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Zadání 

 
Místo tohoto listu vložit zadání, které jsem odevzdala na 
prodejně!!!!
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Anotace 

Bakalářská práce zobrazuje daňové zatížení firmy z pohledu daně z přidané hodnoty. 

Součástí této práce jsou potřebné informace, postupy a návrh řešení, jak tuto daňovou zátěž 

nejlépe optimalizovat a dosáhnout tím snížení daňové povinnosti vůči dani z přidané 

hodnoty. Firma tak ušetří finanční prostředky, které může efektivně investovat. 

 

 

 

 

Annotation      
Present baccalaureate thesis portrays firm tax burden regarding value added tax. Part 

of this thesis are necessary information, procedures and solution proposal for the best way to 

optimise this tax burden and to reach the reduction of tax liability in terms of value added 

tax. This the firm saves financial means, which it can effectively invest. 
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Úvod 

 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla popsat problematiku daně z přidané 

hodnoty (dále DPH). Znění zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty je velmi 

složité a plné výjimek a také výjimek z výjimky, díky čemuž se stává nepřehledným. 

Problematika DPH je velmi složitá a nelehká, a proto jsem se rozhodla, že se pokusím 

v této práci o jednodušší výklad některých pojmů, které jsou nezbytné pro správné 

určení daňové povinnosti.  Také existují legální způsoby, jak optimalizovat výši DPH, 

tedy daňové povinnosti, o kterých se v této práci také zmiňuji.  

 

Hlavním cílem práce je posouzení daňové povinnosti firmy Stabila ČR, s.r.o. 

z pohledu DPH. Práce obsahuje popis současného stavu ve firmě a návrh řešení, jak 

svou daňovou povinnost optimalizovat. Jen pro naznačení, firma Stabila ČR, s.r.o. 

v současné době dodává své výrobky (dřevěné metry) jen jednomu odběrateli a to své 

mateřské firmě v Německu. V této práci popisuji to, jak se změní daňová povinnost, 

když bude firma své produkty prodávat sama koncovým odběratelům, kteří jsou ,dá se 

říci, z celého světa, a nejen mateřské firmě do Německa. 

 

Věřím, že tato práce bude pro firmu Stabila ČR, s.r.o. prospěšná a že díky ní 

ušetří finanční prostředky, které by jinak odvedla do státního rozpočtu. Jsem si jistá, že 

ušetřené finance firma efektivně investuje.  
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1 Daňový systém v České republice 

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

území, zpravidla státním, vybírají.“ [17] 

 

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 perfektnost, 

protože jen tak bude daňový systém účinný, jen potom lze daně vybrat a 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 [8]  

 

1.1 Historie daní 

Daně se datují od vzniku prvních státních útvarů. Je o nich zmínka 

v nerůznějších textech – například i v Bibli. Zde je zmínka o tom, že farizeové zkoušeli 

Ježíše, zda se má platit daň církvi či nikoliv. Odpověděl, že co je císařovo císaři a co 

božího Bohu. (evangelium sv. Marka, kap. 12) 

 

Starověk 

Daně tvořily jeden z příjmů státní pokladny, ale jejich význam nebyl takový, 

jako v pozdějších historických údobích. Např. starověký Řím měl značné příjmy 

z provincií. Za císaře Diokleciána byla provedena reforma, která nahradila odvody 
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z provincií vysokými daněmi obyvatel celé Říše. To již ale bylo v době postupného 

úpadku celé říše. 

 

Středověk 

Daně se zpřísnily. Zdroji státních příjmů byly domény (příjmy ze zemědělského 

a lesního majetku panovníka), regály, jejichž zaplacení představovalo určitá práva 

(horní – právo těžit nerosty, mincovní – právo razit mince, celní – právo vjet do země se 

zbožím), akcízy (spotřební daň – vybrané druhy spotřebních statků, obchodová daň – 

z obchodovaného zboží podle jeho ceny), kontribuce (feudální forma přímé daně, měly 

mimořádný a podpůrný charakter, platily se z hlavy a z majetku). Nebyly berní úřady, 

ale tzv. daňový pacht – úředník se nazýval daňový pachtýř. Kromě toho byly i daně 

církvi, tzv. desátky. 

 

Novověk 

Vybíraly se cla a akcízy, u kterých dochází k jejich posílení po třicetileté válce. 

Od 19. století, tj. od vzniku a rozvoje kapitalismu se formuje moderní daňová soustava, 

která s postupnými úpravami trvá v podstatě dodnes. Po první světové válce byla jako 

dominantní nepřímá daň zavedena tzv. daň z obratu, která byla později nahrazena daní 

z přidané hodnoty a spotřební daní. Daň z přidané hodnoty byla poprvé zavedena v roce 

1954 ve Francii 

 

1.2 Význam daně 

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. 

- nenávratná platba – nevrací se poplatníkovi 

- neúčelová platba - což znamená, že 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. 
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- 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. [17,8] 

 

  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. [8] 

 

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 – tato funkce vyplývá z toho, že na některých specifických 

trzích efektivnost tržních mechanismů selhává. Daně mohou tento stav korigovat 

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

alokaci nedostávalo.  

• Redistribuční funkce – 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 – daně  mohou přispívat 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. V období 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. [17] 
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1.4 Rozdělení daní 

 

Daně daňového systému České republiky 
 

 

 

 

 

 
 

Schéma 1 Daně daňové soustavy v ČR [16] 

 

Každá daň lépe vyhovuje některým požadavkům a má slabinu ve splnění jiných 

kriterii. Daně rozlišujeme především podle toho, co je jejím předmětem. Daně z příjmů 

a majetku jsou souhrnně nazývány daněmi přímými a daně ze spotřeby potom daněmi 

nepřímými.  

 

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: poplatek 

za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze psů, z 

provozování výherních hracích automatů atd. 

 

1.4.1 Přímé daně 

Přímé daně se vypočtou z předmětu daně poplatníka, který je zpravidla povinen 

také daň sám odvést. Poplatník daně je tedy zároveň plátcem daně, výjimkou je 

zpravidla odvádění daně ze mzdy zaměstnanců zaměstnavatelem. Nejvýznamnější 

z příjmů majetkové

přímé

ze spotřeby

nepřímé

pojistnéna sociální
pojištění

ostatní

daně
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z nich jsou daně z příjmů, které tvoří podstatnou část rozpočtových příjmů ve velké 

většině zemí. 

Daně z příjmů jsou v České republice upraveny jediným daňovým zákonem a 

obsahují dvě daně, z příjmů fyzických a právnických osob. Daně z příjmů jsou ve svém 

souhrnu třetím nejdůležitějším rozpočtovým příjmem.  

Majetkové daně představují jen doplňkový příjem. Výnos daní z nemovitostí je 

nižší než daně silniční. Daň z převodu nemovitostí je nevýnosnější majetkovou daní. 

[17] 

 

 

Přímé daně v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schéma 2 Rozdělení přímých daní [16] 

 

1.4.2 Nepřímé daně 

Nepřímé daně jsou daně, které jsou placené a vybírané v cenách zboží, služeb a 

převodů práv. Poplatníkem je konečný spotřebitel, plátcem je výrobce, obchod, dovozce 

apod. [6] 

Nejdůležitější nepřímou daní je daň z přidané hodnoty, kterou se v této práci 

budu dále podrobně zabývat. Daň z přidané hodnoty je všeobecnou daní ze spotřeby. 

Podléhá jí zboží, poskytování služeb, převod nemovitostí, dovoz zboží ze zahraničí. 

Spotřební daně jsou výběrovými daněmi ze spotřeby, kterým podléhá pět 

komodit zboží. Jedná se o daň z uhlovodíkových paliv a maziv, daň z lihu a lihovin, daň 

daň z příjmů
fyzických osob

daň z příjmů
právnických osob

z příjmů

daň z pozemků daň ze staveb

daně z nemovitostí daň silniční

daň dědická daň darovací daň z převodu
nemovitostí

daně převodové

majetkové

přímé daně
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z vína, daň z piva a o daň z cigaret a tabákových výrobků. Předmětem daně jej jejich 

výroba a dovoz. 

Daně ze spotřeby jsou daně, které jsou uvaleny na věc a neberou ohled na osobní 

příjmovou situaci poplatníka, jako to umožňují osobní důchodové daně. Daně ze 

spotřeby se uvalují nepřímo na prodeje nebo obraty výrobců a obchodníků, kteří je více 

či méně přenášejí do ceny pro spotřebitele. [14] 

V roce 2008 k selektivním daním patří také ekologická daň. Jedná se o daň ze 

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

 

 

Nepřímé daně v ČR 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schéma 3 Nepřímé daně v ČR [16] 

 
 

Příjmy dle jednotlivých daní do státního rozpočtu jsou uvedeny příloze č. 2. A 

dále struktura celkových příjmů dosažených za rok 2006 je uvedena v příloze č. 1. 
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univerzální
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selektivní
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2 DPH v České republice 

„Daň z přidané hodnoty (dále DPH) 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.   
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Graf 1 Vývoj DPH v letech 1993-2006 v mld. Kč  

 

Legislativní úprava daně z přidané hodnoty v České republice odpovídá 

Směrnici Rady 2006/112/EC. 

Základní sazba daně je 19 %, snížená sazba daně činí 5% a uplatňuje se u 

základních potravin, knih, novin a časopisu, dětských sedaček, zdravotní a sociální 

péče, sportovní činnosti, aj. V roce 2008 se snížená sazba daně zvýšila na 9%. 

 



 - 17 - 

2.1 Historie daní ze spotřeby 

Daně ze spotřeby se využívali již ve starověku a středověku v podobě 

specifických spotřebních daní – regálů a akcízů. Jejich funkcí bylo získat příjmy do 

panovníkovy pokladny.  

V moderních daňových soustavách se specifické spotřební daně zachovaly u 

zboží s málo elastickou poptávkou (poptávka téměř nereaguje na růst ceny). 

V novověku se postupně začaly využívat všeobecné spotřební daně typu daně z obratu 

nebo daně z prodeje, tzn. daně typu ad valorem (z ceny v peněžním vyjádření), nebo 

procentem z ceny. V posledních desetiletích stále více zemí přechází na využívání daně 

z přidané hodnoty jako typu všeobecné spotřební daně. Její výnos je poměrně stabilní, i 

když je náročná na výpočet a kontrolu ze strany správce daně. [8] 
 

2.2 Pojmy dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 

To co nazýváme prodejem, je v terminologii DPH výstup a daň z nich vybraná 

se nazývá daní na výstupu. Nákupy jsou vstupy a daň v jejich ceně zaplacená je daní na 

vstupu.  

