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Abstrakt 

Tato diplomová práce obsahuje analýzu činností z oddělení logistiky výzkumné a 

vývojové společnosti Honeywell HTS CZ o. z., v ročním členění. Tvoří bázi pro volbu 

celních režimů jednotlivých zásilek a praktické uplatňování DPH, i pro jiné výzkumné 

organizace působících v jednotlivých sektorech. Návrhová část obsahuje změny ve 

stávajícím systému celních režimů oddělení logistiky a doporučení nastavení systému 

pro jiné typy organizací, které povedou k finanční úspoře. 

 

Abstract 

This thesis contains an analysis of the activities of logistics research and development 

corporation Honeywell HTS CZ o. z., on an annual breakdown. It forms the basis for 

selection of individual consignments of customs regulations and practical application of 

VAT and other research organizations operating in various sectors. Forms section 

contains changes to the existing system of customs regulations and logistics department 

recommendation system settings for different types of organizations that will lead to 

financial savings. 
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ÚVOD 

Česká republika je zemí s vysokým stupněm zapojení do mezinárodního obchodu. 

V dnešní době mají společnosti zájem expandovat na nové trhy a zároveň mají snahu co 

nejvíce minimalizovat své náklady. Z těchto důvodů je více a více využíván zahraniční 

obchod se třetími zeměmi. Problematika mezinárodního obchodu je velice zajímavým 

tématem a je nutné na ní pohlížet z komplexního hlediska. Z tohoto důvodu se tato 

diplomová práce bude zabývat právě tímto tématem. 

 

Diplomová práce napsaná na téma „Praktické dopady uplatňování DPH ve vybraných 

celních režimech“ se zabývá problematikou aplikace jednotlivých celních režimů, 

dopadu DPH ve vybraných celních režimech, a to ve výzkumné a vývojové činnosti 

v ziskovém a neziskovém sektoru.  

 

První kapitola je věnována teoretické části, ve které je trh rozdělen do příslušných 

sektorů, kterými se bude tato diplomová práce zabývat. Následně je popsána 

problematika daně z přidané hodnoty, a to zejména v oblasti týkající se obchodování se 

třetími zeměmi. Další část teoretické části je věnována clu, celní politice a vysvětlení 

jednotlivých celních režimů. Teoretickou část ukončuje vysvětlení jednotlivých 

dodacích doložek Incoterms. 

 

Další kapitola je věnována představení jednotlivých sektorů, pro které je tato diplomová 

práce zpracována, a to zejména zástupci ziskového sektoru společnosti Honeywell HTS 

CZ o. z., která bude sloužit jako vzor pro ostatní sektory (tj. neziskový, veřejný a 

neveřejný sektor). V této společnosti bude provedena analýza veškerých zásilek jak na 

straně dovozu, tak vývozu z nečlenských zemí Evropského společenství za rok 2012. 

 

Díky provedené analýze a zjištěným skutečnostem ve vybrané společnosti, budou 

v posledních kapitolách této práce navrženy konkrétní návrhy, které povedou jak 

k finanční úspoře na cle a dani z přidané hodnoty, tak k eliminaci rizik, které vznikají 

při zahraničním obchodě ve všech analyzovaných sektorech. 
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CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy provedené v konkrétní 

společnosti navrhnout změny v systému používání celních režimů aplikovatelných pro 

vývojovou a výzkumnou činnost, s čímž souvisí průzkum dopadů uplatňování daně 

z přidané hodnoty ve vybraných celních režimech pro všechny nadefinované subjekty 

této diplomové práce. 

 

Dílčím cílem této diplomové práce je analýza veškerých zásilek vybrané společnosti, a 

to jak příchozích, tak odeslaných z/do třetích zemí. Analýzou je zjištěn způsob 

uplatňování daně z přidané hodnoty, systém používání jednotlivých celních režimů a 

aplikace dodacích podmínek.  

 

METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
 

Základem pro zpracování této diplomové práce je monitorování provedené v konkrétní 

společnosti. Jedná se o soustavné vnímání jevů, které slouží k pochopení dané 

problematiky a je nápomocné k tvorbě detailního popisu. 

 

Výchozí metoda použitá v této diplomové práce je analyticko-syntetická metoda. 

Analytická metoda slouží k provedení rozboru jevu, či skutečnosti. V této práci je 

uplatněna v teoretické části a také v kapitole věnované analýze jednotlivých tržních 

sektorů, ve kterých je proveden rozbor daného jevu na dílčí části, které jsou následně 

předmětem dalšího zkoumání. V syntetické fázi metody naopak dochází k opětovnému 

sjednocení jednotlivých složek v celek. Tato fáze je v této práci uplatněna v návrhové 

části, kde jsou popsány komplexní návrhy pro danou problematiku. 

 

Návrhová část této práce je vytvořena na základě metody indukce, tedy tvorby 

obecného závěru vytvořeného na základě poznatků o konkrétních příkladech. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Hospodářství určité země lze z hlediska sektorů členit na: 

 ziskový (tržní) sektor, 

 neziskový (netržní sektor). 

1.1 Ziskový sektor 

Sektor ziskový, neboli také první sektor, je souborem subjektů, které jsou zakládány 

s primárním cílem dosáhnout zisk prostřednictvím prodávaných statků, přičemž 

nezáleží, zda takového zisku skutečně dosáhnou. Tyto subjekty nakládají s vlastním, 

popř. cizím, majetkem, nesou podnikatelské riziko a nemohou se primárně spoléhat na 

zdroje jiných subjektů. 

 

Oproti tomu neziskový sektor je souborem subjektů, které jsou zakládány za účelem 

dosažení přímého užitku, který má většinou charakter veřejné služby. Tyto subjekty 

nakládají s majetkem, který je financován vlastními zdroji pocházejícími buď od 

soukromých subjektů (od zřizovatele či dalších subjektů), nebo od veřejných subjektů 

na základě přerozdělovacích procesů. Nabízí se však i možnost zdrojů cizích, tzn. 

půjček. Neziskový (netržní) sektor se člení na: 

 neziskový sektor veřejný, 

 neziskový sektor soukromý, 

 sektor domácností (není předmětem této diplomové práce), (BOUKAL, 2009, s. 

10). 

 

Vymezení hlavní a hospodářské (doplňkové) činnosti 

Neziskové subjekty mohou provozovat hospodářskou činnost nebo doplňkovou činnost, 

která vychází z jejich statusu, stanov nebo zřizovací listiny s tím, že nesmí narušovat 

plnění hlavních účelů organizace a sleduje se účetně odděleně. U plnění realizovaných 

neziskovým subjektem bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o plnění realizovaná 

v hlavní nebo doplňkové činnosti, se uplatňují z hlediska DPH shodné principy. To 

znamená, že takto realizovaná plnění, pokud jsou předmětem daně, jsou podle 
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charakteru plnění buď zdanitelná, nebo osvobozená od daně, (FITŘÍKOVÁ, 2012, s. 

13). 

 

Doplňková činnosti uskutečňována příležitostně 

Důležitým pojmem pro oblast neziskové sféry je pojem, který zákon o DPH používá, 

ale nedefinuje, a to pojem „doplňková činnost uskutečňována příležitostně“. Vymezení 

tohoto pojmu je důležité nejen u neplátců pro posouzení výše obratu pro registraci 

k DPH z důvodu překročení limitu obratu, ale také u plátců, pro účely zajištění 

správného postupu při výpočtu krátícího koeficientu podle § 76 zákona o DPH. Pojem 

„doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně“ nelze ztotožňovat s pojmem 

„doplňková činnost“, který neziskové subjekty běžně používají při rozlišení činnosti, 

k nimž byly založeny nebo zřízeny (hlavní činnost) a činností hospodářskou nebo 

vedlejší (někdy též nazývanou jako doplňkovou), (FITŘÍKOVÁ, 2012, s. 13). 

