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ÚVOD 

 

Jednou z klíčových otázek, kterou se zabývá téměř každá společnost, která chce být 

v dnešní době úspěšná, je bezchybné nastavení platby daní. Tato  bakalářská práce se 

zabývá jednou z nich a to problematikou daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). 

S touto daní se setkává UNIOB spol.s r.o. při své činnosti velmi často. Znění zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty je složité a plné výjimek. 

 

Tato daň je pro společnost velice významnou součástí příjmů, protože je zaměřena 

zejména na export do Spojených států amerických. Od nového roku se UNIOB spol. 

s r.o. ( dále jen UNIOB) zaměřuje i na evropský trh a právě tento fakt vede společnost 

ke správnému nastavení DPH v rámci EU. 

 

Zejména plánování konkrétních transakcí pro jednotlivé účetní případy může přinést 

společnosti značnou úsporu finančních prostředků a jejich následné investici. 

 

Práce je rozčleněna na část teoretickou, část praktickou a třetí součástí jsou konkrétní 

doporučení pro UNIOB. 

 

Teoretická část obsahuje historii daní, informace o daňovém systému v ČR. Zahrnuje 

zde základní informace o všech daních, které jsou v ČR evidovány. Rozčlenění daní na 

daně přímé a nepřímé, jakož i jejich význam. Uvedeno je zde samozřejmě i to co tyto 

daně zatěžují, výše jejich sazby a jak významnou rolí se podílejí na státním rozpočtu. 

Největší část z teorie je zaměřena na samotný zákon o dani z přidané hodnoty, ten je 

totiž tím nejvýznamějším zdrojem informací a základem pro řešení příkladů v praktické 

části.  

 

V kapitole, která pojednává o DPH v rámci Evropské unie a vývozu do třetích zemí, 

jsou vysvětleny základní pojmy zákona. Dále je uvedeno co může být předmětem daně 

a rozdělení sazeb DPH. Kdy má UNIOB nárok na refundaci a kdy nikoliv. Uvedeny 

jsou i potřebné dokumenty, které jsou k nároku potřeba doložit, kdy a kde je uvést. 

 



 

Praktická část obsahuje kokrétní řešení několika stěžejních případů s využitím 

teoretických poznatků, kterými se bude společnost v letošním roce zabývat. Hlavním 

cílem je zejména nastavení pravidel pro obchodování v rámci EU. Dalším neméně 

významným cílem práce je analýza refundace DPH pro rok 2009. Zejména v důsledku 

změny sazby DPH z 9 na 19%.  

 

Jednotlivé účetní případy byly během práce konzultovány a připravovány 

s ekonomickým oddělením společnosti UNIOB  tak, aby byly maximálně využitelné 

v praxi a sloužily jako návod pro správnou aplikaci DPH. 
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1 DAŇOVÝ SYSTÉM 

 
„Daňovým systémem obecně rozumíme souhrn všech daní, které se na daném území, 

zpravidla státním, vybírají.“ [10] 

 

Ve většině zemí jsou v daňových soustavách zastoupeny různé druhy daní. Využívání 

více druhů daní má určité výhody. Každá daň má své kladné a záporné stránky. Z toho 

důvodu je rozumné vytvořit systém z několika daní, jejichž negativní dopady do 

ekonomiky se poněkud vyruší. Daňový systém České republiky je po zrušení zákona o 

soustavě daní, vymezen soustavou daňových ( hmotně právních) předpisů. 

 

Nezbytným požadavkem pro dobrý daňový systém je jeho právní dokonalost, protože 

jen tak bude daňový systém účinný, jen potom lze daně bezproblémově definovat a 

vybrat. Dále potom zajistit, aby plnily i své další funkce. Možnost vyhnout se dani vždy 

narušuje nastavené parametry daňového systému.  

 

V daňových soustavách najdeme: 

 

• důchodové daně, 

• majetkové daně, 

• spotřební daně, 

• ostatní daně.  [12] 

 

1.1 HISTORIE DANÍ 

 
Daně se vyvíjely tak, jak se vyvíjela společnost. První názory na úlohu daní se začaly 

utvářet již ve středověku na počátku stál hlavně Aristoteles. V této době byly daně 

druhořadým nepravidelným příjmem státní pokladny. Vybíraly se příležitostně 

k financování určité potřeby a byly účelově zaměřeny. Většinou měly povahu naturální 

daně jako v Řecku.  
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Tam pod pojmem dobrý občan bylo zavedeno dobrovolné placení daní. Daním se 

přisuzovala fiskální funkce a to především zabezpečit příjmy panovníka. Postupně se 

začaly zavádět pravidelné a výnosné daně takzvané peněžní daně (státní daně pro 

panovníka),městské daně ( městům). To vše v období  ranného středověku. V pozdním 

středověku se staly daně pravidelným přínosem do pokladny. Začaly se využívat 

nepřímé spotřební daně tzv. akcízy, přímé daně tzv. kontribuce. Daně byly častým 

předmětem sporů mezi panovníkem, šlechtou a stavy.  

 

V Novověku byla zavedena tzv. třetí etapa využívání daní . Dochází k rozvoji základů 

daňové teorie, nadměrná daň je považována za hřích, aspoň tak na ní poukazoval Tomáš 

Akvinský ve 13. století. Mezi další myslitele v oblasti daní patřil Jean Bodin  

( 16.století). Ten napsal:,, Ze zdanění nemá být osvobozena žádná třída, daň má odrážet 

majetkové poměry a výnos daní má sloužit všem.“ 

 

První ucelené názory na funkce daní zejména v 18. století pocházejí od Adama Smithe. 

Daňová spravedlnost tzn. respektovat schopnost platit daň podle výše majetku, resp. 

důchodu poplatníka daně, určitost zdanění. Daň by měla být přesně stanovena, současně 

by měly být stanoveny způsoby a lhůty placení, což by mělo chránit poplatníka před 

zvůlí výběrčího, pohodlnost placení pro poplatníky tzn. Daň by měla být vybírána tehdy 

a takovým způsobem, kdy to nejlépe vyhovuje poplatníkovi např.po sklizni apod. 

Úspornost, efektivnost, tzn. minimalizovat náklady na správu daní.V 19. století to byl 

zejména John Steward Mill, který byl zastáncem teorie půda, práce kapitál.  

 

V neposlední řadě významný ekonom 20. století John Maynard Kaynes, který je 

zakladatelem keynesiánství tj. protipólu klasické a neoklasické ekonomie. [23] 

 

1.2 ROLE DANÍ V EKONOMICKÉM SYSTÉMU 

Daň je povinná, z pravidla se opakující ( v časových intervalech, nebo je nepravidelná a 

platí se za určitých okolností) a zákonem stanovená platba od obyvatelstva a 

firem do veřejného rozpočtu. Je uvalována na subjekty ze zákona. Pro daně je 

typické nedobrovolné placení. Daně jsou proto nuceným břemenem. 

 



 12 

 

Daň je proto: 

 

• nenávratná platba – nevrací se poplatníkovi 

• neúčelová platba - proti této úhradě nestojí ekvivalent v podobě 

konkrétního plnění z veřejných rozpočtů. Nikdo v okamžiku, kdy daň platí, neví, 

co bude z těchto prostředků financováno, 

• neekvivalentní platba – díl, jakým se jednotlivec podílí na společných příjmech, 

nemá žádný nebo téměř žádný vztah k tomu, v jaké výši bude spotřebovávat 

statky hrazené z veřejného rozpočtu. 

 

Daně jsou cenou za veřejné služby, které stát a územní samospráva pro různé 

subjekty zajišťuje a financuje či spolufinancuje. V moderní době se daně staly také 

nástrojem redistribuce a nástrojem stabilizace ekonomiky. [13] 

 

1.3 FUNKCE DANĚ 

Nejdůležitějšími funkcemi jsou: 

 

• fiskální funkce je primární funkcí daně, je to schopnost naplnit veřejný 

rozpočet. Tato funkce je historicky nejstarší, 

• alokační funkce je funkcí vyplývající z toho, že na některých specifických 

trzích efektivnost tržních mechanismů selhává. Daně mohou tento stav korigovat 

a vybírají se proto, aby umisťovaly prostředky tam, kde by se jich při tržní 

alokaci nedostávalo, 

• redistribuční funkce ja funkcí daně zmírňují rozdíly v důchodech jednotlivých 

subjektů tím, že se ve větší míře vybírají od bohatších, což umožňuje státu 

prostřednictvím transferů zvyšovat příjmy chudších, 

• stabilizační funkce je funkcí daně která přispívá ke zmírňování cyklických 

výkyvů v ekonomice. V období konjunktury, kdy důchody i spotřeba rychle 

rostou, daně odčerpávají do veřejných rozpočtů vyšší díl, a tím pomáhají 

předcházet přehřátí ekonomiky,  
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• V obdobích stagnace pak daně tím, že relativně menší krajíc soustřeďují do 

veřejných rozpočtů, pomáhají naopak ekonomiku nastartovat. Záměrem je 

vybrat daně v potřebné výši tak, aby jejich placení co nejméně omezovalo 

všechny osoby. [13] 

 

1.4 DAŇOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE  

Celkové daňové zatížení v České republice je osmé nejnižší z evropské pětadvacítky. 