Obrázek 1 Teritoria DPH [1] 
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2.2.1 Předmět daně 

Předmětem daně je: 

a) dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu osobou povinnou k dani, 

v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku 
 

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

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku 
 

c) pořízení zboží z jiného členského sátu Evropské unie za úplatu osobou povinnou 

k dani, v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění 

v tuzemsku.  Pořízení zboří z EU ≠ dovoz zboží 

- pořízení plátcem – je vždy předmětem daně z přidané hodnoty 

- pořízení osobou registrovanou k dani + právnické osoby (neziskové org.) 

à zboží podléhající spotřební dani + zasílání zboží – je předmětem daně 

à ostatní zboží nad limit 326 000 Kč/rok – musí z něj odvést DPH 

à nový dopravní prostředek – vždy je předmětem daně 
 

d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku = dovoz je ze třetí země 

Po vstupu do Evropské unie mluvíme o dovozu, pokud bylo procleno na území 

ČR a bylo puštěno do celního režimu. 
 

V bodech a), b), c), d) jde o uskutečněná plnění 

   à zdanitelná: zatížená základní nebo sníženou sazbou daně 

   à osvobozená: neodvádí se daň na výstupu 

       → s nárokem na plný odpočet na vstupu 

                  → bez nároku na odpočet 

                  → s krácením odpočtu [10] 

Druhy plnění DPH 
     

Plnění 
Předmětem daně jsou (§2/1) 

Zdanitelná plnění Osvobozená plnění 

Základní  
sazba 

Snížená  
sazba 

Bez nároku na 
odpočet 

S nárokem na 
odpočet 

Předmětem DPH 
nejsou (§2/2) 

Tabulka 1 Druhy plnění DPH [1] 
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2.2.2 Místo plnění 

Chceme-li vypátrat, zda se jedná o zdanitelné plnění či nikoli, musíme nutně 

stanovit místo plnění, protože to rozhodne o dalším osudu z hlediska daně z přidané 

hodnoty. Je nutné zdůraznit, že pokud místo plnění není v tuzemsku, potom posuzované 

plnění není předmětem české daně z přidané hodnoty.  = kde je místo plnění (dále MP), 

tak se odvede daň. 

 

I) Při dodání zboží 

a) pultový prodej: MP = místo prodeje 

pokud je prodejna v ČR, tak se přiznává česká daň (neznáme bližší informace o 

kupujícím, není povinností zjišťovat takové informace) 
 

b) dodání zboží s přepravou: MP = místo zahájení přepravy 

dopravu zajišťuje: - prodávající: vlastními prostředky 

       - kupující: kupující si pro zboží přijede 

         - přepravce: třetí osobou (musí dodat doklad o přepravě) 
 

c) dodání zboží včetně montáže (instalace): MP = místo realizace montáže 

montáž provede: - prodávající 

                - třetí osoba (subdodávka) 
 

 

d) zvláštní případy: MP = místo zahájení přepravy 

= dodání zboží ve vlacích, letadlech a lodích 
 

e) zasílání zboží: MP = místo ukončení dodání 

= dodání zboží českým plátcem DPH do jakéhokoliv státu EU pro osobu, pro níž 

toto dodání není předmětem daně à pro osobu, která neprovozuje v tom státě 

ekonomickou činnost (nepodnikatel) 

! Výjimka: hodnota zboží ≤ limitu daného státu EU à MP = místo zahájení 
 

f) pořízení zboží z EU od osoby registrované k dani: MP = místo (stát) ukončení 

dodání  
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II) Převod nemovitosti 

MP = místo, kde se prodávaná nemovitost nachází, nezáleží na tom, kdo realizuje 

prodej. 

 

III) Služby 

1. obecné pravidlo 

MP = sídlo poskytující osoby, místo provozovny, bydliště, místo kde se obvykle 

zdržuje. 
 

2. Zvláštní služby 

a) vztahující se k nemovitostem: MP = místo, kde se nemovitost nachází 

           služby: - veškeré opravy staveb i oprava interiéru 

- technické zhodnocení na budově (modernizace, nástavba,  příst.) 

- budování inženýrských sítí včetně údržby a oprav 

- projekční činnost, stavební dozory, inženýrská činnost 

- činnost realitní kanceláře – zprostředkovaný prodej 
 

b) přepravní služby (dopravci):  

 à přeprava osob MP = kde se uskutečňuje 

mezinárodní přeprava à MP = stát, ve kterém je přeprava 

realizovaná. 

- DPH odvádí příjemce pokud je podnikatel, tak se musí 

zaregistrovat ve všech státech, kudy byla uskutečněna 

přeprava.  

- DPH odvede poskytovatel, pokud příjemce není podnikatel 

 à přeprava zboží MP = zahájení přepravy 
   

c) služby MP = místo poskytnutí 

- kulturní, umělecké, sportovní, estrádní  

- související s přepravou 

- práce na movité věci, oceňování movitých věcí 
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d) služby jsou poskytnuty plátcem pro osobu registrovanou k dani nebo 

zahraniční osobu: MP = sídlo, místo provozovny, bydliště osoby, pro kterou 

je tato služba poskytována 
 

e) nájem dopravního prostředku  

- ve třetích zemích à MP = třetí země 

- zahraniční osobě v tuzemsku à MP = ČR 
 

3. Zvláštní režim 

- elektronické služby 

- cestovní ruch 

 

2.2.3 Den uskutečnění zdanitelného plnění 

Je to den, kdy vznikne povinnost přiznat daň na výstupu, popřípadě osvobození. 

Odvod daně je vždy k 25. dni po skončení zdaňovacího období. Daň na výstupu je 

plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále DUZP) nebo ke dni 

přijetí platby a to ten den, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Přijatá 

platba se nerovná uskutečněnému zdanitelnému plnění!  

 

1. Dodání zboží  

a) dle kupní smlouvy, dle obchodního zákoníku 

- písemná smlouva - den dodání dle kupní smlouvy DUZP je termín sjednaný 

ve smlouvě bez ohledu na stav dodání 

- ústní (nákup např. v prodejně) – DUZP je při dodání zboží (dodání na poštu, 

prvnímu přepravci) tedy při vyskladnění 

b) ostatní případy – DUZP je při převzetí kupujícím 
 

2. Poskytnutí služby 

a) poskytnutí služby nebo vystavení daňového dokladu 

- den, kdy byla poskytnuta poslední služba (dokončení) 

- pokud je doklad vystaven předem, tak osoba, která přijímá službu, má nárok 

na odpočet až v den DUZP, kdy je služba provedena 

b) dnem uvedeným ve smlouvě, při převodu práv nebo poskytnutí práva k využití. 
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3. Převod nemovitostí 

- den doručení listiny o účincích vkladu do katastru nemovitostí 

- zápis změny vlastnictví do katastru nemovitostí 
 

4. Opakovaná plnění 

Jde o opětovné poskytování služby nebo obdobné dodávání zboží ve stejném 

rozsahu a za stejných podmínek. DUZP je termín uvedený ve smlouvě, není-li 

uveden, jde o poslední den zdanitelného období 
 

5. Dílčí pnění 

- smlouva o dílo 

- nájmy všeho druhu 

- na dodání zboží, služby, která není přesně vyčíslena 

DUZP je den ve smlouvě nebo ve splátkovém kalendáři, bez ohledu na platbu 

nebo den předání a převzetí díla, ale musí být o předání písemný protokol a to ten den, 

který nastane dříve.  
 

6. Ostatní případy 

a) dodání el. energie, tepla, chladu a vody – DUZP je den, kdy došlo ke zjištění 

skutečné spotřeby, tedy den odečtu 

b) použití pro účely nesouvisející s ekonomickou činností – DUZP je den použití 

c) nepeněžité vklady (vypořádání podílu sdružení) – DUZP je den nabytí práva 

k užívání 

d) za plnění na základě komisionářské smlouvy – DUZP je den dodání ve prospěch 

třetí osoby 

e) přefakturace el. energie, tepla, chladu a vody – DUZP je den zjištění částky 

f) prodejní a hrací automaty- DUZP je den vyjmutí peněz nebo žetonů z automatu 
 

 

7. Dodání zboží do EU 

a) není osvobozeno od daně na výstupu 

- dodání pro osoby, pro které dodání není předmětem daně 

- nepřekročil limit daného státu, do kterého dodáváme 

b) je osvobozeno od daně na výstupu 
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- dodání pro osobu registrovanou k dani (dále ORD) 

DUZP je den vystavení daňového dokladu, pokud byl vystaven do 15. dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k dodání došlo. Pokud do té doby 

nebyl vystaven doklad, tak DUZP je 15. den měsíce následujícího po měsíci 

dodání 
 

8. Pořízení zboží z EU 

Při pořízení zboží z jiného státu členského státu vzniká povinnost přiznat daň. 

- DUZP je den vystavení daňového dokladu, pokud byl vystaven do 15. dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k dodání došlo.  

- Pokud do té doby nebyl vystaven doklad, tak DUZP je 15. den měsíce 

následujícího po měsíci dodání 

- Nárok na odpočet daně má plátce až při obdržení daňového dokladu 

 

9. Poskytnutí služby s místem plnění mimo ČR (dodání zboží včetně instalace) 

Při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, je plátce povinen přiznat 

toto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který 

nastane dříve.[10,18] 

 

2.2.4 Intrakomunitární plnění 

Do kategorie intrakomunitárních plnění patří obchodní transakce týkající se 

dodání zboží a poskytování služeb uvnitř Evropského společenství. U těchto 

obchodních případů se z hlediska DPH uplatňují odlišná pravidla oproti pravidlům 

upraveným pro uplatňování DPH v oblasti dodání zboží a poskytování služeb 

realizovaných mezi českými subjekty.  

Specifická pravidla pro uplatňování DPH v rámci intrakomunitárních plnění jsou 

povinni po vstupu České republiky do Evropské unie, tedy od 1. 5. 2004, respektovat 

všichni plátci bez výjimky a musí s nimi počítat i podnikatelé, kteří dosud nejsou 

registrování k DPH, ale obchodují s osobami registrovanými k dani z přidané hodnoty 

v jiné členské zemi. [5] 
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2.2.5 Dovoz zboží 

Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropského 

společenství.  

Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o DPH vzniká daňová povinnost v 

případech, kdy je dovezené zboží propuštěno plátci DPH do celního režimu volného 

oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení a rozhodnutí o 

propuštění zboží je učiněno na tiskopise "Jednotného správního dokladu" (dále jen 

"JSD"), dnem propuštění zboží do příslušného režimu. Plátce DPH je povinen uvést daň 

do svého daňového přiznání za období, ve kterém bylo zboží do některého z výše 

uvedených celních režimů propuštěno.  
 

Osoba povinná přiznat daň při dovozu zboží 

Osobou, která je povinna přiznat daň při dovozu zboží, tj. uvést ji v daňovém 

přiznání je plátce, kterému je při dovozu zboží propuštěno do celního režimu, u kterého 

vznikla daňová povinnost.  
 

Postup při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu 

Po podání celního prohlášení na tiskopise JSD pověřený zaměstnanec celního 

úřadu ověří, zda je osoba povinná DPH přiznat a zaplatit registrovaným plátcem DPH v 

České republice.  