1.2 Neziskový sektor veřejný 

Neziskový sektor veřejný, neboli také druhý sektor, je souborem subjektů, jehož 

zakladateli jsou veřejné subjekty, které vkládají do zakládaných samostatných 

neziskových subjektů prostředky bez očekávání dosažení zisku, protože jsou 

zainteresovány na daném přímém užitku. Zakládání těchto subjektů má podstatný 

dopad, jelikož uvedeného přímého užitku není možné dosáhnout ziskovým způsobem a 

vzhledem k jeho rozsahu a významu je nutné založit subjekt samostatný. Zakladatelé 

neziskových subjektů jsou sami neziskovými subjekty. Subjekty tvořící neziskový 

veřejný sektor se nazývají příspěvkové organizace. Mezi další zástupce veřejného 

sektoru patří také neziskové organizace typu organizačních složek, (BOUKAL, 2009, s. 

11). 

 

Příspěvkové organizace jsou subjekty, které mohou být zřízeny organizační složkou 

státu (ministerstvem) nebo územními samosprávnými celky (obce, kraje). Příspěvkové 

organizace zřizované samosprávnými celky jsou na rozdíl od příspěvkových organizací 

zřízených organizačními složkami státu zapisovány do obchodního rejstříku. Hlavní 

činnost příspěvkové organizace je vymezena ve zřizovací listině organizace. Podle 

ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

zřizovatel ve zřizovací listině stanovuje okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní 
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účel příspěvkové organizace. Zřizovatel může doplňkovou činnost povolit z toho 

důvodu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a 

odbornost svých zaměstnanců. Hospodářská činnost organizace nesmí narušovat plnění 

hlavních účelů organizace a musí se sledovat odděleně. Jako příspěvkové organizace 

působí např. muzea, galerie, divadla, školy nebo nemocnice. Do veřejné části 

neziskového sektoru patří dále neziskové organizace typu organizačních složek. Těmito 

organizačními složkami se míní: 

 organizační složky státu (ministerstva, a jiné správní úřady státu, Akademie Věd 

České republiky aj.), 

 organizační složky územních samosprávných celků, (BOUKAL, 2009, s. 12). 

1.3 Neziskový sektor soukromý 

Soukromý sektor je nazýván také „třetím sektorem“, čímž se zdůrazňuje jeho pozice 

mezi neziskovým veřejným sektorem a trhem (ziskovým tržím sektorem). Je financován 

ze soukromých financí, kdy se fyzické a soukromé právnické osoby dobrovolně 

rozhodnou vložit své finanční prostředky do konkrétní aktivity. Jejich cílem přitom není 

dosažení zisku, ale očekávají určitý užitek ve formě osobního uspokojení. Primárně se 

věnuje takovým problémům, při jejichž řešení selhává trh i veřejný sektor, tedy 

problémům, u kterých dochází k tržnímu a vládnímu selhání, (STEJSKAL, 2010, s. 9). 

 

Organizace soukromého neziskového sektoru je možné charakterizovat jako instituce 

zajišťující služby zejména v oblasti sociálního zabezpečení a pomoci tj. humanitární, 

životního prostředí, kulturního, tělovýchovné a sportovní, zdravotní osvěty či v dalších 

oblastech, jež se věnují ochraně lidského života a živé i neživé přírody, (STEJSKAL, 

2010, s. 9). 

 

Každá soukromá nezisková organizace vzniká založením, musí být registrována na 

Statistickém úřadě a musí jí být přiděleno identifikační číslo. Mezi typické soukromé 

neziskové organizace patří: 

 občanská sdružení, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 nadace a nadační fondy, 
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 církve,  

 náboženské společnosti a církevní právnické osoby, (STEJSKAL, 2010 s. 15). 

1.4 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty představuje nejsložitější daň v české daňové soustavě, zároveň 

však tvoří významný příjem státního rozpočtu. Úprava daně z přidané hodnoty je 

legislativně zakotvena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). 

1.4.1 Osoba povinná k dani 

Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 

ekonomické činnosti, pokud zákon o DPH nestanoví v § 5a jinak. Osobou povinnou 

k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, 

pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. 

1.4.2 Ekonomická činnost 

Ekonomickou činností se pro účely zákona o DPH rozumí soustavná činnost výrobců, 

obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlních činnosti a zemědělské výroby a 

soustavné činnosti vykovávané podle zvláštních právních předpisů a zejména nezávislé 

činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé 

činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců, (GALOČÍK, 

2013, s. 25). 

1.4.3 Plátce daně 

Plátcem daně se stane osoba povinná k dani, která dle § 6 zákona o DPH splní 

následující podmínky: 

 sídlo nebo místo podnikání se nachází v tuzemsku, 

 pokud obrat přesáhne 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně přecházejících 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 76). 

 

Tato osoba se stává plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle zákona plátcem dříve. Osoba 

povinná k dani je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení 

kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat. 



17 

 

Počínaje prvním lednem 2013 jsou povinny všechny osoby povinné k dani v rámci své 

registrace k DPH doložit správci daně čísla bankovních účtů, které používají pro svoji 

ekonomickou činnost. Tyto osoby mají možnost vyznačit ta čísla bankovních účtů, které 

správce daně může zveřejnit. Čísla bankovních účtů musí osoby povinné k dani, sdělit 

správci dně výhradně prostřednictvím formuláře „Přihláška k registraci k dani z přidané 

hodnoty“, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 721). 

1.4.4 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

Osvobození od daně bez nároku na odpočet fakticky znamená neuplatnění daně na 

výstupu a ztrátu nároku na odpočet daně na vstupu přijatých zdanitelných plnění 

vztahujících se k těmto osvobozeným plněním, jak vyplývá z § 72 zákona o DPH, 

(BENDA, 2013, 183). 

 

Některá z následujících osvobození jsou omezena okruhem osob, což znamená, že se 

uplatní pouze tehdy, provádějí-li danou činnost např. neziskové nebo veřejnoprávní 

subjekty nebo subjekty s konkrétní licencí. Jiná osvobození jsou dána pouze povahou 

služby bez ohledu na to, jaký subjekt ji poskytuje, jako příklad lze uvést finanční nebo 

pojišťovací činnosti, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 376). 

 

Dle § 51 zákona o DPH jsou při splnění podmínek uvedených v §52 až 62 od daně bez 

nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění:  

a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52),  

b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),  

c) finanční činnosti (§ 54),  

d) penzijní činnosti (§ 54a), 

e) pojišťovací činnosti (§ 55),  

f) převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalšího 

zařízení (§ 56),  

g) výchova a vzdělávání (§ 57),  

h) zdravotnické služby a dodán zdravotního zboží (§ 58),  

i) sociální pomoc (§ 59),  
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j) provozování loterií a jiných podobných her (§ 60), uvedených v ustanovení § 2 

písm. b), e), i), j) a k) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

horách ve znění pozdějších předpisů, 

k) provozování loterií a jiných podobných her (§ 60),  

l) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),  

m) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku  

 na odpočet a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62), 

 (BENDA, 2013, s. 182). 

 

U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost 

přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to 

k tomu dni, který nastane dříve. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 

je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla 

povinnost přiznat toto plnění, (BENDA, 2013, s. 183). 

1.4.5 Nárok na odpočet daně v částečné výši 

V případě, že plátce použije přijatá zdanitelná plnění jak pro účely s nárokem na 

odpočet daně na vstupu, tak pro účely, u kterých nárok na odpočet daně na vstupu 

nemá, je oprávněn si uplatnit nárok na odpočet u těchto přijatelných zdanitelných plnění 

pouze v částečné výši. Zákon o DPH rozeznává dva druhy uplatnění nároku na odpočet 

daně v částečné výši, a to nárok na odpočet daně v poměrné výši a nárok na odpočet 

daně v krácené výši, (HUŠÁKOVÁ, 2012, s. 73). 