Nadprůměrný je příjem od obyvatelstva a firem, nižší než evropský průměr pak výběr 

ze spotřeby. [24] 

 

Daňový systém ČR: 

 

• daně přímé, 

• daně nepřímé. 

 

1.4.1 Daně přímé 

Tento druh daní se nazývá přímé, jelikož představují zdanění příjmů poplatníka a jdou 

přímo do rozpočtu. Dělí se na daně důchodové a daně majetkové. 

 

 Důchodové daně: 

 

• daň z příjmu fyzických osob, 

• daň z příjmu právnických osob. 

 

 Majetkové daně: 

 

• daň dědická, 

• daň darovací, 

• daň z převodu nemovitostí, 

• daň z nemovitostí, 

• daň silniční. 
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Daň z příjmu fyzických osob 

 

DPFO pro rok 2008 a 2009 činí 15%. Daní jsou zatíženy příjmy zaměstnanců a osob 

samostatně výdělečně činných. Daň zaměstnanců je strhávána zaměstnavatelem, osoby 

samostatně výdělečně činné platí zálohy a každoročně podávají daňové přiznání s  

vyúčtováním daně z příjmu. Každý plátce daně si může od daně odečíst řadu slev na 

dani, jako například základní slevu či slevu na manželku. Dividendy a úrokové příjmy 

jsou zdaněny 15 % srážkovou daní. Od roku 2005 bylo zavedeno společné zdanění 

manželů s dětmi a byly zavedeny slevy na dani podporující zejména nízko-příjmové 

domácnosti s dětmi. [18] 

 

Daň z příjmu právnických osob 

 

DPPO je stanovena pro rok 2009 ve výši 20%. Od roku 2010 dojde ke snížení o 1%. 

Investiční fondy a investiční společnosti podléhají nižší sazbě daně. Právnické osoby 

platí zálohy daně a následující rok podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z 

příjmů. Každý plátce daně si může vybrat mezi rovnoměrným a zrychleným 

odpisováním, přičemž doba odpisování se pohybuje mezi třemi a padesáti lety v 

závislosti na typu majetku. V případě rozsáhlých nových investic lze získat až desetileté 

daňové prázdniny. 

V roce 2005 došlo také ke zkrácení dob odpisování u movitého majetku. Byla zrušena 

zvláštní odečitatelná položka umožňující odečíst 10 % hodnoty investice a byla 

zavedena nová odečitatelná položka ve výši 100 % výdajů vynaložených na vědu a 

výzkum. [20] 

Obr. 2.1: Daňový systém v ČR [12] 

 

 

 

 

   Nepřímé   Přímé 

  Daně 

  Ostatní 

  Z příjmů Majetkové Selektivní Všeobecné Místní poplatky 
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Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 

 

se pohybují od 0,5 do 40 % a jejich výše je stanovena v závislosti na vztahu mezi 

zůstavitelem-dárcem a nabyvatelem ( dědicem nebo obdarovaným). Dědictví mezi 

dětmi a rodiči dani nepodléhají. [17] 

 

Daň z nemovitosti 

 

jsou zatíženy pozemky a budovy. V případě pozemků je základem daně buď výměra 

pozemku, nebo cena pozemku. Sazba daně závisí na kvalitě pozemku, jeho umístění a 

na způsobu jeho využití. V případě staveb je základem daně zastavěná plocha, sazba 

závisí na užití stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. [17] 

 

Daň silniční 

 

upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jsou jím zatížena pouze vozidla, která 

jsou používána nebo určena k podnikání. Vozidla používaná výlučně pro osobní potřeby 

jsou od daně osvobozeny. Sazby daně jsou stanoveny jako pevně dané roční částky. V 

případě osobních vozidel závisí výše daně na zdvihovém objemu motoru vozidla, 

zatímco v případě nákladních vozidel na počtu náprav a celkové hmotnosti. Zákon 

stanoví také zvláštní poplatek za užívání dálnic, který jsou povinna platit všechna 

vozidla užívající dálnice bez ohledu na jejich účel ( tj. jak vozidla užívaná jak pro účely 

podnikání, tak i vozidla užívaná pro osobní potřeby). Nově platí 48% snížení plateb u 

vozidel do 36 kalendářních měsíců jejich stáří počítaného od data jejich první registrace 

a o 40% po dobu následujících dalších 36 měsících a o 25% po dobu dalších 36 

kalendářních měsíců. Nárok vzniká počínaje kalendářním měsícem první registrace 

vozidla a končí po 108 kalendářních měsích u téhož vozidla. U vozidel registrovaných 

poprvé v ČR, nebo zahraničí, do 31. prosince 1989 se sazba daně navyšuje o 25%. [16] 
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1.4.2 Daně nepřímé 

 

Nepřímě daně bývají taky někdy nazývány daně ze spotřeby, jelikož jsou zahrnuty v 

ceně zboží či služeb placené poplatníkem při jejich koupi. 

 

Mezi daně nepřímé patří: 

 

•  daň z přidané hodnoty, 

• spotřební daně, 

• cla. 

 

Daň z přidané hodnoty 

 

je harmonizována s příslušnými předpisy Evropské unie. Podléhá jí naprostá většina 

zdanitelného plnění v České republice i zboží z dovozu. Základní sazba daně je 

stanovena ve výši 19 % a snížená sazba je stanovena ve výši 9 %. Většina zboží a 

služeb podléhá základní sazbě daně. Do snížené sazby jsou zařazeny např. potraviny, 

léky, tiskoviny, hromadná pravidelná osobní doprava, pohřební služby, vodné a stočné, 

kulturní činnosti, ubytovací služby, stavební práce pro účely bydlení a pro sociální 

výstavbu a dodávky tepla. 

Nově zavedena snížená daň 5% kam jsou zařazeny restaurace, kadeřníci, opravny kol 

atd. Vše na dobu přechodnou v době ekonomické krize. 

Povinnost registrace je stanovena osobám, jejich roční obrat přesáhl 1 milion Kč. Daň 

je placena měsíčně, nebo čtvrtletně, v závislosti na výši obratu plátce daně. Finanční 

služby jsou od daně osvobozeny. Vyvážené zboží je od daně z přidané hodnoty 

osvobozeno s tím, že vývozce má nárok na uplatnění daně na vstupu. 

Od roku 2005 není daň z dováženého zboží vybírána prostřednictvím celní správy do 10 

dní po dovozu, ale je až součástí daňových přiznání, která se podávají 25. den po 

skončení zdaňovacího období. Tím se pro podnikatele významně snížila finanční 

náročnost importu do ČR. 
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Spotřební daně 

 

jsou harmonizovány s příslušnými směrnicemi. Spotřebním daním podléhají minerální 

oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky. Daně jsou stanoveny pevnými sazbami (s 

výjimkou cigaret, kde jsou tvořeny kombinací pevné sazby a procentuální částky z 

konečné maloobchodní ceny). Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Daň se stává 

splatnou, když je zboží uvedeno do volného daňového oběhu, tj. když opustí 

registrovaný daňový sklad. Daň je splatná do 40. dne po skončení příslušného 

zdaňovacího období, pokud není stanoveno jinak. Spotřební daň z tabákových výrobků 

je placena prostřednictvím tabákových nálepek. Daň je splatná do 60 dnů po nákupu 

tabákových nálepek. 

 

Cla 

 

jsou regulována celním kodexem EU, sazby jsou stanoveny společným celním 

sazebníkem. 

 

Další platby mající charakter daní: 

 

• pojistné na sociální zabezpečení, 

• pojistného na důchodové pojištění, 

• pojistného na nemocenské pojištění, 

• příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

• pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, 

• místní poplatky ukládané na úrovni měst a obcí mající charakter daní.  

 

Jsou jím například poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného 

prostranství, ze psů, zprovozování výherních hracích automatů atd. 

Sazba daně z převodu nemovitostí je stanovena ve výši 3 %. Daňovým základem je buď 

cena nemovitosti zjištěná na základě posudku nebo skutečná prodejní cena a to ta vyšší 

z těchto dvou cen. Daň platí převodce ( prodávající). [22] 
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2 DPH V ČESKÉ REPUBLICE 

 
,,Daň z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Předmětem úpravy DPH jsou zboží, služby a nemovitosti. DPH tvoří jeden z 

nejdůležitějších příjmů do státního rozpočtu a princip této daně je v tom, že dodavatel, 

pokud je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento 

obchod předmětem daně.  