Po splnění dalších podmínek stanovených celními předpisy pro přijetí celního 

prohlášení, pověřený zaměstnanec celní prohlášení přijme a při zápisu údajů z JSD pro 

účely zpracování údajů o dovozu zboží uvede i skutečnost, že se jedná o plátce DPH. 
 

Povinnost přiznat daň 

Pokud bylo dovážené zboží propuštěno plátci do celního režimu volný oběh 

nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení a rozhodnutí o propuštění zboží 

bylo učiněno na písemném celním prohlášení (JSD), daňová povinnost vzniká dnem 

propuštění do příslušného celního režimu. Na základě rozhodnutí celního úřadu je pak 

plátce DPH povinen uvést částku daně do daňového přiznání za období, ve kterém bylo 

zboží propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v 

systému navrácení. Současně má plátce daně nárok na uplatnění odpočtu daně při 

splnění podmínek stanovených zákonem o DPH. 
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Pro přepočet z cizí měny na českou měnu se u dovozu zboží plátcem daně 

používá kurz platný podle celních předpisů. 
 

Základem daně je součet: 

Ø základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu 

dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla, 

Ø vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do 

dalšího místa určení na území Evropského společenství, pokud je toto místo 

při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud již nejsou zahrnuty do 

základu daně, 

Ø příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno jinak.  

 

Daň plátce u dováženého zboží vypočte jako součin příslušného základu daně a 

koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 19 v případě základní 

sazby nebo číslo 5 při snížené sazbě a ve jmenovateli číslo 100. Vypočtená daň se 

zaokrouhlí na desítky haléřů.  

Částku daně plátce uvádí do daňového přiznání za příslušné zdaňovací období 

do oddílu B II./6 - dovoz zboží do ř. 260 (zboží podléhající základní sazbě daně) nebo 

do ř. 265 (zboží podléhající snížené sazbě daně). 
 

Uplatnění nároku na odpočet daně 

Nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká plátci daně u dováženého zboží dnem, 

kdy vznikla povinnost přiznat daň, tj. dnem propuštění do příslušného celního režimu. 

Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, 

ve kterém vznikla plátci DPH povinnost přiznat daň. Má-li plátce daně nárok na 

odpočet daně, uvádí u dováženého zboží daň na vstupu do oddílu B III./4 - dovoz zboží 

do ř. 340 (zboží podléhající základní sazbě daně) nebo do ř. 345 (zboží podléhající 

snížené sazbě daně). 

Daňovým dokladem, kterým plátce DPH prokazuje nárok na odpočet daně, je 

rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vzniká daňová povinnost, 

vydané celním orgánem na tiskopisu písemného celního prohlášení. Další podmínkou 

pro uplatnění nároku na odpočet daně je přiznání daně v daňovém přiznání k DPH. [9] 
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2.3 Novely zákona č. 235/2004 Sb. o DPH 

Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH nebyl zásadně novelizován od jeho přijetí, tedy od 

1. 5. 2004. Velká novela nebyla dosud uskutečněna a není tomu tak ani pro rok 2008.  

Přednost před velkou novelou DPH dostala novela v rámci reformy veřejných 

financí, jehož součástí je i novela zákona o DPH. Prvním právním předpisem, který 

novelizuje zákon o DPH pro rok 2008 je zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 

rozpočtů. Tato novela vychází z článku 11 směrnice 2006/112ES, který umožňuje 

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

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

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

skupina považována za jednu osobu povinnou k dani.   

Změna se také dotkla paragrafu 36, 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.  

Z mého hlediska nejdůležitější změna se týká paragrafu 47, který řeší sazbu 

daně. Novela zvyšuje sníženou sazbu daně z 5 % na 9 %. Tato nenápadná matematická 

změna bude mít pravděpodobně největší dopad na praktický život zejména neplátců 

daně. Zvýšení sazby se týká zboží a služeb, u kterých je právní úpravou do konce roku 

2007 uplatňována sazba daně ve výši 5 %. Nově bude snížené sazbě podléhat palivové 

dřevo včetně jeho modifikací (štěpky, piliny, polena, brikety, špalky apod.).  

Nově je vložen §47a, který umožňuje, aby plátce požádal ministerstvo financí o 

závazné posouzení, které se týká závazného sdělení o sazbě daně. Ministerstvo financí 

tak plátci sdělí, kterou sazbu je třeba uplatnit v konkrétním případě plnění. Posouzení 

bude mít formu rozhodnutí. Plátce může požádat o jednu položku nebo zboží nebo 

služby a posouzení je poplatné správním poplatkem 10 000 Kč.  

Poměrně hodně prostoru je věnováno novele v oblasti bydlení a to jak vlastním 

bytovým jednotkám, tak i stavebním činnostem těchto jednotek. Doplňuje se výčet 

základních pojmů o vymezení rodinného domu, bytového domu a bytu. Novela také 

vymezuje pojem sociální bydlení. [7] 
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3 Harmonizace v oblasti daně z přidané hodnoty 

3.1 Evropská unie a daně 

Počínaje dnem 1. ledna 2007 tvoří Evropskou unii 27 zemí: Belgie, Bulharsko, 

Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr,Lotyšsko, Litva, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko,Portugalsko, Rakousko, 

Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. 

Přistoupení dvou nových zemí k tomuto společenství je dalším milníkem v evropské 

integraci. Ta zahrnuje i různý stupeň integračních daňových snah od prosté spolupráce 

při omezování daňových úniku a zamezení praní "špinavých peněz" přes precizaci 

smluv o zamezení dvojího zdanění až po daňovou harmonizaci. 

 

Daňová ustanovení v nejdůležitějších smlouvách Evropských společenství 

Za prvotní daňová ustanovení předpokládající spolupráci členských zemí i 

v daňové oblasti můžeme považovat články 95 až 98 (případně článek 99, který byl do 

původního textu smlouvy zapracován s účinnosti od 1.7.1987 dohodou o jednotném trhu 

- Single European Act), a také články 100 až 102 Smlouvy o založení Evropského 

hospodářského společenství. 

 Nepřímým daním jsou ve smlouvě věnovány čtyři články a pouze jeden se 

dotýká daní přímých. Jedná se o článek 98, který zakazoval zvýhodnění vývozu do 

členských zemí formou úlev na přímých daních. Ostatní ustanovení jsou směřovány k 

nepřímým daním. Článek 95 zakazoval vládám uvalovat na dovážené výrobky jiné 

daně, nežli jsou uplatňovány na komodity tuzemské. Článek 96 stanovil, že v případě 

vývozu komodit do členských zemí nesmí refundace daně převýšit hodnotu daně, která 

byla původně vybrána. Článek 97 omezoval nevýhody plynoucí z používání 

kaskádovité daně z obratu a článek 99 uložil Radě ministrů, aby na základě doporučení 

Komise a po konzultacích s Evropským parlamentem přijala opatření pro harmonizaci 

legislativy vážící se k nepřímým daním v potřebné míře pro fungování jednotného trhu. 

Následující články 100 až 102 potom podporují daňová ustanovení formulací 

potřebnosti harmonizace právních předpisů. Harmonizaci v oblasti daní lze ještě 

nepřímo dovodit z článku 175 (harmonizace akcízů z energií). 
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Zakládající státy Evropského hospodářského společenství měly v době uzavření 

Římských dohod a prakticky až do poloviny šedesátých let minulého století 

nesouměřitelné a zcela různorodé daňové systémy, zejména co se týče daní 

uvalovaných na spotřebu. 

V oblasti nepřímých daní Francie jako jediná uplatňovala systém daně z přidané 

hodnoty, ostatní státy (Belgie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí) měly 

zaveden kaskádovitý systém daně z obratu, resp. prodejní daně. Tento duplicitní systém 

výběru daně nezaručuje daňovou neutralitu, daň z obratu je konstruována kumulativním 

způsobem, kdy výrobce zatíží svůj produkt sazbou daně z obratu, ale není mu 

uhrazována daň z obratu váznoucí na jeho vstupech. 

Průlomovým rokem se stal rok 1967, kdy bylo rozhodnuto zavést povinně 

systém daně z přidané hodnoty ve všech členských zemích. Toho bylo docíleno k 1. 1. 

1973 s tím, že nově přijatým členům byla umožněna výjimka spočívající ve stanovení 

přechodné doby. Proces harmonizace daní se dále výrazně posunul v roce 1977 

schválením jednotného vymezení daňové základny pro výpočet daně z přidané hodnoty. 

 

Charakteristika daně z přidané hodnoty v zemích Evropské unie 

Podstatou daně z přidané hodnoty je zdanění přidané hodnoty, tj. hodnoty zboží 

či služby, kterou si plátce této daně přidává k hodnotě nakoupené komodity. 

Mechanismus daně odstraňuje duplicitu, na daň již jednou zaplacenou v ceně 

nakoupeného zboží či služby se daň již znovu neuvaluje. Daň je tak vhodná pro 

mezinárodní transakce, jelikož je vůči nim neutrální.  

 

Soudní dvůr ve svých judikátech charakterizuje daň z přidané hodnoty: 

· obecnou daň ze spotřeby aplikovanou na zboží a služby postupně až do fáze 

prodeje včetně 

· daň přímo úměrnou ceně zboží a služeb, která je nezávislá na počtu 

uskutečněných transakcí proběhlých během výroby a distribucí předcházejících 

konečnému prodeji zboží nebo služby; 

· daň vybíranou poté,co byla odečtena daň ze zboží a služeb na vstupu příslušné 

výrobní nebo distribuční fáze. 
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Podle směrnice č. 67/227 /EEC je zavedení daně z přidané hodnoty nezbytné z 

těchto důvodů: 

· vytvoření společného trhu s poctivou hospodářskou soutěží, který má stejné 

vlastnosti jako vnitrostátní trh; 

· používání právních předpisů o obratových daních, které nenarušují podmínky 

hospodářské soutěže ani nebrání volnému pohybu zboží a služeb na společném 

trhu; 

· vyloučení faktorů, které mohou narušovat podmínky hospodářské soutěže, jak 

na úrovni členských státu, tak na úrovni Evropského společenství; 

· dosažení cíle zrušit zdaňování při dovozu a vracení daně při vývozu v obchodě 

mezi členskými státy; 

· zjištění, že systém daně z přidané hodnoty dosahuje největší jednoduchosti a 

neutrality,je-li daň vybírána co nejvšeobecněji a pokud její oblast působnosti 

pokrývá všechny stupně výroby a distribuce, a rovněž poskytování služeb 

· zjištění, že použití daně z přidané hodnoty u obdobného zboží v každé zemi nese 

stejné daňové zatížení bez ohledu na délku výrobního a distribučního řetězce; 

· zjištění, že použitím daně z přidané hodnoty v mezinárodním obchodě je známa 

částka daňového zatížení zboží a může dojít k přesnému vyrovnání této částky. 