 

V praxi může nastat situace, že nezisková organizace bude mít nárok na odpočet daně 

pouze v poměrné výši, a to tehdy, pokud použije zdanitelné plnění v rámci svých 

ekonomických činností a zároveň jej použije pro účely s nimi nesouvisející. Taktéž se 

může nezisková organizace dostat do situace, kdy bude mít nárok na odpočet daně 

pouze v krácené výši. Taková situace nastane, pokud přijaté zdanitelné plnění použije 

jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak i pro plnění osvobozená od daně bez 

nároku na odpočet daně, (HUŠÁKOVÁ, 2012, s. 73). 
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1.4.6 Odpočet daně v krácené výši 

Pokud použije plátce v rámci svých ekonomických činností přijatá zdanitelná plnění jak 

pro plnění, u kterých má plný nárok na odpočet daně na vstupu dle § 72 odst. 1 zákona 

o DPH, tak i pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet s místem plnění 

v tuzemsku i mimo tuzemsko, s výjimkou plnění uvedených v § 72 dost. 1 písm. d) 

zákona o DPH, je povinen dle § 76 zákona o DPH zkrátit nárok na odpočet daně na 

vstupu u těchto plnění, a to ve výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem 

na odpočet daně, (HUŠÁKOVÁ, 2012, s. 73). 

 

Způsob výpočtu nároku n odpočet daně v krácené výši dle § 76 zákona o DPH 

Příslušná výše odpočtu daně v krácené výši se vypočte jako součin daně na vstupu 

u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené 

výši, a koeficientu. 

 

Koeficient se dle zákona o DPH vypočte jako procentní podíl, v jehož: 

a) čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných 

plnění s nárokem na odpočet daně uvedených v § 72 odst. 1, 

b) jmenovateli je celkový součet hodnoty v čitateli a součtu hodnot plnění plátcem 

uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, 

(DRÁBOVÁ, 2013, s. 593). 

 

Do součtu částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění se 

započítávají takové přijaté úplaty, pokud z těchto přijatých úplat plátce vznikla 

povinnost přiznat daň nebo uskutečnění plnění. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na 

celé procento nahoru, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 593). 

1.4.7 Dovoz 

Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území Společenství, přičemž za 

dovoz se považuje i vrácení zboží, které je po předchozím umístění ve svobodném 

celním skladu nebo svobodném celním pásmu nacházejícím se v tuzemsku vráceno zpět 

do tuzemska, (BÁRTA, 2013, s. 127). 
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Dle směrnice se dovozem zboží rozumí vstup zboží, které se nenachází ve volném 

oběhu ve smyslu čl. 30 Smlouvy, do Společenství. Kromě plnění podle prvního 

pododstavce se za dovoz zboží považuje vstup zboží, které se nachází ve volném oběhu, 

do Společenství z třetího území, které je součástí celního území Společenství, 

(SMĚRNICE RADY 2006/112/ ES, s. 14). 

 

Dovozem zboží dle § 20 (1) zákona o DPH se rozumí vstup zboží z třetí země na území 

Evropského společenství. Za dovoz zboží se pro účely ZoDPH považuje vrácení zboží, 

které je po předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu 

nacházejícím se v tuzemsku vráceno zpět do tuzemska. Tento režim je účinný pouze ve 

vztahu k DPH, z pohledu celních předpisů se o dovoz zboží nejedná. O dovoz zboží se 

nebude jednat v případě, že zboží vyjmuté z celního režimu uskladnění ve svobodném 

pásmu či ve svobodné zóně bude přímo z tohoto skladu či z této zóny přepraveno nebo 

odesláno do jiného členského státu a bude přitom jednat o osvobozené plnění dle § 64 či 

do státu mimo Evropského společenství a bude se přitom jednat o osvobozené plnění 

dle § 66, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 208). 

 

Za dovoz zboží se dle ZoDPH se považuje také vstup zboží na území Evropského 

společenství z území, která jsou součástí celního území Evropského společenství, ale již 

nejsou součástí „daňového“ území. Mezi takové území patří: 

 hora Athos, 

 Kanárské ostrovy, 

 francouzské zámořské departementy, 

 Alandy,  

 Normanské ostrovy. 

 

U dovozu zboží z území vyjmenovaného výše postupuje celní úřad tak, jako by se 

jednalo o dovoz zboží ze třetí země. (DRÁBOVÁ, 2013, s. 14). 

1.4.8 Místo plnění při dovozu zboží 

Pro určení místa plnění při dovozu zboží z třetí země na území Evropského společenství 

je nutno znát nejenom, do kterého členského státu Evropského společenství je zboží 

dodáváno, ale rovněž i celně schválené určení, které je mu přiděleno.  
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Jestliže je zboží např. propuštěno do některého z celních režimů, dochází k přenesení 

místa plnění při dovozu zboží do místa, ve kterém je tento režim ukončen, 

(DRÁBOVÁ, 2013, s. 162). 

 

Místem plnění při dovozu zboží dle § 12 zákona o DPH je: 

 členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země 

na území Evropského společenství, 

 pokud má však zboží při vstupu na území Evropského společenství postavení 

dočasně uskladněného zboží nebo je umístěno do svobodného pásma nebo do 

svobodného skladu, nebo je propuštěno do celního režimu uskladnění v celním 

skladu, aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému, dočasné použití 

s úplným osvobozením od cla nebo vnější tranzit, je místem plnění při dovozu 

zboží členský sát, ve kterém se na toto zboží přestanou vztahovat příslušná celní 

opatření, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 163). 

 

Přestože to ze znění zákona přímo nevyplývá, musí se na dovážené zboží nejenom 

přestat vztahovat celní opatření uvedená v § 12, ale zároveň musí být dané zboží v praxi 

propuštěno do takové celního režimu, kdy vzniká dovozci povinnost uhradit clo. 

Ukončení celních opatření se rozumí především okamžik, kdy je konkrétní celní 

opatření ukončeno a zboží je dovozcem propuštěno do celního režimu volný oběh, 

aktivní zušlechťovací styk v systému navracení a dočasné použití s částečným 

osvobozením od cla. Jestliže je tedy zboží např. dovezeno a dopraveno do ČR v celním 

režimu transit a zde je propuštěno do celního režimu volný oběh, je místem plnění 

u dovezeného zboží Česká republika, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 164). 

 

Místo dovozu zboží je upraveno ve směrnici v článcích 60 – 61, kde je místem dovozu 

zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází při vstupu do Společenství. 

Odchylně od článku 60, je-li zboží, které se nenachází ve volném oběhu, propuštěno při 

vstupu do Společenství do některého z režimů nebo dostane – li se do některé ze situací 

uvedených v článku 156, nebo je-li propuštěno do režimu dočasného použití s úplným 

osvobozením od daní při dovozu, anebo do režimu vnějšího tranzitu, je místem dovozu 
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členský stát, na jehož území se na toto zboží tyto režimy nebo situace přestanou 

vztahovat, (SMĚRNICE RADY 2006/112/ ES, s. 19). 

1.4.9 Uskutečnění zdanitelného plnění při dovozu zboží 

V zákoně o DPH je otázka okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění odpovězena v § 

23, kde se píše, že zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost vzniká při 

následujících případech: 

a) propuštěním zboží do celního režimu volný oběh,  

b) propuštěním zboží do celního režimu aktivní zušlechťovací styk v systému 

navrácení,  

c) propuštěním zboží do celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením 

od dovozního cla, 

d) nezákonným dovozem zboží, 

e) spotřebou nebo použitím zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu za 

jiných podmínek, než na které jsou stanoveny celními předpisy, 

f) v případech porušení podmínek dočasného uskladnění zboží, nebo 

g) v případech kdy dojde k porušení podmínek pro celní režim, do kterého bylo 

dovážené zboží propuštěno,  

h) odnětím zboží celnímu dohledu, (BÁRTA, 2013, s. 136). 

 

Výše uvedené případy lze rozdělit do dvou kategorií. První kategorie zahrnuje „řádné“ 

případy, kdy při dovozu nejsou porušeny celní předpisy a dovážené zboží je propuštěno 

do jednoho z celních režimů v odstavci výše uvedených. Jestliže by zboží bylo 

propuštěno do režimu, který není v tomto odstavci uveden (např. režimu aktivního 

zušlechťovacího styku v podmíněném systému), povinnost přiznat daň z titulu dovozu 

zboží nevzniká, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 227). 