Odběratel pak, pokud je registrován jako plátce, může zažádat o vrácení daně, kterou při 

obchodu dodavateli zaplatil.“ [12] 

 

Daň je vybírána na každém stupni zpracování, avšak nikoli z celého obratu, ale 

pouze z toho, co bylo k hodnotě statku na daném stupni přidáno. Zdaňovat se tedy bude 

pouze přidaná hodnota. Legislativní úprava daně z přidané hodnoty v České republice 

odpovídá Směrnici Rady 2006/112/EC. 

Základní sazba daně je 19 %, snížené sazby daně činí 9 % a 5%. [14] 

 

2.1  ZÁKLADNÍ POJMY 

 

2.1.1 Správce daně 

 

Správcem daně v ČR je příslušný finanční úřad. V případě dovozu zboží je správcem 

daně příslušný celní úřad. V tomto případě ale může nastat výjimka, a sice když daňová 

povinnost při dovozu zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 3 a 4 ZDPH. [14] 

 

2.1.2 Plátce daně 

 

Plátcem daně se dle ZDPH rozumí osoba registrovaná k dani v tuzemsku podle § 95. 

[14] 
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2.1.3 Osoba identifikovaná k dani 

 

Za tuto osobu označuje ZDPH osobu, která je registrována podle § 97. [14] 

 

2.1.4 Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě 

 

Takto bývá označována osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely 

daně z přidané hodnoty v jiném z členských států EU. K DPH se může registrovat 

jenom osoba provádějící ekonomickoučinnost v jiném členském státě, tj. fyzická nebo 

právnická osoba. [14] 

 

2.1.5 Místo podnikání 

 

Místem podnikání je místo, kde osoba povinná k dani uskutečňuje svoji ekonomickou 

činnost. [14] 

 

2.1.6 Zboží 

 

Zbožím jsou věci movité, elektřina, voda, plyn, teplo a chlad. Nejsou jím platné 

bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny. 

 

Za zboží se však dále považují dle ZDPH: 

 

• bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem České národní bance, 

nebo při jejich pořízení z jiného členského státu, nebo jejich dovoz Českou 

národní bankou, 

• bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské 

účely za ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo přepočet jejich 

nominální hodnoty na českou měnu podle směnného kurzu vyhlašovaného 

Českou národní bankou, 
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• cenné papíry v listinné podobě při jejich dodání výrobcem emitentovi v 

tuzemsku, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu nebo jejich dovozu a 

vývozu jako výrobku. [14] 

 

 

2.1.7 Intrakomunitární pořízení zboží 

 

jedná se o transakci mezi dvěma osobami registrovanými k dani ve dvou různých 

členských státech ES. Zboží je pořizováno v členském státě ES z členského státu ES. 

[14] 

 

2.1.8 Intrakomunitární dodání zboží  

 

je také transakce mezi osobami registrovanými k dani v různých členských státech. 

Zatímco pořízení zboží je viděno z pohledu osoby nakupující, dodání zboží je 

posuzováno z pohledu osoby prodávající. [14] 

 

2.1.9 Samovyměření daně z přidané hodnoty 

 

tento pojem se často vyskytuje v problematice intrakomunitárních obchodů. Pojmem 

samovyměření DPH je označena situace, kdy osoba registrovaná k dani v jednom 

členském státě pořizuje zboží nebo službu z jiného členského státu a je povinna přiznat 

DPH na výstupu v tuzemsku. Tu je povinna sama vypočítat a odvést. Zároveň má 

možnost uplatnit si odpočet DPH v případě, že má nárok na odpočet DPH, takže 

finanční dopad je nulový. [14] 

 

2.1.10 Reverse charge 

 

je princip, kdy daň na výstupu přiznává pořizovatel zboží nebo služby. 

Tento pojem souvisí se samovyměřením daně. V principu reverse charge jsou 

fakturovány ceny bez daně a daň vypočítá a doplní sám kupující po přepočtu na měnu 
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ve státě, ve kterém má sídlo nebo místo podnikání. Tento systém se vztahuje na služby 

jakými jsou například poradenské služby, zpracovatelské a opravárenské služby, 

přeprava zboží a související služby, zprostředkovatelské služby, převody licencí, 

patentů, ochranných známek a podobných práv. [3] 

 

2.1.11 Tuzemsko 

 

 je to území daného státu podle souvislosti v textu. Toto území je vymezeno 

v článku 299 Smlouvy o založení  ES s výjimkami v článku 3 odstavec 3 VI. direktivy. 

[14] 

 

2.1.12 Třetí země 

 

 jak ji definuje VI. směrnice je země, která není členskou zemí EU společenství a EHS. 

[14] 

 

2.1.13 Osoba zahraniční 

 
Pro účely DPH je to osba, která nemá na území EU sídlo místo podnikání, nebo 

provozovnu, popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje. Je jí tedy fyzická 

nebo právnická osoba uskutečňující činnost kdekoliv na světě a tím pádem je osobou 

povinnou k dani. Pokud ekonomickou činnost neprovádí, nepovažuje se za osobu 

povinnou k dani, což má zásadní roli na postup pro uplatnění DPH. [14] 

 

2.1.14 Novely zákona o DPH 

 
Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH byl zásadně novelizován od jeho přijetí v roce 2004 a to 

od 2009. Velká novela o DPH upravuje zejména  registraci k DPH, uplatňování DPH u 

obcí, nepeněžité vklady, finanční leasing, přeúčtování zboží a služeb, sazby daně v roce 

2009, poskytované služby s místem plnění mimo tuzemsko, zálohové platby, uvádění 

údajů v daňovém přiznání, změny v oblasti uplatňování DPH u plnění v rámci EU, 

dovoz a vývoz zboží.  
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Pro rok 2008 již bylo novelizována na základě směrnice 2006/112ES, která umožňuje 

skupinovou registraci k DPH a tím umožňuje uplatnit pro skupinu společný systém 

DPH. Smyslem úpravy bylo snížení administrativní zátěže pro subjekty, které jsou 

vzájemně propojeny ekonomicky, hospodářsky nebo finančně. Pro účely DPH jeskupina 

považována za jednu osobu povinnou k dani. 

 

Změna se také dotkla § 36 ZDPH, který řeší základ daně. Je doplněno, že do základu 

daně se započítávají také ekologické daně uplatňované podle zvláštních předpisů u 

elektřiny, zemního plynu a některých dalších plynů a u pevných paliv. 

 

Asi nejdůležitější změnou byl § 47 stejného zákona, který řeší sazbu daně. Novela 

zvýšila sníženou sazbu daně z 5 % na 9 %. Tato nenápadná změna má největší dopad na 

praktický život zejména neplátců daně. Po dobu ekonomické krize zavedena 5% daň na 

přechodnou dobu. 

 

Od 1. ledna 2009 je v platnosti nový tiskopis vydaný Ministerstvem financí a to tiskopis 

tiskopis č. 25 5401 MF 5401. Tiskopis se poprvé použije pro zdaňovací období leden 

2009 u plátců či skupiny s měsíčním zdaňovacím obdobím nebo pro 1. čtvrtletí 2009 u 

plátců, případně osoby identifikované k dani se čtvrtletním zdaňovacím obdobím. 

Ostatní osoby (neplátce daně) použijí tento tiskopis poprvé tehdy, vznikne-li jim 

povinnost podat daňové přiznání v roce 2009.  

 

Tiskopis se od minulých let liší, snížil se počet jeho stran. 

První strana obsahuje identifikační údaje o osobě, která daňové přiznání podává, 

prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů, nově se v přiznání za poslední zdaňovací 

období v kalendářním roce uvádí kód zdaňovacího období pro další kalendářní rok . 

Druhá strana pak obsahuje údaje potřebné pro výpočet daňové povinnosti a záznamy 

finančního úřadu. Údaje, které se do tiskopisu uvádějí, jsou téměř totožné s předchozím 

přiznáním, pouze jsou v jiném členění. [21] 
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3  UPLATNĚNÍ DPH V EU A TŘETÍCH ZEMÍCH 

 
Předpokladem pro správný postup při uplatnění DPH v praxi je orientace v zákoně, 

správné pochopení vybraných pojmů a orientace v problematice DPH a obecných 

principů upaltňovaných v tuzemsku. Nejdůležitější je znát, v které části zákona hledat 

řešený problém. Obchodní transakce, které se týkají zboží dodávaného v rámci EU a do 

třetích zemí jsou až na vyjímky, kdy je místo plnění mimo tuzemsko, předmětem české 

daně s tím, že u konkrétní dodávky zboží se uplatní buď režim osvobození od daně, 

pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, nebo se zdaní. Zboží určené do třetích 

zemí, pokud je v ČR propuštěno do příslušného celního režimu, je předmětem daně při 

dovozu zboží s vyjímkou, kdy se na zboží vztahuje osvobození. Zboží vyvezené do 

třetích zemí je předmětem daně, ale je od daně při splnění zákonem stanovených 

podmínek osvobozeno. Transakce zboží uskutečněné na území EU se označují jako 

intrakomunitární plnění, což lze chápat jako dodání zboží do jiného členského státu, 

nebonaopak pořízení zboží v jiném členském státě. [1] 

 

3.1 DODÁNÍ ZBOŽÍ DO EU 

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

ocitnout ve dvou základních situací: 

 

• zboží je dodáno do jiného členského státu EU osobě, která je též registrovaná 

k DPH v tomto jiném členském státě. Zboží je tam odesláno, nebo přepraveno 

z ČR. Český plátce uplatňuje osvobození od daně a vystaví příslušný daňový 

doklad, 

• zboží je dodáno do jiného členského státu EU osobě, která není registrované 

k DPH v tomto jiném státě. Zbož je tam odesláno, nebo přepraveno z ČR. Český 

plátce nemá nárok uplatnit osvobození, tedy vystaví doklad na plnou sazbu 

DPH. Na dokladu tedy bude suma plus DPH. Vyjímkou je jen dodání nových 

dopravních prostředků, ta ale zase podléhájí dani v tuzemsku. [3] 



 24 

 

Obr. 4.1: Dodání zboží do EU [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Místo plnění při dodání zboží do EU 

 

Místo plnění určíme obecně podle § 7 odst. 1 až 3 ZDPH podle toho, je-li dodání 

spojeno s přepravou či nikoliv. Může být dodáno i včetně instalace, nebo montáže.  