 

Význam daně z přidané hodnoty neustále roste, což je dáno především 

fiskálními důvody,"skrytým" daňovým břemenem a poměrnou snadností jejího výběru, 

kontroly a správy. Podíl daně z přidané hodnoty na hrubém domácím produktu se v 

období 1995-2003 trvale zvyšuje z 9,84 %(EU-15) na 11,86 %(EU-15). [14] 

 

3.2 Směrnice Evropských společenství k harmonizaci daně z přidané 

hodnoty 

V první fázi harmonizace šlo především o zavedení daně z přidané hodnoty jako 

unifikovaného systému nepřímého zdanění ve všech členských zemích, ve fázi druhé 

potom o harmonizaci legislativy daně z přidané hodnoty včetně přiblížení sazeb daní. 

Oba kroky byly prováděny v úzké součinnosti s primárním cílem, tj. zavedením 

společného trhu. 
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Na základě rozhodnutí o nahrazení daně z obratu daní z přidané hodnoty 

připravila v 60. letech Evropská komise řadu směrnic.  

Ø První směrnice č. 67/227/EEC definovala daň z přidané hodnoty jako obratovou 

všeobecnou daň ze spotřeby stanovenou procentem z prodejní ceny a stanovila i 

zavedení daně z přidané hodnoty ve všech členských zemích k 1. 1. 1970 (tento 

termín byl odkládán navazujícími směrnicemi). 
 

Ø Druhá směrnice č. 67/228/EEC definovala předmět daně z přidané hodnoty a 

vymezila základní pojmy. Podle této směrnice má být daň z přidané hodnoty 

aplikována na: 

- Úplatné dodání zboží a poskytování služeb na území daného státu osobou 

podléhající dani 

- Dovoz zboží 
 

Umožňovala také zavedení různých sazeb daně a opravňovala jednotlivé členské 

země k přijímání zvláštních ustanovení v národní legislativě k zabránění daňovým 

podvodům. Druhá směrnice byla nahrazena v roce 1977 Šestou směrnicí. 

Cílem přelomové Šesté směrnice č. 77/388/EEC bylo další prohloubení 

harmonizace národních úprav daně z přidané hodnoty, zrušení zdaňování dovozů a 

realizace financování Evropských společenství z vlastních zdrojů včetně odvodu 

národních výnosů daně z přidané hodnoty. Věcný obsah Šesté směrnice byl 

začleněn do nové směrnice č. 2006/112/EC.  
 

Ø Významnými legislativními dokumenty zasahující oblast DPH dále byly Směrnice 

č. 91/680/EEC, která zrušila daňové hranice uvnitř Evropských společenství a 

Směrnice č. 92/77/EEC, která stanovila minimální sazby daně z přidané hodnoty. 
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Schéma 4 Legislativa daní z přidané hodnoty [14] 

 

3.3 Informační povinnosti k dani z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je daňovým odvodem členských zemí pro financování 

Společenství. Důvody výměny informací na daň z přidané hodnoty: 

- daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem vedou k rozpočtovým ztrátám, 

- správné vyměřování a výběr daně z přidané hodnoty, 

- povaha daně z přidané hodnoty jako obecné daně ze spotřeby, 

- úloha daně z přidané hodnoty v systému vlastních zdrojů Společenství. 

 

  Potřeba prohloubení jednotného vykazování a vedení statistiky u daně z přidané 

hodnoty vyplynula ze zrušení daňových hranic mezi členskými státy. Intrakomunitární 

obchod totiž probíhá uvnitř jednotného daňového území Evropské unie, a proto 

nevyžaduje celní kontroly. Samotný prodávající si musí zjistit status kupujícího vůči 

DPH, zda je či není registrován k dani, zda tedy má či nemá vystavit daňový doklad bez 

daně či zatížit cenu daní z přidané hodnoty.  

  Pro usnadnění vzájemného obchodu a kontroly byly v Evropské unii povinně 

zavedeny: 

Legislativa dani z přidané hodnoty 

Informace Definice Společný trh Minimální sazby 

Směrnice 
č. 79/1070/EEC 

Směrnice 
č. 67/22/EEC 

Směrnice 
č. 77/388/EEC 

Směrnice 
č. 91/680/EEC 

Směrnice 
č. 92/77/EEC 

Směrnice 
č. 2005/92/EEC 

Směrnice 
č. 2006/112/EC 

Nařízení 
č. 1798/2003 
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Ø daňové identifikační číslo: členským státům byl přidělen dvoumístný 

alfabetický kód, který je uváděn před samotným kódem daňového subjektu, 

Ø datový systém VIES: slouží k ověřování, zda v příslušné členské zemi existuje 

konkrétní daňové identifikační číslo, 

Ø kontrolní statistický systém Intrastat: je založen na vyplňování statistických 

měsíčních hlášení zachycujících pohyb zboží, příjem a odeslání 

intrakomunitárních plnění.  

 

Principy Intrastatu jsou následující: 

- odběratel i dodavatel zboží podávají hlášení nezávisle na sobě, každý z nich 

nese samostatně odpovědnost za správné vyplnění Intrastatu, 

- ve všech členských zemích se vykazuje v hlášeních stejná struktura dat, 

- v hlášeních se nerozlišují jednotlivé zásilky chronologicky, ale jen druhově, 

- při hlášení se nevychází z okamžiku fakturace, ale z okamžiku skutečného 

příjmu, resp. odeslání komodity; 

- hlášení se týká pouze zboží, nikoliv služeb. [14] 
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4 DPH v Německu 

Německo je pluralitní federativní republika s dvoukomorovým parlamentem, 

která se správně člení na 16 spolkových zemí. Hlavou státu je prezident Horst Köhler. 

Německo je zakládajícím členem Evropských společenství. 

Německo má klasický systém dvojího zdanění mezi firemní a osobní daní, kdy 

podnikové zisky jsou zdaněny na úrovni společnosti sníženou daní ze zisku firem a 

dividendy jsou následně zdaněny na úrovni jednotlivých akcionářů bez možnosti 

zápočtu zaplacené daně z příjmu firem. Kromě přímých důchodových daní, ke kterým 

se připočítává solidární příplatek, jehož výnos směřuje do rozvoje bývalé NDR, jsou v 

Německu vybírány oboustranně placené příspěvky sociálního pojištění, nepřímé daně a 

majetkové daně. 

 

Počet obyvatel 182,7 mil Rok zavedení DPH 1968 

Rozloha 1 357 tis. Km2 Hrubý domácí produkt 2 215 650 mil. € 

Hlavní město Berlín Inflace (nezaměstnanost) 1,0% (8,8 %) 
Měna EURO Daňová kvóta 38,70% 

    Tabulka 2 Základní ukazatele země 

 

Legislativní úprava daně z přidané hodnoty v Německu je v souladu se Směrnicí 

Rady 2006/112/EC. Základní sazba daně byla 16 % a od 1. 1. 2007 je zvýšena na 19 %, 

snížená sazba DPH ve výši 7 % se uplatňuje u základních potravin a nápojů (v případe 

jídla a pití určeného ke konzumaci na místě se uplatní základní sazba daně), léku, novin, 

knih, vstupného do divadel, muzeí a na koncerty.  

Za osoby podléhající dani se považují všichni podnikatelé včetně osob 

vykonávajících svobodná povolání a dovozci. Podnikatelé, jejichž obrat v předchozím 

roce nepřesáhl částku 17 500 EUR, jsou osvobozeni od povinné registrace plátce daně, 

mohou se však zaregistrovat dobrovolně. Dani podléhá dodání zboží a poskytnutí služeb 

v Německu, pořízení zboží z jiného členského státu podnikatelem v rámci jeho 

podnikání, dovoz zboží do Německa nebo do rakouských oblastí Jungholz a Mittelberg, 

a pořízení nových dopravních prostředku z jiného členského státu.Akcízy jsou uvaleny 

na okruh komodit vymezený směrnicemi Evropských společenství.[14] 
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5 Analýza současného stavu DPH ve firmě 

5.1 Stručný popis firmy 

 
Obrázek 2 Logo firmy Stabila 
 

Firma:   STABILA ČR, s.r.o. 

Sídlo:    Mouchnice, Haluzice čp. 163, PSČ 683 33 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Datum zápisu:  23. června 1993 

Předmět podnikání:  

-  výroba měřidel 

- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

-  truhlářství 

Základní kapitál: 67 000 000,- Kč 

Jednatel:   Ing. Pavel Maček 

  za společnost jedná a podepisuje jednatel. 

Ostatní skutečnosti:   Společnost se zahraniční majetkovou účastí. 

Společníci: STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH 

 76855 Annweiler am Trifels 

 Spolková republika Německo 

 Vklad: 67 000 000,- Kč 

 Obchodní podíl: 100 % [15] 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3 Produkt firmy Stabila-dřevěný metr 
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Společnost STABILA ČR, spol. s. r. o. je dceřinou společností německé 
společnosti STABILA, která je jejím 100 % vlastníkem. STABILA ČR existuje od roku 
1993, sídlí na Hodonínsku a zabývá se výrobou dřevěných skládacích metrů. 

 

Historie německé „matky“ začala již v roce 1889, na myšlence složit více 

loketních měr do jednoho kloubového skládacího metru. Tak byl položen základ a 

později standard skládacího metru, který je ještě dnes platný na celém světě. V roce 

1993 se část výroby přestěhovala do České republiky. Jde o výrobu dřevěných měřidel, 

konkrétně jde o dřevěné skládací metry. Neustálá inovace a další rozvoj měřících 

stavebních přístrojů, četné patenty, vysoké nároky na kvalitu a jednoduché ovládání 

měřících přístrojů patří k základům pro úspěšnou a dlouhou historii této značky. [2] 
 

5.1.1 Výrobní program firmy 

Ø Firma má v sortimentu 4 druhy dřevěných metrů, ale každý druh metru lze vyrobit 

téměř v jakékoliv barevné variace od bílé až po černou.  

Ø Firma je schopna vyrobit metr v cejchovaném metrickém provedení 

Ø Také není pro firmu problém natisknout na metr reklamní potisk, jak na lamely, tak 

na stranu metru. 

Ø Firma vyrábí metry o délce 1 m, 2 m, 3 m, ale většina produkce je 2 m. 
 

Měřítkem kvality se může stát potisk uvedený na prvním dílku.  

 
Obrázek 4 Měřítko kvality 

 

• Třída přesnosti skládacího metru je udávána v římských číslech 

• Země a číslo zkušebny a číslo zkušebního protokolu o typové zkoušce 

• Údaje o výrobci  

• Údaj o celkové délce 

• Měřící stupnice musí být jasná a zřetelně čitelná, musí být patrný rozdíl mezi 

jednotkami a desítkami. 