 

Zbývající ustanovení uvedeného výčtu se vztahují na případy, kdy při dovozu zboží 

byly porušeny celní předpisy. To však neznamená, že při jakémkoli „nezákonném“ 

dovozu zboží vzniká povinnost přiznat daň. Každý případ je nutno posoudit 

individuálně z pohledu charakteru dováženého zboží, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 227). 

 



23 

 

Plátci vzniká povinnost přiznat daň za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do 

jednoho z výše uvedených režimů (případů) propuštěno. Novelou je od roku 2013 

umožněná zpětná registrace plátce, který nepodal přihlášku k registraci v termínu 

stanoveném zákonem. V souvislosti s případnou registrací plátce je v § 23 zákona 

o DPH stanoveno, že povinnost plátce přiznat daň z dovozu zboží se bude považovat za 

splněnou, pokud přiznal při dovozu daň jako osoba povinná k dani, (BÁRTA, 2013, s. 

137). 

 

Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle písmena a), b) a c), je 

plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo 

zboží do příslušného režimu propuštěno, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 228). 

 

Plátce je povinen si sám vypočítat dovozní DPH a uvést ji ve svém daňovém přiznání za 

zdaňovací období, ve kterém bylo zboží propuštěno do jednoho z uvedených režimů, 

(DRÁBOVÁ, 2013, s. 228). 

1.4.10 Daňový doklad 

Daňovým dokladem dle § 33 zákona o DPH je: 

 rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová 

povinnost, případně  

 jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.  

 

Jiným rozhodnutím vyměřuje celní daň v případech, kdy došlo např. k porušení celních 

předpisů pro nakládání se zbožím. Na rozdíl od předešlých let, není již v zákoně 

uvedeno, že se jedná o „písemné“ rozhodnutí, neboť v praxi celní řízení probíhá již 

převážně elektroniky, (BÁRTA, 2013, s. 160). 

 

Nejfrekventovanějším daňovým dokladem při dovozu zboží je rozhodnutí o propuštění 

zboží do celního režimu volný oběh na tiskopisu písemného celního prohlášení, tj. 

jednotný správní doklad. Dále jsou daňovými doklady při dovozu zboží rozhodnutí 

o propuštění zboží do celního režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení a 

do celního režimu dočasného použití vdaná opět na tiskopisu písemného celního 

prohlášení, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 256). 
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Od listopadu 2010 byl i při dovozu zboží zaveden takzvaný systém e-dovozu, dle 

kterého lze komunikovat při propouštění zboží do daného režimu s celním úřadem 

elektronicky. Pro osoby, které mají povoleny zjednodušené postupy, je tento postup 

povinný. Tento systém přinesl dovozcům určité komplikace. Jestliže se dovozce nechá 

zastupovat nepřímým zástupcem, který využívá zjednodušené postupy, musí tento 

nepřímý zástupce využívat pro jednání s celním úřadem elektronickou komunikaci. To 

tedy znamená, že rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu volný oběh existuje 

„pouze“ v elektronické podobě s ověřeným elektronickým podpisem jako datová 

zpráva. Tato datová zpráva je tím daňovým dokladem, který má na mysli zákon o DPH 

a na jehož základě má dovozce (plátce) nárok na odpočet daně. Většinou se toto 

rozhodnutí zobrazuje a ukládá v čisté XML podobě včetně elektrického podpisu celního 

úřadu, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 256). 

1.4.11 Základ daně 

Základem daně při dovozu zboží podle §20 zákona o DPH je součet těchto položek: 

 základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z dovozu 

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

 vedlejších nákladů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, případně 

dalšího místa určení na území Evropského společenství, pokud je známo, 

 spotřební daně, pokud zboží podléhá spotřební dani a není dodáváno v režimu 

podmíněného osvobození od spotřební daně. 

 

Prvním místem určení se rozumí místo uvedené v přepravním dokladu, na jehož základě 

je zboží dováženo do dovážejícího členského státu. Pokud není první místo určení 

uvedeno na přepravním dokladu, považuje se za první místo určení místo prvního 

přeložení dováženého zboží v dovážejícím členském státě, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 310). 

 

U propuštění zboží do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku 

v systému navrácení, dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla 

nebo vrácení zboží se daň vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená 

daň se může zaokrouhlit podle § 37 odst. 1, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 311). 
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Pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží se pro přepočet cizí měny na českou 

měnu použije kurz stanovený podle přímo použitelných předpisů Evropské unie 

upravující clo. Na rozdíl od obecného ustanovení uvedeného v § 4 odst. 4 zákona 

o DPH se při dovozu použije celní kurz, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 311).  

 

Nejdůležitější položkou pro správné určení základu daně je celní hodnota stanovená 

podle platných celních předpisů Evropského společenství. Celní hodnotou je v souladu 

s ustanoveními čl. 29 celního kodexu Společenství „cena, která byla nebo má být 

skutečně zaplacena za zboží prodané pro vývoz na celní území Společenství, případně 

upravena podle čl.“ 32 a 33 celního kodexu Společenství“, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 311).  

Dále do základu daně vstupuje dovozní clo a další poplatky splatné z důvodu dovozu. 

Významnou položkou tvoří takzvané vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení 

v tuzemsku. Paragrafem 38 zákona o DPH není definován pojem vedlejších výdajů, ale 

v souladu s čl. 86 odst. 1 písm. b) Směrnice o společném systému daně z přidané 

hodnoty se těmito vedlejšími výdaji rozumí především náklady na balení zboží, 

přepravu zboží, manipulaci se zbožím, pojištění zboží a provize, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 

312). 

 

Tyto položky se musí zahrnout do základu daně samozřejmě pouze v případě, že již 

nejsou zahrnuty do celní hodnoty. Způsob zahrnování vedlejších výdajů do základu 

daně při dovozu zboží je významně ovlivňováno sjednanými dodacími podmínkami, 

způsobem přepravy apod. Jestliže bude zboží dodáváno a dováženo např. na dodacích 

podmínkách Incoterms DAP a zboží bude podléhat nulové sazbě dovozního cla, lze 

očekávat, že dovozce nebude upravovat celní hodnotu o vedlejší náklady na přepravu po 

území Evropského společenství. Vedlejší výdaje, tak již budou zahrnuty v celní hodnotě 

a není je nutno ještě jednou zahrnovat do základu daně při dovozu zboží. Jestliže by 

zboží naopak bylo dováženo na dodacích podmínkách Incoterms EX WORKS a zboží 

by podléhalo dovoznímu clu, lze velice jistě předpokládat, že tyto vedlejší výdaje 

vyplývající z přepravy zboží od vnější celní hranice do prvního místa určení nejsou 

zahrnuty do celní hodnoty a bude nutno je do základu daně zahrnout, (DRÁBOVÁ, 

2013, s. 311). 
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1.4.12 Osvobození DPH při dovozu zboží  

Od daně je osvobozen dovoz zboží dle § 71 zákona o DPH: 

 pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku bylo v každém případě 

osvobozeno od daně. 

 

Od daně je osvobozen dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží přiznáno osvobození 

do cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, pokud se jedná o: 

 zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti: 

a) vzorky zboží nepatrné hodnoty, 

b) tiskoviny a reklamní materiál, 

c) zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné 

události, (BÁRTA, 2013, s. 264) 

 

Vzorkem zboží se rozumí reprezentativní vzorek určité skupiny zboží, který způsobem 

nabízení k prodeji a množstvím pro zboží daného druhu nebo jakosti vylučuje své 

použití pro jiné účely, než je podpora obchodní činnosti. Reklamní tiskoviny zahrnují 

především katalogy, ceníky, návody k použití nebo obchodní prospekty. Aby tyto 

tiskoviny byly osvobozeny od dovozního cla a DPH, musí být na tiskovině zřetelně 

uveden název podniku, který zboží vyrábí, prodává nebo pronajímá nebo který nabízí 

služby uvedené v tiskovině. Od dovozního cla a DPH jsou rovněž osvobozeny reklamní 

předměty bez vlastní obchodní hodnoty, které zasílají dodavatelé zdarma a které nejsou 

kromě své reklamní funkce použitelné k žádným jiným účelům, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 

519). 

 zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům, (BÁRTA, 2013, s. 264) 

 

A to buď k informativním účelům, nebo pro účely průmyslového nebo obchodního 

výzkumu. Osvobození se uplatní pouze na zboží, které je v průběhu zkoušky, analýzy 

nebo pokusu zcela spotřebováno nebo zničeno. Jestliže zboží není v průběhu zkoušky, 

analýzy nebo pokusu zcela spotřebováno nebo zničeno, lze osvobození od dovozního 

cla a DPH uplatnit pouze v případě, že jsou zbývající produkty se souhlasem a pod 

kontrolou příslušných orgánů: 

 po provedení zkoušek, analýz nebo pokusů zcela zničeny nebo znehodnoceny, 
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 přenechány bez jakýchkoli poplatků ve prospěch státu, pokud tuto možnost 

stanoví vnitrostátní předpisy, nebo 

 v řádně odůvodněných případech vyvezeny mimo celní území Společenství. 