Důležité je zejména ustanovení, že vlastník má právo se zbožím nakládat.  

 

Nastávají tedy tři možnosti: 

 

• dodání zboží do jiného členského státu EU bez přepravy nebo odeslání. Tím 

pádem je místem plnění ČR dle § 7 odst. 1 ZDPH Je předmětem daně 

v tuzemsku a při splnění podmínek stanovených pro uplatnění osvobození, § 64 

ZDPH nezatíží tuto dodávku českou DPH,  

• dodání zboží do jiného členského státu s přepravou či odesláním. V  tomto 

případě je též zboží předmětem české daně. Řídíme se § 7 odst. 2 ZDPH. 

Dodavatel sám, nebo jinou osobou zajišťuje přepravu. Pokud zboží dodá osobě 

která je plátcem  DPH v jiném členském státě má nárok na odpočet. Pokud 

osobě neregistrované k DPH uplatní plnou sazbu DPH v tuzemsku, 

• dodání zboží včetně instalace a montáže. Místem plnění při tomto dodání zboží 

je území jiného členského státu, ve kterém je toto realizováno. Není tedy 

předmětem tuzemské daně. Plnění proběhlo v jiné členském státě.  

Český plátce  
Dodavá zboží 
Vlastník DIČ v ČR 

Plátce DPH v EU 
Pořizuje zboží 
Vlastník DIČ v EU 
Faktura bez DPH 

Neplátce DPH v EU 
Pořizuje zboží 
Nevlastní DIČ v EU 
Faktura s DPH 
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Český daňový subjekt se musí dle příslušných zákonů zaregistrovat k dani 

v daném členském státě. Daň na výstupu zboží plátce neuplatní, ale musí daňové 

plnění uvést v daňovém přiznání a to dle § 24a odst. 3 ZDPH. [2] 

 

3.1.2 Podmínky pro uplatnění osvobození od daně 

 

Podmínky stanovené pro uplatnění osvobození je možno vyhledat v § 13 odst.2 a § 64 

ZDPH. Podlo výše uvedených paragrafů považujeme za dodání zboží to, které bylo 

skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. Osvobození se vztahuje 

jen na osobu registrovanou k dani v jiném členském státě. Osvobození platí u 

pořizovatele, který pořídil zboží v příslišné zemi. Plátce DPH registrovaný v jiné 

členské zemi, který zboží od našeho plátce pořizuje, je povinen pořizení zboží přiznat 

k dani ve své zemi. Dodavatel, ČR plátce musí být schopen doložit, že skutečně zboží 

odeslal, nebo přepravil a to osobě s platným DIČ v jiném členském státě. Přeprava 

může býti provedena, dodavatelem, odběratelem, nebo zmocněnou osobou (např. 

spediční firmou). Ověřování DIČ obchodního partnera, který je v pozici pořizovatele je 

možno na adrese: http://europa.euint.comm/taxation-customs/vies/vieshome.htm  

V registru plátců DPH lze kontrolovat jen platnost DIČ, nelze zjistit podrobnosti jako 

sídlo, obchodní název a datum registrace k DPH. I u registrace k DIČ však dochází 

k prodlévám v sytému a nutno důkladně ověřit jeli DIČ platné či nikoliv. Na místě je 

důkladná kontrola, může dojít například ke zrušení registrace k DPH a český plátce by 

pak musel dodatečně vystavit fakturu s DPH. [3] 

 

3.1.3 Uskutečnění plnění a vznik povinnosti přiznat osvobození od daně 

 

Povinnost přiznat uskutečnění dodání zboží, na které se vztahuje osvobození od daně 

s nárokem na odpočet, je v § 22 odst.2 ZDPH upraveno takto: 

 

• dnem vystavení daňového dokladu, pokud byl doklad vystaven plátcem před 

15.dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo 

přepraveno do jiného členského státu. 
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• k 15.dni  měsíce, kreý následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo 

přepraveno, pokud byl daňový doklad vystaven po tomto dni.  

 

Většinou však den kdy došlo k vystavení daňového dokladu je většině případů shodný s 

dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k DPH v jiném členském 

státě. Datum uskutečnění plnění je jednou z nejdůležitějších  poviných náležitostí 

daňového dokladu při dodání zboží do EU. Datum uskutečnění dodání zboží však nelze 

v žádném případě zaměňovat s dnem vzniku povinnosti přiznat osvobození od daně. [4] 

 

3.1.4 Přepočet cizí měny 

 

Při intrakomunitárním plnění je cena pořízení zboží mezi tuzemským dodavatel a 

odběratelem v jiném členském státě, který zboží pořizuje, sjednána většinou v cizí 

měně. Plátce zboží, který zboží dodává, musí provést pro účely DPH přepočet sjednané 

ceny v cizí měně na měnu českou. Musí být uveden základ daně v české měně na 

daňovém dokladu podle § 26 odst.1 ZDPH. V případě dodání zboží do EU osobě 

registrované k DPH, je to osvobození od daně a toto dodání musí plátce plátce uvést 

v daňovém přiznání v české měně.  

 

Měl by k tomu využít kurz vyhlášený ČNB a platný pro osobu provádějící přepočet a 

tím je den vzniku povinnosti přiznat osvobození od daně. Má na výběr dle vnitřních 

účetních předpisů a použije tedy denní kurz ČNB, nebo pevný kurz kurz ČNB ( např. 1 

den v měsíci, nebo čtvrtletí). 

Přepočet se provádí: 

 

• ke dni vystavení daňového dokladu, 

• k 15. dni následujícím po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo 

přepraveno, pokud byl doklad vystaven k tomuto dni.  

 

Den kdy je povinen plátce provést přepočet cizí měny na českou, je v případě dodání 

zboží do EU řízeno § 64 ZDPH. [8] 
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3.1.5 Daňové doklady 

 

Při dodání zboží do jiného členského státu je povinností plátce, který realizuje prodej 

vystavit daňový doklad pro toho kdo zboží pořizovatele.. Tento doklad se bude řídit  

režimem osvobození od daně, nebo uplatní na výstupu příslušnou DPH. Obsahuje-li 

tento doklad osvobození od daně musí na něm být uvedeno na jaký odkaz je odkázán a 

na příslušné ustanovení zákona o DPH. Plátce, který dodává zboží do jiného členského 

státu osobě registrované k DPH, je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 

dnů ode dne uskutečnění dodání zboží. Lhůta pro vystavení daňového dokladu při 

dodání zboží do jiného členského státu osobě povinné k dani, která není registrovaná 

v EU, pokud si takový doklad vyžádá, výplývá to z  § 26 odst. 1 ZDPH. [7] 

 

3.1.6 Nárok na odpočet daně na vstupu 

 

V souvislosti s dodáním zboží, které se uskutečnilo do jiného členského státu, eviduje 

český plátce různá přijatá plnění uskutečněná v jeho prospěch v tuzemsku. Je to buď 

nákup zboží, které je následně dodáno do jiného členského státu bez úpravy, nebo 

pořízení materiálu, energií a služeb nutných k zajištění výrobku určeného do jiné 

členské země. U těchto přijatých zdanitelných plnění ma plný nárok na odpočet daně 

podle § 72 odst. 2 písmeno b) ZDPH. Jelikož buď uplatní osvobození a to podle § 64 

ZDPH, nebo není schopen uplatnit osvobození  a uplatní DPH. [6] 

 

3.1.7 Uvádění údajů v souhrném hlášení 

 

Každý plátce DPH, kerý uskutečnil dodávku zboží do jiného členského státu, musí 

podat souhrnné hlášení o dodání zboží do jiného členského státu na tiskopise vzor č. MF 

( Ministerstva financí)  č. 5521 v termínu do 25. dne po skončení kalendářního čtvrtletí 

na které se vztahuje osvobození od daně podle § 64 ZDPH. Plátce tam uvede údaje o 
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dodání zboží, údaje o poskytnutých službách, pokud je příjemcem služby osoba 

registrovaná v jiném členském státě, tak se neuvádí. 