• Dvojitá milimetrová stupnice  zvyšuje užitnost skládacího metru 
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Rozdíly mezi jednotlivými druhy metrů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5 Rozdíly mezi jednotlivými metry 

 

Jak je vidět z obrázku výše, tak metry jsou odlišné klouby. Klouby jsou téměř 

nejdůležitějším faktorem při určování kvality metru. Musejí mít lehký chod, současně 

musejí být pevné a odolné proti korozi. Používají se převážně klouby z pevné pružinové 

oceli. Zvláštní konstrukce způsobuje, že klouby jsou snadno ohebné a mají dlouhou 

životnost. U některých modelů jsou použity klouby z polyamidu tvrzené skelným 

vláknem. [2] 
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    Graf 2 Vývoj zisku firmy Stabila 
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Graf 3 produkce metrů v letech 2000-2007 

 

5.1.2 SWOT analýza firmy 

Silné stránky 

Ø Firma zvládla velmi dobře přechod výroby z Německa do České republiky 

Ø Obtížnost vzniku nové konkurenční firmy, předmět podnikání je velmi 

specializovaný a Stabila má velmi silný podíl na trhu (celá Evropa, část 

Ameriky) 

Ø Sortiment výroby: kompletní sortiment metrů pro každé použití 

Ø Velmi dobré jméno firmy - na trhu s měřidly má firma 130ti letou tradici (v ČR 

je 14 let) 

Ø Obchodní síť: Stabila vyrábí nejen dřevěné metry, ale také pásma, svinovací 

metry, vodováhy, leaserová měřidla, stahovací latě 

Ø Finanční stabilita firmy – firma má velmi vysoký kapitál 

Ø Kvalita výrobků 

 

Slabé stránky 

Ø Výroba v ČR – nevýhoda oproti výrobcům z východu (vyšší provozní náklady) 

Ø Nedostatečný stupeň automatizace výroby – je potřeba mnoho pracovníků 

Ø Vzdálenost mezi prodejem a výrobou – výroba dřevěných metrů je v ČR, ale 

veškerou produkci odebírá mateřská firma v Německu a ta dále výrobky prodává 

Ø Nutnost vyrábět na sklad – to vyplývá z předchozího bodu 
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Ø Citlivost na změnu kurzu – důvod je v tom, že mateřská firma platí za výrobky v 

Eurech a Stabila ČR prodává euro na finančním trhu 

Ø Závislost na omezeném počtu dodavatelů – trvá dlouho než se dodavatel 

přizpůsobí technickým požadavkům firmy na dodávaný materiál. 

 

Možnosti a příležitosti firmy 

Ø Firma chce dosáhnout vyššího postavení na trhu s reklamními předměty (firma 

se zabývá také reklamním potiskem metru, který je na velmi vysoké úrovni. Jsou 

schopni vytisknout na metr jakékoliv barevné odstíny, jakékoliv tvarové variace. 

Tisk probíhá na velmi moderním zařízení) 

Ø Využít více možnosti amerického trhu  

Ø Ještě více zvýšit konkurenceschopnost na trhu a zvýšit podíl na trhu  

 

Hrozby 

Ø Posilující koruna vůči euru  

 

5.2 Analýza nákupů  

5.2.1 Nákupy od neplátců 

První věc, která mne zajímala byla, zda firma nakupuje i od neplátců DPH. Je to 

z toho důvodu, že pokud by firma nakupovala od neplátců DPH, tak by si zaplacené 

DPH v ceně zboží nemohla uvést jako daň na vstupu do daňového přiznání a požádat o 

vrácení tohoto zaplaceného DPH, tím se jí celková cena výrobku prodraží o právě toto 

DPH.  

V příloze č. 4 můžete vidět, jak se změní cena pro konečného spotřebitele, když 

se do koloběhu výroby nebo distribuce dostane neplátce DPH. Nejhorší situace vznikne 

tehdy, když plátce nakupuje od neplátce.  

Ve firmě je to tak, že zanedbatelná část nákupů je také od neplátců DPH. Je to 

ale tak malé množství, že dopad těchto nákupů nemá vliv na výši ceny. Jedná se 

zejména o nákupy pracovních kalhot pro zaměstnankyně nebo nutný nákup nářadí pro 

seřizovače.  
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S pracovními kalhotami je to tak, že muži dostávají od firmy pracovní oděv, 

tedy „montérkovou soupravu“ s logem firmy, ale ženy si kupují pracovní kalhoty sami a 

firma jim po předložení dokladu proplatí 300 korun.  

 

V této situaci bych firmě navrhla, aby veškeré zboží nakupovala od plátců DPH 

a nákup pracovních oděvů pozměnila. V dnešní době firmy zabývající se distribucí 

pracovních oděvů nabízí velmi širokou paletu těchto oděvů. 

 

5.2.2 Nákupy mimo EU – dovoz zboží 

Firma nakupuje část zboží z Ukrajiny. Ukrajina nepatří mezi členské státy 

Evropské unie, proto se tedy jedná o dovoz ze třetí země. Problematika dovozu je 

podrobně popsána v kapitole 2.2.5.  

Zboží nakoupené z Ukrajiny vstupuje do režimu volného oběhu v ČR, zboží se 

clí na celnici ve Vyškově. Jedná se o nákup dřeva.  
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Graf 4 Objem nákupu zboží z Ukrajiny 

 

 

5.2.3 Ostatní nákupy 

Mezi další nákupy patří pochopitelně nákupy v tuzemsku a také nákupy ze zemí 

EU. Podíl těchto nákupů je znázorněn v následujícím grafu. 
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Graf 5 Nákupy firmy Stabila 

 

Nájem strojů v tomto případě znamená, že mateřská firma poskytla své dceřiné 

firmě Stabila strojní vybavení. (Když se přesouvala výroba z Německa, tak i se stroji) 

Stabila za toto strojní vybavení platí měsíčně své mateřské firmě nájem. Z grafu je 

patrné, že hodnota nájmu se snižuje, ale není tomu tak. Důvodem poklesu platby není 

snížení ceny nájmu, ale posilování koruny vůči euru. Nájem za stroje je stále stejný, ale 

kurz koruny vůči euru způsobuje pokles plateb mateřské firmě.  

Ostatní nákupy jsou nákupy převážně z Německa (téměř 80%), Slovenska a také 

jsou zde zahrnuty nákupy z Ukrajiny, které jsou výše podrobněji rozepsány. Největší 

položky nákupů jsou za dřevo, barvu a sklapky (klouby), které se používají při výrobě 

metrů.  

Nákupy se celkově zvyšují, protože se také zvyšuje celková produkce firmy, jak 

je patrno z grafu č. 3. 

 

5.3 Analýza prodejů  

Jak již bylo uvedeno, firma se zabývá výrobou dřevěných metrů a téměř 

veškerou svou produkci dodává své mateřské firmě do Německa. Mateřská firma metry 

znovu přebalí dle požadavků odběratelů, popřípadě překontroluje kvalitu výrobků a dále 

distribuuje těmto odběratelům. Samozřejmě tuto činnost nedělá zadarmo a přirazí si na 

dodávané zboží svou marži. Tato marže obsahuje náklady na přebalení, kontrolu, 
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odbytové náklady a náklady na distribuci a také samozřejmě nějaký zisk. Tím prodává 

metr za úplně jinou cenu, než za kterou jí tyto metry dodává dceřiná firma Stabila.  
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     Graf 6 Prodeje metrů firmy Stabila 

 

Jako při každé výrobě, tak i při výrobě metrů vzniká odpad, v tomto případě 

dřevěný odpad ve formě pilin, třísek a štěpů. Jelikož jde o příliš mnoho tohoto odpadu, 

tak aby mohla výroba plynule fungovat, musí se firma nějak tohoto odpadu zbavovat. 

Odpadové piliny Stabila prodává nedaleké firmě, která se zabývá výrobou briket. Cena 

pilin je stále stejná. V srpnu roku 2007 došlo ke změně sazby DPH z 19% na 9%, takže 

firmě se zvýšil zisk z prodaných pilin o 10%. Zvýšení tržeb je také zapříčiněno 

zvýšením výroby, při kterém vzniká pochopitelně více odpadu.  
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Graf 7 Výnos z prodeje pilin 
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5.4 Stabila a DPH 

 

Stabila je měsíčním plátcem DPH. Místně příslušný finanční úřad je Finanční 

úřad Kyjov.  

Vzhledem k tomu, že Stabila má velkou část svých prodejů osvobozenou od 

daně z přidané hodnoty, vzniká jí tak vysoký nadměrný odpočet.  
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Graf 8 Nadměrné odpočty 
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6 Varianta č. 1 

Jako variantu číslo 1 bych chtěla zhodnotit, jaký vliv by mělo na firmu, kdyby 

svou produkci sama distribuovala konečným zákazníkům a ne přes mateřskou firmu, jak 

je tomu ve skutečnosti. Jednalo by se o dodání zboží, tedy transakce uvnitř Evropské 

unie, ale také o vývoz, poněvadž Stabila dodává své produkty i do Ameriky. 

Vývoz zboží podle nového zákona o dani z přidané hodnoty, který vstoupil v 

platnost a účinnost dnem vstupu České republiky do Evropské unie, tj.1.5.2004, je ve 

vztahu k pořizovatelům zboží z členských států Evropské unie nahrazen termínem 

"dodání zboží do jiného členského státu", neboli tzv. "intrakomunitární plnění". 

 

6.1 Dodání zboží  

Dodání zboží do jiného členského státu je považováno za osvobozené plnění s 

nárokem na odpočet v případě, že: 

Ø pořizovatel zboží je v jiném členském státě Evropské unie registrován k dani z 

přidané hodnoty, tzn., že mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) pro 

účely DPH 

Ø a zároveň zboží bylo skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského 

státu EU plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. 

 

Osvobození nebude možno uplatnit v případě, že bude dodáváno zboží osobě, 

pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě nebude předmětem daně.  

Pro účel uplatnění osvobození od daně bude dodavatel povinen uvést a 

zkontrolovat platnost DIČ svého zákazníka, které mu bylo vydáno v jiné členské zemi 

Evropské unie.  

Při dodání zboží do třetích zemí mimo území Evropské unie bude zachována 

stávající právní úprava vývozu zboží . 

Obecně lze tedy načrtnout tři základní situace uplatňování DPH při dodání zboží 

mimo území ČR. (Vedle zmíněných obecných pravidel však existují výjimky, kdy ve 

specifických případech dochází k odlišnému systému zdanění.) [3]  
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1. dodání zboží osobě, která je registrovaná k DPH v jiném členském 
státě 

Při dodání zboží do jiného členského státu osobě, která je 
registrovaná k DPH v jiném členském státě se jedná  o 
osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH (§ 64 
zákona o DPH). 