 

Od dovozního cla a DPH však nemůže být osvobozeno zboží určené ke zkouškám, 

analýzám nebo pokusům, které jsou zaměřeny pouze na podporu prodeje, (DRÁBOVÁ, 

2013, s. 519). 

 různý dovoz, a to: 

a) různé dokumenty a zboží, 

b) pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových 

vozidlech a speciálních kontejnerech, 

c) materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě, (BÁRTA, 2013, s. 

264). 

 

Pod různými dokumenty a zbožím je nutné chápat dokumenty a zboží vymezené v čl. 

104 nařízení pro osvobození od cla. Jedná se tak např. o: 

 formuláře používané na základě mezinárodních úmluv jako úřední doklady 

v mezinárodním oběhu dopravních prostředků nebo zboží, 

 formuláře, nálepky, jízdenky a podobné dokumenty zasílané dopravními 

podniky, 

 formuláře a jízdenky, konosamenty, nákladní listy a jiné použité obchodní nebo 

úřední dokumenty, 

 kolky pro výběr daně a jiné známky osvědčující uhrazení určitých poplatků 

v třetích zemích, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 520). 

 

Od daně je rovněž osvobozen dovoz zboží v úhrnné hodnotě nepřesahující 22 Eur, 

s výjimkou alkoholických nápojů, parfému, toaletní vody, tabáků a tabákových 

výrobků, vratných obalů bez úplaty i za úplatu a dalších, (BÁRTA, 2013, s. 264). 

 

Od daně je dle § 71g zákona o DPH osvobozen dovoz zboží do tuzemska, pokud se 

jedná o zboží, jehož přeprava nebo odeslání ze třetí země bude ukončena v jiném 
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členském státě a dodání do jiného členského státu je osvobozeno, (BÁRTA, 2013, s. 

267). 

1.4.13 Nárok na odpočet daně při dovozu zboží 

Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit následující podmínky: 

 při odpočtu daně při dovozu zboží, je-li plátce povinen tuto daň přiznat podle § 

23 odst. 3 až 5, daň přiznat a mít daňový doklad, 

 při odpočtu daně při dovozu zboží, není-li plátce povinen postupovat podle § 23 

odst. 3 až 5, vyměřenou daň zaplatit a mít daňový doklad, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 

562). 

 

Plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve za zdaňovací období. Nárok 

na odpočet nelze uplatnit po uplynutí lhůty, která činí 3 roky, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 

563). 

1.4.14 Vývoz 

Vývozem se dle §66 zákona o DPH rozumí výstup zboží z území Evropského 

Společenství na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu 

vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo bylo propuštěno do celně 

schváleného určení zpětný vývoz z celního území EU, (BÁRTA, 2013, s. 249). 

 

Vývoz zboží je osvobozen od daně, ve chvíli dodání zboží do třetí země plátcem, které 

je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země: 

 prodávajícím nebo jím zmocněno osobou, nebo 

 kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo 

ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím 

za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě 

jiného prostředku pro dopravu pro soukromé použití, (BÁRTA, 2013, s. 250). 

 

Dnem uskutečnění plnění je den výstupu zboží z území EU, potvrzený celním úřadem. 

Dodání zboží do třetí země musí být dále potvrzeno na daňovém dokladu, jenž je 

v případě vývozu písemným rozhodnutím o vývozu zboží do třetí země, nebo kterým je 

potvrzen výstup zboží z území Evropského společenství, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 494). 
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Plátce je povinen prokázat vývoz zboží do třetí země daňovým dokladem, kterým je 

písemné celní prohlášení potvrzené celním úřadem, nebo jinými důkazními prostředky. 

V praxi však probíhá od července 2009 celní řízení při vývozu pouze elektronicky 

v rámci tzv. e-vývozu. Elektronické plnění je realizováno vyplněním formuláře 

vývozního doprovodného dokladu (VVD). Každému vývoznímu doprovodnému 

dokladu je přiděleno evidenční číslo, tzv. Movement Reference Number (MRN), které 

je jedinečné v rámci celé Evropské unie. Na internetových stránkách Celní správy ČR je 

možné pomocí MRN zásilku po celou dobu přepravy sledovat až do okamžiku, kdy 

opustí území Evropského společenství. Do databáze e-vývozu mají přístup i správci 

daně, takže si mohou průběh vývozu sami ověřit, (BÁRTA, 2013, s. 251). 

1.5 Clo a celní politika 

Česká republika byla až do svého vstupu do Evropské unie v roce 2004 zapojena do 

řady oblastí volného obchodu, například s EU, s ESVO (Evropská oblast volného 

obchodu), byla členem Středoevropské oblasti volného obchodu CEFTA, bilaterální 

dohody měla i s Pobaltskými republikami, Lotyšskem, Litvou a Estonskem, dále 

s Chorvatskem, Tureckem nebo Izraelem. Vstupem do Evropské unie zanikly tyto 

vazby a Česká republika vstoupila do celní unie EU, (KÁRNÍK, 2012, s. 49). 

 

Celní unie je vyšším stupněm ekonomické integrace. Na základě dohody členských 

zemí dochází k vytvoření jednotného celního území, v rámci kterého dochází 

k odstranění překážek volného pohybu zboží. Členské země celní unie vystupují 

navenek jako jeden celek. Vůči třetím zemím (nečlenům celní unie) uplatňují společnou 

obchodní politiku. Celní území Společenství na základě čl. 3 celního kodexu 

Společenství, rozumí území všech členských států Evropské unie s několika výjimkami. 

Celní území Společenství zahrnuje pobřežní vody, vnitřní mořské vody a vzdušný 

prostor členských států. Součástí celního území Společenství nejsou tato území 

jednotlivých členských států: Ceuta a Melilla (Španělské království), Faerské ostrovy a 

Grónsko (Dánské království), ostrov Helgoland a území Büsingen (Spolková republika 

Německo), zámořská území Francouzské republiky, Saint-Pierre et Miquelon a Mayotte 

(Francouzská republika), obce Livigno a Campione d´Italia a vnitrozemské vody jezera 

Lugano mezi břehem a politickou hranicí oblasti od Ponte Tresa k Porto Ceresio (Italská 

republika). Podle ustanovení čl. 3 odst. 2 celního kodexu Společenství se za součást 
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Celního území Společenství považuje také území Monackého knížectví, (KÁRNÍK, 

2012, s. 50). 

1.5.1 Clo 

Clo, respektive celní poplatek, je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní 

hranici. Stát, nebo skupina států je používá jako tzv. ochranářský prostředek (aby 

ochránil svůj vnitřní trh před zbožím z okolních zemí), jako prostředek ekonomické 

formy politického boje a v neposlední řadě jako prostředek, jak získat peníze. Vybírání 

cla kontroluje celní správa (celní úřad) té dané země a upravuje ho celní zákon, (CELNÍ 

SPRÁVA, 2009). 

1.5.2 Osvobození od cla 

Osvobozením od cla je chápán postup, při kterém se za určitých podmínek nevybere clo 

ze zboží, ze kterého by jinak bylo vybráno. Jedná se o pozitivně regulační nebo 

motivační nástroj obchodní politiky sledující zpravidla zvýhodnění určitého 

společenského zájmu. Zvýhodnění spočívá v tom, že jestli se u předmětného zboží 

neuplatní nárok na clo, projeví se to snížením finanční zátěže spojené s jeho dovozem, 

(KÁRNÍK, 2012, s. 69). 