 Totéž platí je-li dodáno zboží osobě neregistrované k DPH v jiné členské zemi. Toto 

hlášení pak nemusí plátce podat s ohledem na to neměl-li žádné plnění v tomto čtvrtletí. 

Údaje uváděné v tomto hlášení: 

 

• kód země, např. DK, SK, DE atd. 

• DIČ pořizovatele, dodržet přesný počet znaků 

• kód plnění- ,,0´´ je dodání zboží vč. dodání nových dopr. prostředků, ,,1´´ 

přemístění obchodního majetku, ,,2´´ třístranný obchod 

• počet plnění je podle počtu vystavených dokladů jednomu pořizovateli 

• celková hodnota plnění je součet hodnot dodaného zboží uvedených na 

daňových dokladech vystavených v daném kalendářním čtvrtletí jednomu 

pořizovateli. [4] 

 

3.2 POŘÍZENÍ ZBOŽÍ Z EU 

Pořízení zboží z jiného členského státu EU je předmětem daně jen v případech 

uvedených v § 16 ZDPH za splnění níže uvedených podmínek vymezených v § 2 odst.1 

písm.c) ZDPH. Český plátce pořídí zboží od osoby registrované k DPH v jiném 

členském státě potom musí být toto zboží pořízeno za následných podmínek: 

 

• za úplatu, 

• v rámci uskutečňování ekonomické činnosti pořizovatele zboží, 

• v tuzemsku. 

 

Předmětem daně není pořízení vzorků nebo reklamních a propagečních předmětů bez 

úplaty. ( např: kalendáře, tužky, CD, vzorek obuvy a oblečení apod.) 

 

Český plátce, který nakupuje zboží v jiném členském státě, se dostane se do dvou 

základních situací: 
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• Dodavatelem je osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě. Zboží je 

přepraveno nebo odesláno z členské země dodavatele do ČR.  

Dodavatel si uplatní odpočet DPH, českému plátci DPH vznikne povinnost 

přiznat daň. Má avšak nárok i na odpočet daně na vstupu. Dodavatel zboží 

vystaví pro pořizovatele zboží v ČR daňový doklad. 

• Dodavatelem je osoba neregistrovaná k DPH v jiném členském státě. Zboží je 

přepraveno nebo odesláno z členské země dodavatele do ČR. Dodavatel si 

neuplatní nárok na odpočet daně na výstupu. Pořízení tohoto zboží českým 

plátcem se nepovažuje za pořízení zboží podle §16 a není tudíž předmětem 

DPH. Český plátce zaplatí cenu včetně DPH. 

• Za pořízení zboží nelze považovat dodání zboží s instalací nebo montáží osobou, 

která zboží dodává. Pokud je tuzemskému neplátci dodáno zboží z jiného 

členského státu osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě, není český 

plátce povinen přiznat daň na výstupu, s vyjímkou pořízení nového dopravního 

prostředku a převýší-li hodnota 326000 Kč. Osoba registrovaná v jiném státě 

tedy prodává včetně DPH. Tuzemský podnikatel musí dávat pozor na  

překročíení sumy 326000 Kč. Pokud překročí stane se neplátce plátcem. 

Pořízení zboží českým plátcem od neplátce DPH v EU, není předmětem daně 

v ČR.Vyjímku tvoří dopravní prostředky. [3] 

 

Obr. 4.2: Pořízení zboží z EU [3] 
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3.2.1 Místo plnění při pořízení zboží 

Obecně platí, že za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje 

místo, kde se zboží nachází po skončení jeho přepravy nebo odeslání tomu kdo si ho 

pořizuje. Důležitým zdrojem je pro nás § 11 ZDPH.  

Při dodání zboží se dá použít zjednodušený postup formou třístranného obchodu dle § 

17 ZDPH., za místo plnění se i zde považuje místo ukončení odeslání, nebo přepravy 

pořizovateli. Předmětem české DPH je pouze pořízení zboží s místem plnění 

v tuzemsku, pokud jsou jeho přeprava nebo odeslání ukončeny v ČR. [3] 

 

3.2.2 Vznik povinnosti přiznat daň na výstupu 

 

Pořízení zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně. Přiznat daň na 

výstupu  je upravena v § 25 odst. 1 ZDPH.  

Povinnost přiznat daň na výstupu vznikne: 

 

• Dnem vystavení daňového dokladu, pokud daňový doklad vystaven osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě před patnáctým dnem měsíce, který 

následuje po měsíci, v němž je zboží pořízeno, 

•  patnáctému dni měsíce, který následuje po měsíci, v němž je zboží pořízeno, 

pokud byl daňový doklad vystaven osobou registrovanou k dani v jiném 

člesnkém státě po tomto datu. 

 

Zákon o DPH zatím neřeší speciálně situace, kdy je daňový doklad na dodání zboží 

pořizovateli zboží vystaven, ale doručen se značným zpožděním, a proto je na 

pořizovateli, aby si zajistil v těchto případech dostatek informací, aby byl schopen 

postupovat při uplatnění v souladu se zákonem. [5] 

 

3.2.3 Přepočet cizí měny 

 

Vzhledem k pořízení zboží z EU bude cena za dodání  plátcem registrovaným v jiném 

členském státě a mezi tuzemským pořizovatelem zboží  sjednána ve většinou případů 
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v cizí měně, i když v praxi může být realizována i v korunách. Plátce musí toto plnění 

uvést do daňového přiznání v české měně.  

Pro přepočet se použije devizový kurz vyhlášený ČNB a platný pro osobu provádějící 

přepočet, a to ke dni povinnosti přiznat daň, popřípadě osvobození od daně: 

 

• ke dni vystavení daňového dokladu, 

• k 15. dni nasledující po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, pokud byl daňový 

doklad vystaven po tomto dni. [8] 

 

3.2.4 Daňové doklady při pořízení zboží z EU 

 

Subjekt registrovaný v EU, který dodává zboží českému plátci, vystavuje doklad, jež by 

měl splňovat požadavky dle § 35 ZDPH. Pořizovatel je povinen doplnit na obdrženém 

dokladu nebo evidenci chybějící údaje pro daňové účely o datu uskutečnění pořízení 

zboží, jednotkové ceně bez daně ( případně slevu), sazbu DPH, výši daně a základ daně 

v české měně. V elektronickém podání eviduje pořizovatel tyto údaje v evidenci pro 

daňové účely. [7] 

 

3.2.5 Vznik nároku na odpočet daně a postup při jeho uplatnění 

 

 Pořízením zboží z jiného členského státu vzniká plátci, který pořídil zboží, nejen 

povinnost přiznat DPH na výstupu, ale i nárok na odpočet daně na vstupu dle § 73 odst. 

7 ZDPH. Uvádí se v řádku 320 při nároku na odpočet, pokud zboží podléhá základní 

sazbě daně. Pokud je zboží ve snížené sazbě tak v řádku 325. [3] 

 

3.2.6 Uvádění údajů o pořízení zboží v daňovém přiznání 

Plátce uvádí údaje o pořízení zboží z jiného členského státu, v přiznání k DPH na 

tiskopise č.13 a to konkrétně za zboží, které pořídil z jiného členského státu. Tato 

povinnost plyne z  § 101 ZDPH. V souhrnném hlášení podle § 102 ZDPH údaje o 

pořízení zboží se neuvádí bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o pořízení zboží od 

osoby registrované k DPH v EU, nebo v  jiném členském státě. [4] 
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3.3 SPECIFICKÉ PŘÍPADY OBCHODOVÁNÍ SE 

ZBOŽÍM V RÁMCI EU 

 
Zákon o DPH upravuje i specifické případy dodání a pořízení zboží, mezi českým 

plátcem a osobou registrovanou k DPH v EU. Mezi specifické obchodní případy patří: 

 

• přemístění obchodního majetku dle § 13 odst. 6 a § 16 odst. 4 ZDPH, 

• třístranný obchod z pohledu prostřední osoby, každá ze smluvených stran musí 

být registrována v jiné členské zemi, 

• zasílání zboží, 

• dodání a pořízení nových dopravních prostředků. 

 

Přemístění obchodního majetku se uskutečňuje při startování nových ekonomických 

aktivit v danném státě. Avšak ne u každého přemístění majetku můžeme postupovat 

jako při dodání zboží. Zejména  § 13 odst. 7 ZDPH jsou vymezeny pojmy kdy se 

jedná o ochodní majetek , ale dle DPH se nejedná o přemístění. 