ČR  
(členský 
stát EU) 

Stát 
pořizovatele - 
členský stát 

EU 
   

Český plátce tak bude dodávat zboží za ceny bez daně a 
tato dodání deklaruje ve svém daňovém přiznání k DPH 
jako dodání zboží do jiného členského státu. O dodání 
zboží do jiného členského státu, které plátce osvobodil 
od DPH rovněž plátce informuje ve svém souhrnném 
hlášení. 

  
plátce 
DPH 

>> 

Osoba 
registrovaná 

k DPH 
Pořizovatel zboží, který je osobou registrovanou k DPH 
v jiném členském státě, je pak povinen toto zboží řádně  
přiznat a zdanit ve svém státu v rámci podávaného 
přiznání k DPH. 

   
2. dodání zboží osobě, která není registrovaná k DPH v jiném členském státě 

  ČR  
(členský 

 stát 
EU) 

Stát 
pořizovatele- 
členský stát 

EU 

Při dodání zboží osobě, která není registrované k DPH v 
jiném členském státu nebo osobě, pro kterou není 
pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně 
se nejedná o osvobozené plnění. Zboží je dodáváno za 
cenu včetně DPH dle sazby v tuzemsku. 
(Zvláštní postup je dále popsán v části zasílání zboží.) 

Plátce 
DPH 

>> 
Osoba  

neregistrovaná  
k DPH 

  
   

3. vývoz zboží do třetích zemí 

ČR  
(členský  
stát EU) 

Stát 
pořizovatele  
- tzv. 3. země 

mimo EU 

Při dodání zboží do třetí země nečlenského státu EU, se 
jedná o vývoz zboží, který je považován za osvobozené 
plnění s nárokem na odpočet DPH, bez ohledu na to, 
zda-li je pořizovatel zboží ve své zemi registrován k 
DPH či naopak. Transakce pak podléhá zdanění v zemi 
pořizovatele zboží. 

  

plátce 
DPH 

>> 

Plátce či  
neplátce DPH 

Český plátce bude dodávat zboží za ceny bez daně a 
transakce deklaruje ve svém přiznání k DPH jako vývoz 
zboží. Nárok na osvobození bude dále prokazován na 
základě potvrzené celní deklarace. Pořizovatel zboží 
sídlící v zemi mimo EU, plátce či neplátce DPH, je pak 
toto zboží povinen řádně zdanit ve své zemi při přechodu 
státní hranice v závislosti na tamější právní úpravě. 

Tabulka 3 uplatňování DPH při dodání zboží mimo území ČR [3] 
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Zboží v EU 

 
Obrázek 6 Zboží v EU [1] 

6.2 Zasílání zboží 

Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží osobám neregistrovaným k DPH v jiném 

členském státě, jestliže celková hodnota zboží překročí v jednom kalendářním roce 

částku stanovenou členským státem, do kterého je zboží dodáváno (viz příloha č. 5). 

Přepravu či odeslání zboží při tom zajišťuje dodavatel - plátce DPH nebo jím zmocnění 

třetí osoba. 

Pokud dodavatel - plátce DPH přesáhne při dodání zboží osobám 

neregistrovaným k DPH hranici stanovenou státem, do kterého zboží dodává, je povinen 

zaregistrovat se k dani z přidané hodnoty v tomto členském státě. Zaregistrováním se z 

titulu zasílání zboží se tato osoba nestává v dané zemi plátcem, ale pouze je povinna v 

tomto členském státě řádně přiznat a zaplatit daň z následných dodání formou zasílání 

zboží. 

Výjimku z hlediska zasílání zboží tvoří dodání nových dopravních prostředků a 

dodání zboží s montáží nebo instalací. Tato výjimka se ale firmy Stabila netýká, ta 

prodává pouze dřevěné metry.  

Každý členský stát stanoví vlastní hranici, při jejímž dosažení považuje dodání 

zboží pro osoby neregistrované k dani na jeho území za zasílání zboží. V České 

republice je podle nového zákona o DPH hranicí pro zásilkový prodej celková hodnota 

dodání zboží do ČR vyšší než 35 000 €. [3] 

Země A EU Země B EU 

DODÁNÍ 
POŘÍZENÍ 

0 (osvobozeno §64) + vždy samovyměření daně (§25) 
- odpočet (§73/7) 

0 
3 podmínky pro osvobození 
· Dodalo DIČ DIČu 
· Opustilo zemi A-nutno prokázat! 
· Uvedeno v souhrnném hlášení 

Podmínky pro odpočet (§73/7) 
· Odpočet pokud je nárok 
· Mám daňový doklad-nejpozději 

do dne kontroly FÚ 
· Nejdříve v období, kdy vznikla 

povinnost přiznat daň 



 - 46 - 

7 Varianta č. 2 

Jako druhou variantu prodeje zboží jsem se rozhodla zvolit třístranný obchod. Tato 

varianta má svá specifika, která blíže popíši.  

 

Obchodní transakce týkající se dodání zboží formou třístranného obchodu patří do 

kategorie intrakomunitárních plnění, která jsou popsána v kapitole 3.2.4. Užití tzv. 

zjednodušeného postupu při třístranném obchodu je umožněno prostřední osobě. Užití 

zjednodušeného postupu předpokládá splnění určitých zákonem stanovených podmínek 

a odlišuje se od postupu při standardním dodání zboží v rámci EU.  

 

7.1 Vymezení základních pojmů 

 

Prodávající 

Prodávajícím při dodání zboží formou třístranného obchodu je osoba 

registrovaná k dani v členském státě, ze kterého je zboží odesláno nebo přepraveno 

přímo ke kupujícímu do členského státu, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy 

zboží. Tato osoba uskutečňuje v rámci třístranného obchodu dodání zboží do jiného 

členského státu, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně. Prodávající 

vystaví prostřední osobě daňový doklad a dodání zboží.  

 

Kupující 

Kupujícím je osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží, a současně se jedná o osobu, která kupuje zboží od prostřední osoby. 

Kupující je v pozici osoby pořizující z jiného členského státu zboží, jehož pořízení je 

spojeno s povinností uplatnit daň na výstupu. Kupující při pořízení zboží má současně 

nárok na základě daňového dokladu vystaveného prostřední osobou. Prostřední osoba 

vystaví kupujícímu daňový doklad dle § 35 ZDPH. 

 

Prostřední osoba 

Prostřední osobou se pro účely DPH rozumí osoba registrovaná k dani v jiném 

členském státě, než ve kterém jsou registrování k dani prodávající a kupující, která 
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pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání 

zboží kupujícímu v tomto členském státě. Prostřední osoba uskutečňuje pořízení zboží 

z jiného členského státu od prodávajícího a současně dodání zboží do jiného členského 

státu kupujícímu. V souvislosti s pořízením zboží obdrží prostřední osoba od 

prodávaného daňový doklad. V souvislosti s dodáním zboží je prostřední osoba povinna 

vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o třístranný obchod. [4] 
 

Třístranný obchod 

Třístranný obchod je upraven v novém zákoně o DPH jako forma obchodu 

uvnitř území EU, při kterém je možné uplatnit zjednodušený režim DPH na dodání a 

pořízení zboží mezi osobami registrovanými k DPH v různých členských státech. 

Zjednodušený režim lze uplatnit pouze pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené 

podmínky. 

Třístranným obchodem se rozumí obchod, který uzavřou tři osoby (prodávající, 

prostřední osoba, kupující) registrované k dani ve třech různých členských státech a 

předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je 

přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu 

kupujícího. 

Zjednodušeně lze říci, že zboží je dodáváno z jedné členské země zákazníkovi 

do druhé členské země prostřednictvím obchodníka třetí členské země. Příkladem může 

být situace, kdy německá firma si objedná od britské firmy zboží, které je vyráběné ve 

Francii. Schéma třístranného obchodu je zobrazeno na obrázku. 

 

 
              Obrázek 7 třístranný obchod 
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7.2 Postup při třístranném obchodu  

Prodávající: 

Ø zboží fyzicky přepraví nebo odešle kupujícímu do členského státu C 

Ø vystaví prostřední osobě daňový doklad, na kterém uvede DIČ prostřední osoby 

spolu s kódem země prostřední osoby a sdělením, že se jedná o osvobozenou 

transakci 

Ø osvobozenou transakci deklaruje v daňovém přiznání 

Ø uvede tuto transakci do souhrnného hlášení (kód způsobu plnění - 0) 
 

Prostřední osoba: 

Ø vystaví kupujícímu daňový doklad, na který uvede DIČ s kódem země 

kupujícího, včetně sdělení, že se jedná o třístranný obchod 

Ø uvede tuto transakci do souhrnného hlášení s označením kódu pro třístranné 

obchody (kód způsobu plnění - 2). 

Ø uvede do svého daňového přiznání informativní údaj o pořízení zboží z jiného 

členského státu prostřední osobou a dodání zboží do jiného členského státu 

prostřední osobou 
 

Kupující: 

Ø v rámci svého daňového přiznání přizná a zaplatí DPH za pořízení zboží z jiného 

členského státu. (Plátce bude mít nárok na odpočet takto zaplacené daně dle 

pravidel zákona o DPH.) [3] 
 

Příklad č. 1 

Český plátce dodává zboží společnosti registrované k DPH v Německu s tím, že 

zboží je na základě požadavků odběratele přepraveno z ČR do Belgie konečnému 

zákazníkovi, který je v Belgii registrován k DPH.  

Ø V daném případě se jedná o třístranný obchod. Český plátce vystupuje v této 

obchodní transakci jako prodávající, německý plátce je v pozici prostřední osoby a 

belgický plátce je v postavení kupujícího. Český plátce uplatní při dodání tohoto 

zboží osvobození od daně, protože uskutečnil dodání zboží do EU osobě 

registrované k DPH v Německu.  
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7.3 Zjednodušený postup 

Zjednodušený postup umožňuje prostřední osobě při splnění podmínek 

stanovených členským státem ukončení odeslání nebo přepravy zboží uplatnit 

osvobození od daně při pořízení zboží. Při užití zjednodušeného postupu při třístranném 

obchodu se nesmí prostřední osoba registrovat k DPH v členském státě ukončení 

odeslání nebo přepravy zboží. V daňovém přiznání k DPH prostřední osoba uvádí údaje 

o pořízení a následném dodání zboží pouze evidenčně.  

Pozice účastníků třístranného obchodu z pohledu českého plátce 
Pozice českého 
plátce v rámci 
třístranného 

obchodu 
Postup při uplatnění DPH 

Prodávající 

Český plátce jako prodávající uskutečňuje dodání zboží do 
jiného členského státu, které je v tuzemsku osvobozeno od 
daně s nárokem na odpočet daně. Prodávající vystaví 
prostřední osobě daňový doklad na takto dodané zboží. Český 
plátce jako prodávající uvádí údaje o dodání zboží v ř. 410 
daňového přiznání a v souhrnném hlášení uvádí údaje o 
dodaném zboží s kódem plnění "0" 

Kupující 

Český plátce jako kupující zboží z jiného členského státu, 
které je spojeno s povinností uplatnit daň při pořízení zboží. 
Kupující má současně nárok na odpočet daně, který uplatní 
na základě daňového dokladu vystaveného prostřední osobou. 
Prostřední osoba vystaví kupujícímu daňový doklad se 
sdělením, že se jedná o třístranný obchod. Český plátce jako 
kupující uvádí údaje o dani při pořízení zboží v ř. 220 (19%) 
nebo ř. 225 (5%). Nárok na odpočet daně v souvislosti s 
pořízením zboží uvádí kupující v ř. 320 (19%) nebo ř. 325 (5%) 
V souhrnném hlášení žádné údaje neuvádí. 