 

Problematika osvobození cla je v Evropské unii upravena speciálním předpisem, kterým 

je Nařízení Rady (EHS) č. 1186/2009 o Systému společenství pro osvobození cla. Toto 

nařízení definuje pojmy vztahující se ke zboží, které je předmětem dovozu a ke kterému 

má být osvobození od cla vztaženo. V rámci této diplomové práce, jsou nadefinovány 

pouze některé z nich, a to především zboží osvobozené od cla na základě mezinárodních 

obchodních úmluv a zvyklostí s cílem podpory obchodní činnosti. 

 zásilky zboží nepatrné hodnoty do 150 EUR, platí i pro zboží nakupované ve 3. 

zemích, 

 dovoz vzorků zboží nepatrné hodnoty, 

 tiskoviny, reklamní materiály (např. katalogy, ceníky, návody k použití, …), 

 zboží požívané nebo spotřebované na veletrzích, výstavách (podmínkou je, že 

zboží musí být v průběhu akce spotřebováno nebo zničeno), 
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 zboží dovážené ke zkouškám, analýzám, pokusům (podmínkou opět je, že zboží 

musí být během zkoušky, analýzy, nebo pokusu zcela spotřebováno nebo 

zničeno),  

 materiál sloužící k upevnění zboží během přepravy, 

 pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a 

speciálních kontejnerech, (KÁRNÍK, 2012, s. 72). 

1.5.3 Celní sazebník 

Celní sazebník představuje oficiální seznam zboží, na které se vztahuje clo. Vzhledem 

k tomu, že jsou v něm publikovány příslušné celní sazby, které jsou základními nástroji 

celní politiky, patří i celní sazebník ve státech uplatňující tržní hospodářství k nástrojům 

celní a obchodní politiky. Především z obchodněpolitického hlediska je nutné, aby byly 

rozlišeny sazby jak pro jednotlivé skupiny zboží, tak i pro země, ze kterých je zboží 

dováženo, (KÁRNÍK, 2012, s. 90). 

 

Celní sazebník Společenství je právním podkladem pro celní sazby stanovené pro 

jednotlivé druhy zboží stanovené číselnými kódy Kombinované nomenklatury EU. Je 

vydán jako právní předpis Nařízení Rady (EHS) č. 2658/1987 ze dne 23. 7. 1987 o celní 

statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. V příloze č. 1 tohoto předpisu 

je uveden celní sazebník, tato příloha se každý rok mění, protože pro každý rok EU 

vydává nový celní sazebník, (KÁRNÍK, 2012, s. 94). 

 

Společný celní sazebník Společenství se skládá z vlastního celní sazebníku, který je 

rozdělen dle struktury Kombinované nomenklatury a z příloh. Celní sazebník obsahuje 

tyto údaje: 

 číselné kódy Kombinované nomenklatury, 

 popis zboží, 

 smluvní sazbu, 

 doplňkovou jednotku (měrná jednotka, ve které se vyjadřuje množství zboží), 

(KÁRNÍK, 2012, s. 93). 
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1.5.4 Zboží 

Univerzální pojem zboží není definován v celním kodexu Společenství, proto je nutné 

vycházet z rozhodnutí Evropského soudního dvora, případ C2/90 právní věc Komise v. 

Belgie (1992, I-4431), podle kterého je zbožím každá hmotná věc, která může být 

obchodována přes hranice. K takto definovanému pojmu zboží je nutno přidat 

elektrickou energii, zemní plyn a ropu, vzhledem k tomu, že jsou výslovně uvedeny 

v celním sazebníku. Zboží, které je považováno za zboží Společenství, je vypsáno 

v celním kodexu v článku 4 odst. 7. Naopak zboží, které není zbožím Společenství, je: 

 zboží jiné, než je zboží Společenství, 

 zboží, které ztratilo celní status Společenství, (KÁRNÍK, 2012, s. 107). 

 

Je velice důležité rozlišovat pojmy „zboží Společenství“ a pojem „původ zboží ve 

společenství“. Zboží, které není zbožím Společenství, získá status Společenství 

propuštěním do režimu volný oběh. Tím se nemění jeho původ, tzn, původ má i nadále 

ve státě, kde zboží bylo vyrobeno, svůj původ si ponechává po celou dobu existence, 

(KÁRNÍK, 2012, s. 108). 

 

Status zboží 

Statusem zbožím Společenství je tedy míněno, že zboží bylo propuštěno do volného 

oběhu ve Společenství a může s ním být volně nakládáno, za splnění požadovaných 

podmínek. Status zboží Společenství se musí prokázat, a to zejména: 

 použitím dokladu JSD pro režim tranzitu, 

 fakturou nebo přepravním dokladem, 

 atd. 

 

Rozdíl mezi statusem a původem zboží je významný zejména při uplatňování 

mezinárodních dohod o přiznání celních preferencí, (KÁRNÍK, 2012, 108). 

1.5.5 Celní hodnota 

Hlavním cílem určování celní hodnoty je použití celního sazebníku Společenství. 

Určování celní hodnoty se používá pro výpočet cel a má dopad na daň z přidané 

hodnoty (DPH), statistiku a provádění obchodní politiky. Celní hodnotou se rozumí 

především hodnota zboží určována především v souvislosti s dovozem kde, celní 
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hodnota dovezeného zboží je hodnota příslušné transakce, tj. cena, která byla nebo má 

být skutečně zaplacena za zboží při prodeji na vývoz na celní území Společenství. Ve 

chvíli, kdy cenu není možné určit, je celní hodnota vypočtena podle posloupnosti 

různých kritérií, (EUROPA PŘEHLEDY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU, 2010). 

 

Metoda hodnoty transakce (převodní metoda) 

Základní metodou určování celní hodnoty je metoda hodnoty transakce dovezeného 

zboží. Článek 29 celního kodexu definuje hodnotu transakce jako cenu, která byla nebo 

má být skutečně zaplacena za zboží prodané pro vývoz na celním území Společenství, 

případně upravená podle článků 32 a 33 celního kodexu. Z výše uvedené definice 

vyplývá, že tuto metodu nelze použít v případech, kdy se nejedná o prodej nebo, 

přestože se jedná o prodej, když bylo zboží mezi prodejem a propuštěním do volného 

oběhu použito ve třetí zemi, (KÁRNÍK, 2014, s. 180). 

 

Celní hodnota transakce je tvořena takto: 

cena skutečně placená, nebo která má být zaplacena 

+ úpravy podle článku 32 celního kodexu 

- úpravy podle článku 33 celního kodexu 

      =   celní hodnota 

 

Mezi položky, které se k ceně skutečně placené nebo k ceně, která má být zaplacena dle 

čl. 32 celního kodexu připočtou, patří: 

 provize a odměny za zprostředkování, s výjimkou nákupních provizí, 

 cena nádob a obalů – pokud jsou považovány za součást zboží a nejsou již 

v ceně zboží zahrnuty, 

 poplatky a příplatky představující vhodně rozvržené zboží a služby použité při 

výrobě dováženého zboží, nejsou-li již přímo zahrnuty v ceně zboží, tzn. 

zejména nářadí, matrice, technika apod. 

 úhrada ceny licence vztahující se k dováženému zboží, kterou musí platit 

kupující přímo, nebo nepřímo jako podmínku prodeje, pokud již tako cena 

licence, není zahrnuta do ceny dováženého zboží, 



34 

 

 hodnota celé části výnosu z jakéhokoliv pozdějšího prodeje, zcizení nebo použití 

dovezeného zboží, která připadne přímo nebo nepřímo prodávajícímu, 

 náklady na dopravu a pojištění až na místo kde zboží vstupuje na celní území 

EU 

 výlohy k nakládání, vykládání a manipulaci spojené s dopravou až do místa, kde 

zboží vstupuje na celní území EU, (KÁRNÍK, 2014, s. 181). 