Zasílání zboží se řídí § 18 ZDPH. Každý stát má stanoven svůj limit a jeli překročen 

musí se subjekt zaregistrovat k DPH v příslušném státě. Limity pro záslikový prodej  

v jednotlivých členských státech pohybují mezi 35 000- 100 000 €. V ČRn je tento 

limit 1 140 000 Kč. [4] 

Třístranný obchod se řídí  § 17 ZDPH. Prodávající uskutečňuje dodání zboží, 

kupující pořizuje zboží a prostřední osoba dostane od prodávajícího daňový doklad, 

kupujícímu vystavuje daňový doklad. V ČR se uvede v řádku 815. [3] 

 

3.4 DOVOZ ZBOŽÍ 

 
Dovoz je definován jako vstup zboží z třetí země na území Evropského společenství. 

Propuštění zboží do režimu volného oběhu může český plátce realizovat v kterékoliv 

členské zemi. Podléhá však celnímu dohledu a je definován v § 20 odst. 1 ZDPH. 
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Vzniká mu povinnost přiznat DPH na výstupu při dovozu zboží a tím pádem i nárok na 

odpočet daně na vstupu.  

Pokud je v pozici dovozce neplátce, bude i tak povinen zaplatit daň při ukončení tohoto 

režimu a to ve výši odpovídající dani, která mu byla vyměřena. Daňová povinnost 

vzniká plátci dnem, kdy podle celních dokumentů vzniká povinnost uhradit clo. Vznik 

povinnosti přiznat daň je většinou vázán na propuštění do celního režimu volný oběh, 

aktivní zušlechťovací styk v sytému navrácení a dočasném použití s částečným 

osvobozením od dovozního cla. Místem určení je první místo kam zboží v tuzemsku 

dorazí. Dokladem je JSD ( Jednotný správní doklad). [6] 

 

3.5 VÝVOZ ZBOŽÍ 

 
Ustanovení zákona § 3 odst. 1 písm. b) ZDPH upravující vývoz zboží, které vystoupí 

z území EU a směřuje do třetích zemí. Vývozem zboží je také výstup zboží na 

Normanské ostrovy a do San Rema. Režim vývozu zboží umožňuje z hlediska celních 

předpisů, aby zboží Společenství opustilo celní území Společenství. 

 

• Dodání zboží bez přepravy nebo odeslání, je místem plnění  území EU a 

plátce je oprávněn uplatnit osvobození od daně při vývozu zboží. 

• S odesláním nebo přepravou je jako v případě bez dodání nebo odeslání. 

Tedy zboží je předmětem DPH. Lze uplatnit osvobození od daně při vývozu 

zboží ve smyslu §66 ZDPH. 

• S instalací nebo montáží je tímto místem místo plnění instalace, nebo 

montáže. Proto je místem plnění třetí země. Není to tedy plnění osvobozené 

od daně, není předmětem české DPH, právě tím je tedy třetí země. Daň na 

výstupu u takto daného zboží plátce neuplatňuje, ale je povinnen vyplnit 

v příslušném řádku daňového přiznání a měl by dávat pozor na příslušné 

předpisy v danném státě. [6] 
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3.6 POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VE VZTAHU KE      

TŘETÍM ZEMÍM 

Poskytnutím služeb ve vtahu ke třetím zemí je nutné rozlišovat hlavně typy  

poskytovaných služeb a mít na vědomí, že některé z takto poskytovaných služeb mají 

společné znaky a shodná pravidla pro uplatnění DPH jako tytéž služby poskytované 

v rámci EU. Speciální služby, na které se vztahuje z pohledu DPH speciální úprava, 

patří tyto služby: 

 

• poskytnutí služby do třetí země § 67 ZDPH, 

• přeprava zboží a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží § 69 ZDPH, 

• přeprava osob § 70 ZDPH, 

• nájem prostředku na přepravu § 10 odst. 9 ZDPH, 

• poskytnutí elektronické služby zahr. osobou povinnou k dani osobě nepovinné, 

• poskytnutí telekomunikační služby zahr. osobou povinnou k dani osobě 

nepovinné. 

 

Do kategorie služeb, u kterých se uplatňují shodná nebo obdobná pravidla bez ohledu 

na skutečnost, zda smluvním partnerem je osoba registrovaná k DPH v jiné členské 

zemi nebo osoba zahraniční, tam patří: 

 

• služby vztahující se k nemovitostem § 10 odst. 1 ZDPH, 

• služby kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, výchovné, vzdělávací, zábavní, 

veletrhy, kongresy, výstavy, a jejich organizace, 

• práce na movité věci,  

• služby v §10 odst. 4 písm. c) a odst. 6 ZDPH, 

• služby spočívající jménem a na účet jiné osoby v § 10 odst. 12 ZDPH. 

 

Poskytování služeb v rámci EU představuje nejsložitější oblast uplatňování DPH. 

Služba poskytnuta osobě, která má sídlo v EU, bez registrace k DPH a místo plnění je 

mimo tuzemsko, má povinnost přiznat daň, český plátce není povinnen k registraci 
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v této členské zemi. Český plátce neuplatní DPH na výstupu a vystaví pro příjemce 

služby daňový doklad. 

Když je služba poskytnuta osobě registrované k DPH nebo neplátci se sídlem v EU. 

Místem plnění je tuzemsko. Plátce při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku 

uplatní služby DPH na výstupu odpovídající výši platné sazby DPH. U nemovitosti je 

místo kde se nachází. Přepravní služba se rozlišuje podle území kde se přeprava 

uskutečňuje. Z toho tedy vyplývá, že místem plnění u přepravy zboží, dovoz či vývoz, 

je vždy území jednotlivých zemí. Pouze km na území ČR se dle DPH považuje za 

službu s místem plnění v ČR. U této služby je tedy jedno komu je služba prováděna, ale 

důležitý je charakter. Dovoz, nebo vývoz zboží je službou, která směřuje do třetí země. 

Zde není důležité, zda poskytujeme českému plátci, osobě registrované k DPH v jiné 

členské zemi, nebo zahraniční osobě. [5] 
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4 PRAKTICKÁ APLIKACE DPH 

 
Firma UNIOB spol. s r.o. ( dále jen UNIOB) se zabývá nákupem, prodejem a chovem 

skokových, drezurních sportovních koní a poníků. Společnost je zapsána v Obchodním 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13587. Dnem zápisu 5. 

ledna 1994. Sídlo ve Znojmě, Dobšická 5, PSČ 66902. IČO: 499 71 328. Právní forma, 

společnost s ručením omezeným.  

 

Statutární orgán:  

 

• jednatel : Nikola Smutný,  

• jednatel: Tereza Smutná. 

 

UNIOB se v počátcích své činnosti zabýval jen zprostředkováním prodeje skokových 

koní do Spojených států amerických. Později se společnost věnovala nejen 

zprostředkování, ale i nákupem a prodejem vlastních koní. V roce 2005 začala 

s produkcí vlastních hříbat. Právě se zavedením vlastního chovu a výstavbou nové stáje 

v katasru obce Domanín se UNIOB rozhodl pro vstup na evropský trh. Zaměřil se též na 

chov kvalitních poníků (Deutche reitpony) a prohloubil partnerskou spolupráci 

v Maďarsku, Rakousku, Belgii a Holandsku za účelem prodeje koní typu ,,hunter´´. 

Z této spolupráce pak vyvstal problém jak nakládat s  DPH v rámci EU a ujištění 

dosavadních praktik vzhledem k vývozu do třetích zemí, jak z ČR, tak přímo z ostatních 

států EU. Na modelových situacích je popsáno jak by měla společnost postupovat při 

řešení typických příkladů pro tento druh činnosti. Modelové situace jsou vytvořeny na 

základě požadavků vedení a konzultací s ekonomickým oddělením společnosti. 
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4.1 ANALÝZA NÁROKU NA REFUNDACI 

Příklad č. 1 

 

Kůň je dovážen z Rakouska do České republiky. Na přepravním dokladu jako uvedeno 

dosavadní sídlo firmy ( Znojmo) . Kůň je však dopraven do stáje v Domaníně. Do 

základu daně bude započtena cena za přepravu z místa vstupu zboží na území 

Společenství do Znojma.  

 

Refundovatelná částka 

500 €   

 

Stát 

Rakousko 

 

Statut 

UNIOB plátce DPH v ČR, Heinrich Geyer- plátce DPH v Rakousku. 

 

Nárok 

Do základu pro vyměření ceny bude započtena cena za přepravu z místa nakládky 

Fullenberg 3, Heiligenkreuz, Rakousko. Vstupu na území Společenství ( Halámky). 

Přeprava provedena tímto rakouským partnerem. 

 

Rezidentství 

UNIOB není rezidentem Rakouska. Zároveň je rezidentem členského státu ( ČR). 

 

Plnění ve státě refundace 

Z provedené analýzy vyplývá, že UNIOB zaplatí cenu bez DPH. 

Dalšími kroky procesu bude žádost o potvrzení, že je podnikatel registrován k DPH 

v ČR a kompletace všech potřebných dokumentů. Počet km na hranice do místa kde 

byla překročena hranice mezi rakouskem a ČR. Je tedy jedno z hlediska DPH kam bude 

kůň v ČR dopraven.  
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Závěr 

Cena bez DPH se vztahuje jen na počet km ujetých po Rakousku. Nevtahuje se na počet 

km v ČR. Nutno rozpočítat kolik km po Rakousku a kolik po ČR z celkové vzdálenosti. 