Prostřední  
    osoba 

Český plátce jako prostřední osoba uskutečňuje pořízení zboží 
z jiného členského státu s místem plnění v členské zemi 
kupujícího a následně dodání zboží kupujícímu. V souvislosti 
s pořízením zboží obdrží prostřední osoba od prodávajícího 
daňový doklad. V souvislosti s dodáním zboží vystavuje 
prostřední osoba kupujícímu daňový doklad. Český plátce jako 
prostřední osoba v rámci třístranného obchodu uvádí v 
daňovém přiznání v ř. 810 údaje o hodnotě pořízeného zboží a 
v ř. 815 údaje o hodnotě dodaného zboží. V souhrnném 
hlášení uvádí pouze údaje o dodání zboží. Skutečnost, že je 
účastníkem třístranného obchodu, deklaruje v souhrnném 
hlášení uvedením kódu plnění "2". 

 

Tabulka 4 pozice účastníků třístranného obchodu z pohledu českého plátce [4] 
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7.4 Ověřování DIČ obchodních partnerů v rámci třístranného 

obchodu 

Ověření platnosti daňového identifikačního čísla prodávajícího a kupujícího, 

pokud je český plátce v postavení prostřední osoby v rámci třístranného obchodu, 

popřípadě ověření DIČ prostřední osoby, pokud je v pozici prodávajícího nebo 

kupujícího, je stejně důležité jako ověření platnosti DIČ v rámci běžných obchodních 

transakcí uvnitř EU. Platnost DIČ je možné ověřit na adrese: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/cs/vieshome.htm 

Povinnost ověřovat DIČ při dodání zboží v rámci třístranného obchodu přímo ze 

zákona nevyplývá, ale je možné ji jednoduše dovodit – za třístranný obchod se považuje 

pouze takový obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých 

státech.  

 

7.5 Prokazování skutečnosti ohledně přepravy zboží do EU 

I v případě třístranného obchodu musí být český plátce jako jeden z účastníků 

této specifické obchodní transakce schopen v rámci případného daňového řízení 

prokázat, že přeprava zboží byla realizována přímo ze státu prodávajícího do státu 

kupujícího. Přepravu zboží přitom může zajišťovat kterákoliv smluvní strana nebo jí 

zmocněná osoba. Při dodání zboží formou třístranného obchodu zajišťuje přepravu 

zboží zpravidla prodávající nebo prostřední osoba. Skutečnosti ohledně přepravy je 

možné prokázat buď prohlášením prodávajícího nebo prostřední osoby o realizaci 

přepravy nebo jinými důkazními prostředky. 

 

7.6 Vznik povinnosti přiznat daň a osvobození od daně 

Povinnost přiznat daň při dodání zboží vzniká v rámci třístranného obchodu 

kupujícímu Pokud je v tomto postavení český plátce, vzniká mu povinnost přiznat daň: 

Ø ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl vystaven prostřední osobou 

registrovanou k DPH v jiném členském státě před 15. dnem měsíce, který 

následuje po měsíci, ve kterém bylo zboží pořízeno, nebo 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/cs/vieshome.htm
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Ø 15. den měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, pokud 

byl daňový doklad vystaven po tomto dni. 

 

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

daně s nárokem na odpočet daně, vzniká v rámci třístranného obchodu prodávajícímu. 

Pokud je v tomto postavení český plátce, vzniká mu povinnost přiznat osvobození od 

daně:  

Ø ke dni vystavení daňového dokladu, pokud by daňový doklad vystaven 

prodávajícím před 15. dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo 

zboží odesláno nebo přepraveno do členského státu kupujícího, nebo 

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

přepraveno, pokud byl daňový doklad vystaven po tomto dni. [4]  
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8 Návrh řešení optimalizace DPH ve firmě 

Firma dosahuje velmi vysokých nadměrných odpočtů, které jsou pro ni velkou 

výhodou. V této práci chci porovnat, jak by se situace v DPH změnila, kdyby firma své 

výrobky dodávala konečným odběratelům sama a nebo formou třístranného obchodu. 

Pro začátek je důležité vědět, ve kterých státech je konečná spotřeba. Bohužel 

tato informace mi nebyla sdělena přesně, protože Stabila ČR nemá informace o tom jak 

je dále nakládáno s výrobky, které jsou odkoupeny mateřskou firmou. Bylo mi jen 

řečeno, že asi 70% produkce zůstává v Německu, dále výrobky jdou do celé Evropy a 

také část výrobků jde do Jižní Ameriky.  

 

V první variantě, která popisuje přímý prodej koncovým odběratelům, by to 

znamenalo, že by firma uskutečňovala dodání zboží a také vývoz. O zasílání zboží by se 

nejednalo, protože odběratelé jsou osoby registrované k DPH. Kdyby se ale přece jen 

jednalo o zasílání zboží, tedy že by Stabila dodávala osobám neregistrovaným k DPH 

v daném státě, pak by si musela pečlivě hlídat limity daných států a při překročení 

těchto limitů by se musela v této zemi zaregistrovat k DPH. Tuto možnost bych viděla 

jako mírnou komplikaci, poněvadž každý stát má ve své právní legislativě jisté 

odlišnosti.  

Jak je již detailněji popsáno výše, tak při dodání zboží do zemí EU je toto dodání 

osvobozeno od DPH a při vývozu je tomu stejně. Z hlediska DPH tedy tato varianta 

nemá žádný pozitivní ani negativní vliv. Kdyby ale firma postupovala dle této varianty, 

tak by jí vznikly náklady spojené s odbytem. Musela by si shánět odběratele a potřebné 

zakázky. Myslím si, že shánění odběratelů by pro firmu nebyl velký problém. Podle 

mého názoru má mateřská firma většinu stálých odběratelů, kteří by jen začaly 

komunikovat se Stabilou místo s mateřskou firmou. Stabila má své zaměstnance velmi 

dobře jazykově vybavené, takže by to pro ni nebyl problém.  

V případě vývozu by musela řešit problematiku cla. Na druhu stranu by si ale 

mohla vytvořit svou vlastní tržní cenu za výrobky a neměla by ruce svázané mateřskou 

firmou. Tak by se mohla stát více konkurenceschopnou a tím také zvýšit své zisky.  
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V případě druhé varianty je tomu podobně. Třístranný obchod by mohla firma 

využít jen v poměrně menším objemu svých prodejů, protože většina produkce zůstává 

v Německu. Tento postup nelze použít, protože prostřední osoba a kupující nejsou 

z různých států EU. Ale i v případě třístranného obchodu by byla Stabila v roli 

prodávajícího a z hlediska DPH jde opět o osvobozené plnění s nárokem na odpočet. Při 

použití třístranného obchodu může firma ušetřit náklady na dopravu, protože výrobky 

nebudou dováženy do Stabily v Německu, ale přímo odběrateli. V případech prodejů 

výrobků do Německa by šlo o dodání zboží a do států mimo EU o vývoz.  
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9 Závěr 

 

Kdybych měla firmě doporučit některou z uvedených variant, tak bych 

doporučila variantu č. 1, která pojednává o přímém prodeji odběratelům. Je to z toho 

důvodu, že v této variantě se stane firma více konkurenceschopnou a také může zvýšit 

své zisky. Je to z toho důvodu, že do prodeje výrobků nebude vstupovat další článek, 

který způsobí prodražení výrobků, poněvadž si na cenu „přihodí“ svou marži. Stabila si 

tak může stanovit svou vlastní cenu, za kterou bude své výrobky prodávat a nemusí se 

podřizovat nařízení své mateřské firmy. Z hlediska realizace si myslím, že je to možné. 

 

Z hlediska DPH jde o osvobozená plnění s nárokem na odpočet, což je pro firmu 

výhodné Jen v případě zasílání zboží bych firmě doporučila, aby si pečlivě hlídala 

limity jednotlivých států, do kterých dodává své výrobky neregistrovaným osobám. 

Kdyby firma překročila tyto limity, musela by se v těchto státech zaregistrovat k DPH a 

daň tam také odvést a to by nebylo pro firmu výhodné. Proto v tomto případě bych 

doporučila firmě využít stávající situaci a to takovou, že Stabila prodá výrobky své 

mateřské firmě, která je prodá dále této osobě neregistrované k DPH a problematiku 

zdanění již řeší mateřská firma. Sice by se výrobky pro odběratele zdražily, ale Stabile 

by to ušetřilo problémy s registrací v jiném členském státě a odvodem daně. Pokud by 

mateřská firma tento způsob prodeje neakceptovala, pak bych doporučila se těmto 

prodejům nad limit daných států zcela vyhnout.  

 

K optimalizaci DPH tedy mohu ještě jen doporučit, aby firma nakupovala 

veškerý materiál a ostatní zboží jen od plátců DPH. Jen tak má nárok na odpočet DPH. 