 

Následné položky se do celní hodnoty nezapočítávají, jedná se o: 

 náklady na dopravu zboží od místa, kde zboží vstoupilo na území EU, 

 výlohy na konstrukční práce, stavbu, instalaci, údržbu, nebo technickou pomoc, 

 úroky z finančního ujednání zavřeného kupujícím a vztahující se na nákup 

dováženého zboží, 

 poplatky za právo reprodukovat dovezené zboží ve Společenství, 

 nákupní provize, 

 dovozní cla a jiné poplatky splatné ve Společenství při dovozu nebo prodeji 

zboží, (KÁRNÍK, 2014, s. 182). 

1.5.6 Celní řízení 

Celní řízení je zvláštním druhem správního řízení prováděným orgány celní správy 

v rámci celního dohledu. Jeho účelem je rozhodnout, zda se zboží propustí do 

navrženého režimu, případně za jakých podmínek. Celní řízení se zahajuje podáním 

celního prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do příslušného režimu. Celní 

prohlášení lze podat několika způsoby: písemně, ústně, nebo prostřednictvím zařízení 

na zpracování dat. Na základě provedeného celního řízení vydá celní úřad rozhodnutí, 

ve kterém se stanoví, zda se zboží do navrženého režimu propustí, nebo ne, (KÁRNÍK, 

2012, s. 206). 

 

Celní prohlášení 

Celním prohlášením se rozumí úkon, kterým osoba předepsanou formou projevuje vůli, 

aby bylo zboží propuštěno do určitého celního režimu.  
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Podle součastně platných celních předpisů může být celní prohlášení učiněno několika 

způsoby: 

 podáním písemného celního prohlášení – jedná se o nejběžnější formu, na jehož 

základě celní úřad obvykle vydává rozhodnutí, 

 ústním prohlášením nebo jiným úkonem – zpravidla se použije v neobchodním 

styku, v obchodním styku u zboží nepatrné hodnoty, 

 prostřednictvím zařízení na zpracování dat – u elektronického celního řízení, 

(KÁRNÍK, 2012, s. 207). 

 

Celně schválené určení zboží 

Zboží vstupující na celní území nebo z celního území vystupující podléhá celnímu 

dohledu. Orgány celní správy v rámci celního dohledu rozhodují o celním řízení 

zpravidla na základě žádosti deklaranta o přidělení některého ze standardizovaných 

režimů upracujících práva, povinnosti, postupy a další činnosti celního úřadu a 

zúčastněných osob, vztahující se k předmětnému zboží, (KÁRNÍK, 2012, s. 207). 

 

Celně schváleným určením zboží dle článku 4 odst. 15 celního kodexu Společenství se 

rozumí: 

 propuštění zboží do celního režimu, 

 umístnění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu, 

 zpětný vývoz zboží z celního území Společenství, 

 zničení zboží, 

 přenechání zboží ve prospěch státu, (NAŘÍZENÍ RADY (EHS) Č. 2913/92, 

2007, s. 8). 

 

Celními režimy podle článku 4 odst. 16 celní kodexu Společenství jsou: 

 volný oběh, 

 tranzit, 

 uskladňování v celním skladu, 

 aktivní zušlechťovací styk, 

 pasivní zušlechťovací styk, 

 přepracování pod celním dohledem, 
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 dočasné použití,  

 vývoz, (NAŘÍZENÍ RADY (EHS) Č. 2913/92, 2007, s. 8). 

 

Volný oběh 

Smyslem propuštění zboží do režimu volného oběhu je, aby se zbožím, které není 

zbožím Společenství, mohlo volně nakládat jako se zbožím Společenství. To znamená, 

že propuštěním zboží do volného oběhu získává zboží, které není zbožím Společenství, 

celní status zboží Společenství. Propuštění zahrnuje jak uplatnění obchodněpolitických 

opatření a splnění dalších formalit stanovených pro dovoz určitého zboží, tak vybírání 

cla a poplatků dlužných ze zákona. Při propouštění zboží do volného oběhu zpravidla 

deklarant předloží celní prohlášení na dovážené zboží. Již přijetím celního prohlášení na 

propuštění zboží, které podléhalo dovoznímu clu, vzniká celní dluh, (KÁRNÍK, 2012, s. 

2014). 

 

Zboží je možné propustit do volného oběhu s částečným nebo úplným osvobozením od 

dovozního cla v důsledku jeho zvláštního použití, které může stanovit Nařízení rady 

(ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla. Zboží propuštěné do 

volného oběhu s částečným nebo úplným osvobozením od dovozního cla v důsledku 

jeho konečného použití zůstává pod celním dohledem. Celní dohled skončí, jakmile 

skončí podmínky pro toto částečné nebo úplné osvobození a dlužné clo je zaplaceno, 

(KÁRNÍK, 2012, s. 214). 

 

Tranzit 

Jedná se o celní režim s podmíněným osvobozením od dovozního cla. Celní režim 

tranzit umožňuje dopravu zboží z celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení pod 

celním dohledem, aniž by podléhalo obchodněpolitickým opatřením, (REINOHA, 

2014).  

 

Zboží Společenství je v režimu tranzitu pod celním dohledem od okamžiku přijetí 

celního prohlášení až do okamžiku, kdy opustí celní území Společenství, nebo kdy je 

zničeno. Zboží, které není zbožím Společenství, aniž by podléhalo dovozním clům a 

dalším poplatkům v tomto režimu, je pod celním dohledem od okamžiku vstupu na 
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celní území Společenství až do okamžiku změny jeho celního statusu (tzn. do jeho 

propuštění do režimu volný oběh), nebo umístnění tohoto zboží do svobodného skladu, 

svobodného pásma nebo jeho zpětného vývozu nebo jeho zničení pod přímým 

dohledem celních orgánů, (KÁRNÍK, 2012, s. 216). 

 

Druhy tranzitu: 

 vnější tranzit (T1), 

 vnitřní tranzit (T2), 

 společný tranzitní režim, (KÁRNÍK, 2012, s. 217). 

 

Režim vnějšího tranzitu umožňuje přepravu zboží mezi dvěma místy přes celní území 

Společenství: 

 a) zboží, které není zbožím Společenství, aniž by toto zboží podléhalo dovozním 

 clům a dalším poplatkům nebo obchodněpolitickým opatřením, 

 b) zboží Společenství v případech a za podmínek stanovených postupem 

 projednávání ve výboru, tak aby produkty, na které se v souvislosti s vývozem 

 vztahují určitá opatření, nemohla tato opatření obcházet nebo neoprávněně 

 využívat. 

 

Přeprava zboží v režimu vnitřního tranzitu může být uskutečněna na podkladě 

tranzitního celního prohlášení (T1), také karnetu TIR, ATA, Rýnského Manifestu, na 

podkladě tiskopisu 302 v rámci NATO nebo poštou, (REINOHA, 2014). 

 

Režim vnitřního tranzitu umožňuje přepravu zboží Společenství mezi dvěma místy 

nacházejícími se na celním území Společenství přes území třetí země beze změny 

jeho celního statusu. Přeprava zboží v režimu vnitřního tranzitu může být uskutečněna 

na stejných podkladech jako u vnějšího tranzitu, (REINOHA, 2014). 

 

Společným tranzitním režimem se rozumí tranzit, v rámci kterého je pod celním 

dohledem přepracováno zboží od celního úřadu jedné smluvní strany k jinému celnímu 

úřadu téže nebo jiné smluvní strany, (KÁRNÍK, 2012, s. 218). 
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Vývoz 

Režim vývozu umožňuje, aby zboží Společenství opustilo celní území Společenství 

(aby zboží bylo dopraveno do třetí země). Do režimu vývozu nelze propustit zboží, 

které není zbožím Společenství. Vývoz zboží zahrnuje uplatnění výstupních formalit 

pro dané zboží, včetně obchodněpolitických opatření, která jsou na příslušnou komoditu 

uplatňována. Z hlediska daňových předpisů je nutné mít daňový doklad (VDD), na 

základě kterého je možné uplatnit osvobození od DPH. Vyvážené zboží Společenství 

propuštěné do režimu vývozu je pod celním dohledem od okamžiku přijetí celního 

prohlášení až do okamžiku, dokud neopustí celní území Společenství. Výstupem zboží 

mimo celní území Společenství ztrácí zboží Společenství svůj celní status, (KÁRNÍK, 

2012, s. 219). 