 

Příklad č. 2 

 

Sportovní poník je dovážen z Maďarska do České republiky a to konkrétně Domanín. 

TIMPEX  zajišťuje  přepravu. Jsou vystaveny všechny náležité veterinární a přepravní 

doklady, pas  a doklad o vlastnictví poslán s poníkem. Očkování na hřebčí nákazu 

potvrzeno v pase. Partnerská stáj je plátcem DPH v Maďarsku.  

 

Refundovatelná částka 

7 500 €   

 

Stát 

Maďarsko 

 

Statut 

UNIOB– plátce DPH v ČR, TIMPEX – plátce DPH v Maďarsku 

 

Nárok 

Do ceny bude započítána jen částka bez DPH. 

 

Rezidentství 

UNIOB není rezidentem Maďarska ani tam nemá provozovnu. Zároveň je rezidentem 

členského státu ( ČR ). 

 

Plnění ve státě refundace 

Z provedené analýzy vyplývá, že UNIOB zaplatí cenu bez DPH. 

Dalším krokem procesu bude doklad o potvrzení pro TIMPEX, že je UNIOB 

registrován k DPH v ČR a kompletace všech potřebných dokumentů.  
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Důležité zejména, že byl poník převezen do ČR a to zejména doklad od Státní 

veterinární správy v Maďarsku a registrace v ČR. 

 

Závěr 

Pro UNIOB je takový nákup z hlediska DPH výhodný, protože lze uplatnit odpočet. 

Zejména pokud půjde poník na vývoz do USA. 

 

Příklad č. 3 

 

Dvouletá klisna je dovážena z Gestuet Lewitz, Steinfeld 49 439 Rakousko do České 

republiky a to konkrétně Třeboň. Toto je uvedeno na přepravním dokladu. Klisna je 

zakoupen od neplátce DPH neregistrovaného v Rakousku. 

 

Refundovatelná částka 

3000 €  

 

Stát 

Rakousko 

 

Statut 

UNIOB – plátce DPH v ČR, Gestuet Lewitz – neplátce DPH v Rakousku 

 

Nárok 

Do základu pro vyměření ceny bude započtena cena s DPH. Přeprava na vlastní náklady 

prodávajícím. Nevzniká nárok na refundaci. 

 

Rezidentství 

UNIOB není rezidentem Rakouska. Zároveň je rezidentem členského státu ( ČR). 

Neplátce je rezidentem Rakouska. 
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Plnění ve státě refundace 

Z provedené analýzy vyplývá, že UNIOB zaplatí cenu s DPH. Není nárok na vrácení 

daně. Hříbě je sice zakoupeno v Rakousku, ale od neplátce. UNIOB ho proto nebude 

uvádět v daňovém přiznání. 

 

Zavěr 

Pro UNIOB doporučuji z hlediska DPH nakupovat raději hříbata od plátce DPH. 

Samozřejmě s přihlédnutím na kvalitu a cenu hříbat. Viz příloha č.1. 

 

Příklad č. 4 

 

UNIOB uzavře kontrakt na dodání koně do Ruska. Kupující je ochoten zaplatit 

okamžitě za celého koně, ale technicky není schopen převzít koně v okamžiku 

zaplacení. Nutno splnit veterinární požadavky na karanténu, krevní testy pro Ruskou 

federaci činní 14 dní. Plátce umístí koně do karanténí stáje v tuzemsku a v daňovém 

přiznání uvede toto umístění jako vývoz koně osvobozený od daně. Po 14ti denní 

karanténě sdělí kupující prodávajícímu, že odstupuje od smlouvy a UNIOB je nucen 

koně vrátit zpět do tuzemska. Kůň není propuštěn do režimu volný oběh, není to 

dovoleno z hlediska celních předpisů, ale je dovezen do tuzemska z hlediska zákona o 

DPH. Daňová povinnost je upravena v § 23 ZDPH. 

 

Refundovatelná částka 

1 000 000 + 19% DPH= 1 190 000 Kč 

 

Stát 

Rusko 

 

Statut 

UNIOB – plátce DPH v ČR 
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Nárok 

Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje vrácení zboží, které po předchozím 

umístění ve svobodném pásmu, nebo svobodném skladu nacházejícím se v tuzemsku 

vráceno zpět do tuzemska. Za vrácení zboží do tuzemska se nepovažuje dodání zboží do 

jiného členského státu přímo ze svobodného skladu, nebo svobodného pásma a vývoz 

zboží přímo ze svobodného skladu, nebo svobodného pásma. 

 

Rezidentství 

UNIOB není rezidentem Ruska a zároveň je rezidentem členského státu EU ( ČR). 

 

Plnění ve státě refundace 

Stáj v Rusku neposkytla žádnou službu ani nepřijala zboží. 

Z provedené analýzy vyplývá, že UNIOB musí  zaplatit 19% DPH z toho 

důvodu, že je se zbožím nakládáno jako by přišlo ze třetí země. 

 

Závěr 

UNIOB spol. s r.o. by si měl dopředu vyžádat nevratnou zálohu, která bude minimálně 

ve výšši případné ztráty na DPH.  

 

Příklad č. 5 

 

UNIOB, si nechal vyrobit na zakázku jezdecké potřeby v Itálii. Výdaje činily 5 000 € za 

nákup jezdeckých potřeb: 2x sedlo, 5x uzdečka a 10x ohlávka. Posláno z Itálie do ČR 

zásilkovou službou. 

 

Refundovatelná částka 

5 000 € 

 

Stát 

Itálie 
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Statut 

UNIOB – plátce DPH v ČR, EQUITERM – plátce DPH v Itálii. 

 

Nárok 

UNIOB má právo na nákup zboží od italského plátce bez DPH. 

 

Rezidentství 

UNIOB není rezidentem Itálie a zároveň je rezidentem členského státu EU 

( ČR). 

 

Plnění ve státě refundace 

Z provedené analýzy vyplývá, že UNIOB zaplatí cenu bez DPH. 

Dalším krokem procesu bude doklad o potvrzení pro italského partnera, že je UNIOB 

registrován k DPH v ČR a kompletace všech potřebných dokumentů. Důležité zejména, 

že věci byly poslány dodavatelem z Itálie do ČR. 

 

Závěr  

Pro UNIOB je tato transkace stejně výhodná z hlediska DPH, jako kdyby zakoupil 

zboží v ČR, tež by měl nárok na vrácení DPH. Zboží je jen kvalitnější a pro UNIOB je 

výhodnější nakoupit zboží přímo od tohoto výrobce v Itálii než přes zástupce v ČR. 

 

Příklad č. 6 

 

UNIOB prodal skokového koně do Belgie. Prodejní cena činní 15 000 €. Kůň je 

dopraven belgickému plátci do Leuve v Belgii.  

 

Fakturovaná částka 

15 000 € 

 

Stát 

Belgie 
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Statut 

UNIOB – plátce DPH v ČR, BREMS HORSES– plátce DPH v Belgii. 

 

Nárok 

BREMS má právo na nákup koně od UNIOBu bez DPH. 

 

Rezidentství 

UNIOB není rezidentem Belgie a zároveň je rezidentem členského státu EU( ČR).  

BREMS nemá stáje ani provozovnu v ČR a zároveň není rezidentem ČR. 

 

Plnění ve státě refundace 

Z provedené analýzy vyplývá, že UNIOB vystaví fakturu bez DPH. 

Dalším krokem procesu bude doklad od belgického partnera, že je registrován k DPH 

v Belgii, jeho DIČ a kompletace všech potřebných dokumentů. Důležité zejména, že 

kůň byl transportován z ČR do Belgie. 

 

Závěr 

Hlavně nutné doložit, že je BREMS skutečně plátcem DPH v Belgii. 

 

Příklad č. 7 

 

UNIOB prodal 2 sportovní pony do Holandska neplátci DPH. Prodejní cena činní 

10 000 €. Poníci jsou dopraveni holandskému neplátci do Amsterodamu v Holandsku.  

 

Fakturovaná částka 

10 000 € 

 

Stát 

Holandsko 

 

Statut 

UNIOB – plátce DPH v ČR, soukromá osoba– neplátce DPH v Holandsku. 
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Nárok 

Holandský občan nemá právo na nákup koně od UNIOBu bez DPH. 

 

Rezidentství 

UNIOB není rezidentem Holandska a zároveň je rezidentem členského státu EU( ČR). 

Holandský občan nemá stáje ani provozovnu v ČR a zároveň není rezidentem ČR. 

 

Plnění ve státě refundace 

Z provedené analýzy vyplývá, že UNIOB vystaví fakturu včetně DPH. 

