetězce. Rozhodující úlohu v aplikaci 

DPH na tyto řetězové obchody zastávají rozhodnutí Soudního dvora EU, a to především rozhodnutí 

ve věci C-245/04, EMAG Handel Eder OHG a C-430/09, Euro Tyre Holding BV, jelikož samotná 

směrnice 2006/112/ES návod, jak v takových případech postupovat, neposkytuje (s výjimkou tzv. 

zjednodušených postupů pro třístranné obchody).  Podstatou řešení je princip přiřazení přepravy 

pouze k jednomu z na sebe navazujících dodání zboží, která tvoří daný řetězový obchod. Dodání 

zboží, ke kterému je přeprava přiřazena, se pro účely DPH považuje za dodání zboží spojené 



s přepravou. Všechna ostatní dodání v řetězovém obchodu jsou pak dodáním zboží bez přepravy, 

přičemž každé dodání v rámci řetězového obchodu může začít teprve poté, co je ukončeno 

předcházející dodání zboží. Toto pravidlo je nutno uplatnit vždy, kdy se daného řetězového 

obchodu účastní minimálně tři subjekty, může jich však být i mnohem více. Teoreticky je dle mého 

názoru nutno toto pravidla zkoumat i v případě tzv. třístranných obchodů splňujících podmínky 

pro aplikaci zjednodušených postupů.  

 