Také by se firma měla vyvarovat prodejům v tuzemsku a veškerou produkci směřovat 

za „hranice“ České republiky. Z prodejů v tuzemsku musí totiž odvést DPH, tedy DPH 

na výstupu a tím se jí sníží nadměrný odpočet.  
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Seznam zkratek 
 

ČR Česká republika 
DIČ daňové identifikační číslo 
DPH daň z přidané hodnoty 
DUZP datum uskutečnitelného zdanitelného plnění 
EC anglická zkratka Evropského společenství 
EEC anglická zkratka Evropského hospodářského společenství 
EU Evropská unie 
EUR Euro 
FÚ finanční úřad 
JSD jednotný správní doklad 
MP místo plnění 
NDR Německá demokratická republika 
ORD osoba registrovaná k dani 
S.b. sbírky 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
ZDPH zákon o dani z přidané hodnoty 
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Přílohy 

Příloha č. 1  Struktura celkových příjmů dosažených za rok 2006 

 

 

 

Zdroj: Státní závěrečný účet 2006 [6] 

 

 



 II 

Příloha č. 2 Přehled vývoje inkasa uvedených daní v ČR v letech 1993 až 2007 
Přehled vývoje inkasa uvedených daní v ČR v letech 1993 až 2007 

v mld. Kč 
                
Daň 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Daň z přidané 
hodnoty 77 104 85 849 94 801 109 313 117 573 119 358 138 282 145 908 151 886 155 209 164 856 184 320 208 413 217 784 236 385 

Daně spotřební 39 983 46 360 56 649 61 170 64 171 67 801 73 143 70 879 76 299 79 485 84 179 95 841 110 491 119 535 138 947 

Daň z příjmů PO 66 221 56 124 55 383 49 968 41 020 52 064 54 819 58 088 75 940 90 737 96 978 106 526 137 432 128 865 155 674 
Daň z příjmů 
vybrané 
srážkou - § 36 

6 169 14 115 17 302 21 038 22 520 24 881 20 658 16 146 18 045 16 755 20 625 12 098 11 242 14 003 15 700 

Daň silniční 4 335 4 147 3 930 4 321 4 565 4 373 5 226 5 587 5 283 5 512 5 738 5 509 5 191 5 428 5 915 

Daň dědická 13 55 91 97 116 146 148 122 112 86 100 100 103 124 109 

Daň darovací 156 389 357 296 350 427 405 413 475 601 648 818 510 604 692 
Daň z převodu 
nem. 616 1 645 2 768 3 464 4 488 5 677 6 271 5 439 5 834 7 171 8 025 9 461 7 494 7 788 9 774 

Ost. příjmy, odvody,  
pok. a popl. 4 040 5 312 5 072 4 694 4 858 5 094 4 597 4 455 4 466 5 147 4 923 5 099 5 252 4 977 4 250 

DPFO - podnikatelů 3 486 14 240 14 815 15 843 15 880 16 530 17 103 16 546 18 796 21 901 22 131 24 040 26 583 17 854 17 003 
DPFO ze záv. 
činnosti 24 781 35 039 45 126 54 102 60 642 65 039 66 881 72 749 78 530 86 591 94 653 102 627 110 662 111 633 126 388 

Daň z nemovitostí 3 434 3 658 3 778 3 991 3 938 4 138 4 271 4 455 4 535 4 576 4 840 4 948 4 987 5 017 5 123 

C E L K E M 230 338 266 933 300 072 328 296 340 121 365 528 391 804 400 787 440 201 473 771 507 696 551 387 628 360 633 614 715 961 

Zdroj: Česká daňová správa [5]              
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Příloha č.3: Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od 1.1.2008 (bez SFDI, poplatků a pokut) 

Daň z příjmů fyzických osob 
 ze závislé činnosti  
(celostátní výnos) 

 

DPH 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

Daň z příjmů právnických osob 
 z daně placené obcemi a kraji 

100% - daně placené kraji 100% - daně placené obcí 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 
(celostátní výnos) 

Daň z příjmů fyzických osob  
ze samostatně výdělečné činnosti 

(z podnikání) 

30% - obce 
(dle bydliště podnikatele) 

10% - SR 3) 

68,18 % - SR 3) 

Daň z příjmů právnických osob 
(bez daně placené obcemi a kraji) 

1) Každý kraj se na procentní části 
celostátního hrubého výnosu daně 
podílí procentem stanoveným v 
příloze č. 1 zákona č. 243/2000 
Sb., o RUD, v platném znění 

2) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 
1. kritéria výměry katastrálních území obce 
2. prostého počtu obyvatel v obci 
3. násobků postupných přechodů 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

60% celostátní 
výnos 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

100% - obce 4) Daň z nemovitostí 

3) Příjmy 
státního 
rozpočtu 

4) Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta 
obec, na jejímž území se nemovitost nachází. 
5) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě 
počtu zaměstnanců s místem výkonu práce 
v obci. 

1,5% – obce 5) 

 
Vysvětlivky: 

Daň z příjmů fyzických osob 
 ze závislé činnosti  
(celostátní výnos) 

 

           DPH 
(celostátní výnos) 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

Daň z příjmů právnických osob 
 z daně placené obcemi a kraji 

100% - daně placené kraji 100% - daně placené obcí 

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 
(celostátní výnos) 

Daň z příjmů fyzických osob  
ze samostatně výdělečné činnosti 

(z podnikání) 

     30% - obce 
(dle bydliště podnikatele) 

    10% - SR 3) 

68,18 % - SR 3) 

Daň z příjmů právnických osob 
(bez daně placené obcemi a kraji) 

1) Každý kraj se na procentní části 
celostátního hrubého výnosu daně 
podílí procentem stanoveným v 
příloze č. 1 zákona č. 243/2000 
Sb., o RUD, v platném znění 

2) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě: 
4. kritéria výměry katastrálních území obce 
5. prostého počtu obyvatel v obci 
6. násobků postupných přechodů 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

 60% celostátní výnos 

8,92% - kraje 1) 21,4 % – obce 2) 69,68 % - SR 3) 

100% - obce 4) Daň z nemovitostí 

3) Příjmy 
státního 
rozpočtu 

4) Výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta 
obec, na jejímž území se nemovitost nachází. 
5) Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě 
počtu zaměstnanců s místem výkonu práce 
v obci. 

1,5% – obce 5) 

 
Vysvětlivky: 
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Příloha č. 4 Schéma mechanismu DPH  

Schéma mechanismu DPH 1 

 
 

 
1 900,- DPH 

 
 
 
 

 10 000,- 11 900,- 
 
 
 
 

 950,- DPH    
 

(2 850 – 1 900) 
 
 
 
 

 15 000,- 17 850,- 
 
 
 
 
 

 1 520,- DPH  
 

   
 
 
 

 23 000,- 27 370,- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podnikatel A 
Přidaná hodnota 

10 000.— 

Plátce DPH 
FAKTURA 
 

Výrobky         10 000,- 
DPH 19 %           1 900,- 
CELKEM fakturovaná částka…11 900,- 

Podnikatel B 
Přidaná hodnota 

5 000.— 
Plátce DPH 

FAKTURA 
 

Výrobky                    15 000,- 
DPH 19 %                           2 800,- 
CELKEM fakturovaná částka…17 850,- 

Podnikatel C 
Přidaná hodnota 

8 000.— 
Plátce DPH 

FAKTURA 
 

Výrobky         23 000,- 
DPH 19 %                      4 370,- 
CELKEM fakturovaná částka  

27 370,- 
 

SPOTŘEBITEL 

   
   

   
FI

N
N

A
N
Ň

Í Ú
Ř

A
D

 



 V 

 

 

Schéma mechanismu DPH 2 

 
 
 
 

 
1 900,- DPH 

 
 
 
 

 10 000,- 11 900,- 
 
 
 
 

 950,- DPH    
 
 
 
 
 
 

 15 000 17 850,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 850,- 25 850,- 
 
 
 
 
 
 

 

Podnikatel A 
Přidaná hodnota 

10 000.— 
Plátce DPH 

FAKTURA 
Výrobky        10 000,- 
DPH 19 %          1 900,- 

CELKEM fakturovaná částka…11 900,- 

Podnikatel B 
Přidaná hodnota 

5 000.— 
Plátce DPH 

FAKTURA 
Výrobky         15 000,- 
DPH 19 %                            2 850,- 

CELKEM fakturovaná částka…17 850,- 

Podnikatel C 
Přidaná hodnota 

8 000.— 
Neplátce DPH 

FAKTURA 
 

Výrobky               25 850,- 
CELKEM fakturovaná částka 

25 850,- 

SPOTŘEBITE

   
   

   
 F

IN
N

A
N
Ň

Í Ú
Ř

A
D
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Schéma mechanismu DPH 3 

 
 
 
 

 
1 900,- DPH 

 
 
 
 

 10 000,- 11 900,-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 900,- 16 900,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 900,- 24 000,- 
 
 
 
 
 
 
 

Podnikatel A 
Přidaná hodnota 

10 000.— 
Plátce DPH 

FAKTURA 
Výrobky        10 000,- 
DPH 19 %          1 900,- 

CELKEM fakturovaná částka   11 900,- 

Podnikatel B 
Přidaná hodnota 

5 000.— 
Neplátce DPH 

FAKTURA 
Výrobky         16 900,- 
CELKEM fakturovaná částka…16 900,- 

Podnikatel C 
Přidaná hodnota 

8 000.— 
Neplátce DPH 

FAKTURA 
 

Výrobky               24 900,- 
CELKEM fakturovaná částka… 

24 900,- 

SPOTŘEBITEL 

FI
N

N
A

N
Ň

Í Ú
Ř

A
D
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Schéma mechanismu DPH 4 

 
 
 
 
 

 
1 900,- DPH 

 
 
 
 
 

          10 000 11 900 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 900  16 900 
 
 
 
 

 4 731,- DPH  
 
 
 
 
 
 

 24 900 29 631 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podnikatel A 
Přidaná hodnota 

10 000.— 
Plátce DPH 

FAKTURA 
Výrobky        10 000,- 
DPH 19 %          1 900,- 

CELKEM fakturovaná částka…11 900 

Podnikatel B 
Přidaná hodnota 

5 000.— 
Neplátce DPH 

FAKTURA 
 

Výrobky           16 900,- 
CELKEM fakturovaná částka  16 900,- 

Podnikatel C 
Přidaná hodnota   
8 000.— 
Plátce DPH 

FAKTURA 
 

Výrobky              24 900,- 
DPH 19 %                4 731,- 
CELKEM fakturovaná částka… 

29 631,- 
 

SPOTŘEBITEL 

   
   

   
   

 F
IN

N
A

N
Ň

Í Ú
Ř

A
D
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Příloha č. 5 Seznam zemí Evropské Unie 
 

Limit pro 
zasílání zboží   Název státu Kód Měna Základní  

sazba DPH 
EUR měna 

1 Belgie BE EUR 21% 35 000  
2 Bulharsko BG BGL 20% 35 000  

3 Česká 
republika CZ CZK 19% 35 000 1 140 000 

4 Dánsko DK DKK 25% 35 000 280 000 
5 Estonsko EE EEK 18% 35 151 550 000 
6 Finsko FI EUR 22% 35 000  
7 Francie FR EUR 19,60% 100 000  
8 Irsko IE EUR 21% 35 000  
9 Itálie IT EUR 20% 27 899  
10 Kypr CY CYP 15% 34 220 20 000 
11 Litva LT LTL 18% 36 207 125 000 
12 Lotyšsko LV LVL 18% 36 952 24 000 
13 Lucembursko LU EUR 15% 100 000  
14 Maďarsko HU HUF 25% 35 000  
15 Malta MT MTL 18% 35 000  
16 Německo DE EUR 16% 100 000  
17 Nizozemsko NL EUR 19% 100 000  
18 Polsko PL PLN 22% 35 000  
19 Portugalsko PT EUR 21% 31 427  
20 Rakousko AT EUR 20% 100 000  
21 Rumunsko RO ROL 19% 35 000  
22 Řecko EL EUR 19% 35 000  

23 Slovenská  
republika SK SKK 19% 35 000  

24 Slovinsko SI SIT 20% 35 000  
25 Španělsko ES EUR 16% 35 000  
26 Švédsko SE SEK 25% 35 000 320 000 

27 Velká 
Británie GB GBP 17,50% 109 598 70 000 