 

Závěr 

UNIOB sice prodává koně v rámci EU, ale kupující není plátcem DPH v dané zemi a 

tudíž nemá nárok na osvobození. 

 

Příklad č. 8 

 

UNIOB prodal skokového koně ( valacha) do USA. Prodejní cena činní 391 627 Kč ( 

16 856 €). Kůň je dopraven do Amsterodamu českým dopravcem, leteckým cargem 

KLM se společností European horse services do New Yorku a americkým přepravcem 

Humberto Rivierou na Floridu.  

 

Potřebné dokumenty pro uskutečnění transportu: 

 

• European community- Intra trade certificate, 

• planning, 

• Health certificate, horses offered for shipment to the USA, 

• pas, doklad vlastnictví, 

• krevní testy,   

• RTG, 

•  smlouva o koupi. Viz příloha č. 2 . 
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Fakturovaná částka 

 16 856 € 

 

Stát 

USA 

 

Statut 

UNIOB – plátce DPH v ČR, Sweetnam-Wellington FL, USA. 

 

Nárok 

Sweetnam má nárok na nákup bez DPH. 

 

Rezidentství 

UNIOB není rezidentem USA a zároveň je rezidentem členského státu EU( ČR). 

Jeremiahand Maria Sweetnam nemá stáje ani provozovnu v ČR a zároveň není 

rezidentem ČR. 

 

Plnění ve státě refundace 

Z provedené analýzy vyplývá, že UNIOB vystaví fakturu bez DPH. 

 

Nutno doložit doklady od dopravce, že byl kůň skutečně transportován do USA. 

Doklady: export dokument, potvrzení dopravce, faktura. 

 

Závěr 

Americká strana musí splnit zákonou dvou denní karanténu a postupovat dle celních 

předpisů platných ve Spojených státech amerických. Místem plnění USA. 

Pro UNIOB lze uplatnit DPH na vstupu až po doložení potřebných dokladů. Nutno 

doložit doklady od dopravce, že byl kůň skutečně transportován do USA. Dokladem pro  

nárok na vrácení DPH je zejména export dokument. Viz příloha č. 3. 
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 Dopravní společnost dodává tyto dokumenty většinou se zpožděním, účetně nutno 

provést jako odloženou platbu. 

 

Příklad č. 9 

 

UNIOB prodává 3. letého hřebce do Nizozemí přes svého prodejního partnera Toma 

Lemmona v Belgii. Prodejní cena činní 5 000 €. Kůň je dopraven do Amsterodamu. 

Faktura zaslána na Toma Lemmona s následným předprodejem do Nizozemí. 

 

Fakturovaná částka 

5 000 € 

 

Stát 

Nizozemí 

 

Statut 

UNIOB – plátce DPH v ČR, Tom Lemmon - plátce DPH Belgie. 

 

Nárok 

Tom Lemon má nárok na fakturu bez DPH jedná se o prodej zboží v EU 

Transport proveden externím rakouským dopravcem. 

 

Rezidentství 

UNIOB není rezidentem Belgie a zároveň je rezidentem členského státu EU( ČR ). Tom 

Lemmon nemá stáje ani provozovnu v ČR a zároveň není rezidentem ČR. 

 

Plnění ve státě refundace 

Z provedené analýzy vyplývá, že UNIOB vystaví fakturu bez DPH. 

Jedná se o třístranný obchod. Nutno uvést do evidence. 
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Závěr 

U třístranného obchodu postupujeme stejně jako v předchozích případech prodeje, tj. 

plátci DPH v EU, musíme jen uvést do evidence, že se jedná o třístranný obchod a 

cílovou destinaci. 

 

Příklad č. 10 

 

UNIOB provádí transport koně z České republiky, konkrétně Gestuet Žitná. Transportní  

cena činní 1 000 €. Kůň je dopraven do Švýcarska, konkrétně Zöfingen, Argau. Faktura 

zaslána panu Waltru Blattmanovi do Švýcarska na tutéž adresu. 

 

Fakturovaná částka 

1 000 € 

 

Stát 

Švýcarsko- třetí země 

 

Statut 

UNIOB – plátce DPH v ČR, Walter Blattman- plátce DPH Belgie 

 

Nárok 

Walter Blattman má nárok na fakturu bez DPH jedná se o službu do třetí země. 

Transport proveden UNIOBem. 

 

Rezidentství 

UNIOB není rezidentem Švýcarska a zároveň je rezidentem členského státu EU( ČR ). 

Walter Blattman nemá stáje ani provozovnu v ČR a zároveň není rezidentem ČR. 

 

Plnění ve státě refundace 

Z provedené analýzy vyplývá, že UNIOB vystaví fakturu bez DPH. 
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Závěr 

Část přepravy je realizována ze Žitné po hranici ČR toto je služba s místem plnění v ČR 

aje dle § 69 ZDPH osvobozena. Zbývající část přepravy je realizována přes země EU a 

do třetí země. Z hlediska DPH se jedná o přepravu zboží s místem plnění mimo 

tuzemsko. Tato část přepravy není předmětem české daně, ale plátce by jí měl uvést 

v daňovém přiznání k DPH dle § 24a ZDPH. 

 

4.2 REFUNDACE  DPH U EXPORTU DO USA 

Přehled refundací společnosti UNIOB při exportu koní  do USA v letech 2007 a 2008, 

spolu s výhledem pro rok 2009. V roce 2007 společnost exportovala 12 koní, výše  DPH 

pro tento druh činnosti dle ZDPH v snížené sazbě 9%. V roce 2008 společnost 

exportovala do stejné destinace 18 koní  při stejné výši DPH. Refundace dosahovala 

téměř dvojnásobné výše.  

Od roku 2009 se sazba přesunula ze snížené, do normální hladiny, tedy 19%.  

Pro tento rok UNIOB počítá s propadem prodeje do Ameriky v důsledku hospodářské 

krize na cca. 15 koní, ale i tak dojede k 2/3 nárůstu refundace oproti roku 2008 a to 

právě v důsledku zvýšení sazby DPH.  

 

Obr. 5.1: Refundace pro rok 2007 ( v Kč)* 
 

2007

270000

665000

Vratka DPH

Zisk bez DPH
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Obr.5.2: Refundace pro rok 2008 ( v Kč)* 
 

2008

453000

915000

Vratka DPH

Zisk bez DPH

 
 
 
 
Obr. 5.3: Výhled refundace DPH pro rok 2009 ( v Kč)* 
 

Výhled 2009

713000

840000

Vratka DPH

Zisk bez DPH

 
 
* Data získána z praktické části 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo  nastavení konkrétních případů a modelových situací při 

řešení problematiky DPH pro společnost UNIOB spol. s r.o.  

 

Před praktickými příklady, se práce zabývá teoretickým výkladem jednotlivých druhů 

daní. Nejdříve se krátce zmiňuje o  historii daně a  detailněji popisuje daňový systém 

v České republice.   

 

Nejpodrobněji rozebírá jednu z daní, která byla potřeba ke konkrétním příkladům 

v praktické části, a to daň z přidané hodnoty. Na začátku sleduje fungováním DPH 

v rámci ČR, v další části práce  analyzuje jak nakládat s touto daní v rámci Evropské 

unie, a též dovozu a vývozu do třetích zemí. 

 

V praktické části jsou jednotlivé příklady nastaveny dle konzultace s ekonomickým 

oddělením a vedením společnosti v souvislosti s lepším porozuměním fungování DPH v 

rámci EU a třetích zemí. Obsahem příkladů jsou tedy konkrétní výše refundací, místa 

plnění, společnosti a osoby s nimiž UNIOB obchoduje. Hlavním zaměřením příkladů je 

prodej do třetích zemí, nákup a prodej v rámci Evropské unie a transport, tedy na 

priority právě tohotu speciálního druhu podnikání.   

 

V této práci nechybí ani grafický rozbor a výše refundací z minulých let, včetně výhledu 

na rok 2009, a to zejména v souvisloti se změnou sazby při obchodování se zvířaty pro 

sportovní účely. 

 

Dle provedené analýzy DPH v rámci Evrospského společenství výplývá, že tak jako 

v České republice tak i v rámci EU je pro společnost výhodnější z hlediska této daně 

spolupracovat se subjekty zaregistrovanými jako plátci DPH v dané zemi.  

 

Další výhodou této práce se stala komplexní analýza pro tvorbu budoucích kontraktů,  

které vedou k upřednostnění subjektů registrovaných k dani z přidané hodnoty v rámci 

Evropského společenství. 
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 Pro společnost je výhodné zabývat se i nadále  vývozem do USA zejména  z 

důvodů refundace DPH v České republice a dlouholetých zkušeností s tímto trhem. 

 

Během vzniku této práce bylo několik účetních operací již úspěšně aplikováno, 

konkrétní případy tak byly efektivně použity v praxi. V celkovém důsledku tyto 

příklady mohou  pomoci společnosti k lepšímu rozhodování a orientaci na trhu vzhedem 

k tvorbě zisku a zejména snížení daňové povinnosti. 
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