 

Uskladnění v celním skladu 

Režim uskladňování v celním skladu je režimem s podmíněným osvobozením od cla, 

který umožňuje skladovat v celním skladu: 

 zboží, které není zbožím Společenství, aniž by toto zboží podléhalo dovoznímu 

clu nebo obchodněpolitickým opatřením, 

 zboží Společenství, pro které zvláštní předpisy Společenství stanoví, že se na ně 

v důsledku uskladnění v celním skladu vztahují určitá obchodněpolitická 

opatření (výhody) obvykle uplatňována při vývozu, (KÁRNÍK, 2012, s. 219). 

 

Celním skladem je jakékoliv zajištěné místo (prostranství, objekt, nebo prostor) 

schválené celními orgány, které je pod jejich dohledem. Na tomto místě může být zboží 

skladováno pouze za podmínek předepsaných v povolení. V celních skladech mohou 

být na zboží prováděny jen operace spojené s jeho udržováním a základními 

manipulacemi, jako jsou balení, třídění, uzpůsobení další dopravě apod., (KÁRNÍK, 

2012, s. 220). 

 

Do režimu uskladňování v celním skladu může být propuštěno zboží, které bylo při 

dovozu do Společenství předmětem prodeje, ale i zboží, které bylo například dovezeno 

na nejistý prodej, nebo zboží, které není vlastnictvím deklaranta a nadále zůstává ve 
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vlastnictví osoby neusazené ve Společenství. Doba, po kterou může být zboží 

skladováno, není omezena, (KÁRNÍK, 2012, s. 220). 

 

Celní sklady se rozlišují: 

 soukromé – určené pouze pro skladování zboží skladovatele (konsignační 

sklady), 

 veřejné – jsou zřizovány ve veřejném zájmu (zpravidla bývají provozovány jako 

služba nabízená dopravními společnostmi v jejich režii), (KÁRNÍK, 2012, s. 

221). 

 

Aktivní zušlechťovací styk (AZS) 

Zboží, které není zbožím Společenství, může být dovezeno do režimu aktivního 

zušlechťovacího styku, aniž by bylo vybráno clo a daně a aniž by byla uplatněna 

obchodněpolitická opatření. Po provedení zušlechťovatelských operací může být zboží 

vyvezeno do třetích zemí v podobě tzv. zušlechtěných výrobků. Režim AZS umožňuje, 

aby jednou nebo několika zpracovatelskými operacemi došlo: 

a) zboží, které není zbožím Společenství a které má být vyvezeno zpět ve formě 

zušlechtěných výrobků, aniž by podléhalo dovoznímu clu a obchodněpolitickým 

opatřením, (KÁRNÍK, 2012, s. 221). 

 

Tato varianta se nazývá AZS v podmíněném systému – zboží je dovezeno, 

propuštěno do tohoto režimu a po přepracování jsou zušlechtěné výrobky 

vyvezeny, aniž by byla uplatněna dovozní cla nebo obchodněpolitická opatření, 

(KÁRNÍK, 2012, s. 222). 

 

b) zboží propuštěné do volného oběhu (stává se zbožím společenství) s vrácením 

nebo prominutím dovozního cla, je-li zboží vyvezeno zpět (z celního území 

Společenství) ve formě zušlechtěných výrobků, (KÁRNÍK, 2012, s. 221). 

 

Tento typ je nazván AZS v systému navrácení – zboží je propuštěno do volného 

oběhu, uhrazeno clo a po zušlechtění vyvezeno mimo celní Společenství. Může 

být požádáno o vrácení cla, (KÁRNÍK, 2012, s. 222). 
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Pasivní zušlechťovací styk (PZS) 

Tento režim umožňuje, aby zboží Společenství bylo dočasně vyvezeno z celního území 

Společenství za účelem podrobení zušlechťovacím operacím a aby výrobky vzniklé 

z těchto operací byly dovezeny zpět a propuštěny do volného oběhu s úplným nebo 

částečným osvobozením od dovozního cla. Do tohoto režimu tak může být propuštěno 

pouze zboží Společenství, (KÁRNÍK, 2012, s. 224). 

 

Úplné nebo částečné osvobození od dovozního cla, s výjimkou oprav, spočívá v tom, že 

se od částky dovozního cla na zušlechtěné výrobky propuštěné do volného oběhu odečte 

částka dovozního cla, které by bylo ke stejnému dni vyměřeno ze zboží, z něhož byly 

zušlechtěné výrobky získány, kdyby bylo propouštěno do volného oběhu po dovozu ze 

země, v níž byla provedena poslední zušlechťovací operace, (REINOHA, 2014). 

 

Částečné osvobození od dovozního cla u placených oprav se realizuje tak, že se clo 

vyměří přímo ze zušlechtěných výrobků. Celní hodnotou zpět dovezeného 

zušlechtěného zboží je částka odpovídající nákladům na provedenou opravu za 

předpokladu, že tato částka je jedinou úhradou držitele povolení, (REINOHA, 2014). 

 

Zušlechťovacími operacemi v rámci PZS jsou zejména opracování zboží včetně jeho 

montáže, kompletace, obnovy a seřízení. Režim PZS se realizuje zpravidla na základě 

zakázkových smluv, tj. obchodních smluv, podle kterých se zhotovitel zavazuje 

vytvořit, opracovat, upravit nebo opravit zboží podle požadavků zákazníka na vlastní 

účet zákazníka, (KÁRNÍK, 2012, s. 224). 

 

Povolení se uděluje na žádost osoby, která zajišťuje provádění zpracovatelských 

operací. Povolení může být uděleno pouze osobám usazeným ve Společenství, lze-li 

zjistit, že zušlechtěné výrobky pocházejí ze zpracování dočasně vyvezeného zboží a 

nehrozí-li, že povolení k použití tohoto režimu vážně poškodí zásadní zájmy 

zpracovatelů ve Společenství. V povolení se stanoví lhůta, v níž se musí zušlechtěné 

výrobky dovézt zpět, (REINOHA, 2014). 
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Přepracování pod celním dohledem 

Režim přepracování pod celním dohledem umožňuje podrobit zahraniční zboží (zboží, 

které není zbožím Společenství) na celním území Společenství takovým operacím, které 

změní sazební zařazení, stav nebo vlastnosti, aniž by podléhalo dovoznímu clu nebo 

obchodněpolitickým opatřením. Následně je takové zboží propuštěno do režimu 

volného oběhu dle povahy nově vzniklých přepracovaných výrobků s použitím pro ně 

platných dovozních cel, (MATOUŠEK, 2007, s. 202). 

 

Zjednodušeně se dá říci, že je dovezeno zboží ze třetí země, které je v souladu 

s povolením celního úřadu zušlechtěno a výsledný výrobek je dle své povahy 

propouštěn do režimu volného oběhu s platbou cla, (MATOUŠEK, 2007, s. 203). 

 

Význam tohoto režimu spočívá ve skutečnosti, že na výrobky získané tímto povoleným 

přepracováním se vztahuje nižší dovozní clo, než na dovozové zboží. Dále lze tohoto 

režimu využít v případě, kdy dovozové zboží nesplňuje některé technické normy, které 

jsou podmínkou pro jeho propuštění do režimu volného oběhu a tímto přepracováním je 

může dodatečně splnit, (MATOUŠEK, 2007, s. 203). 

 

Dočasné použití 

Režim dočasného použití umožňuje, aby zboží, které není zbožím Společenství a které 

má být vyvezeno zpět v nezměněném stavu, kromě běžného snížení hodnoty způsobené 

jeho použitím, bylo na celním území Společenství používáno s úplným nebo částečným 

osvobozením od dovozního cla a aniž by se na tento dovoz vztahovala 

obchodněpolitická opatření, ((NAŘÍZENÍ RADY (EHS) Č. 2913/92, 2007, s. 53). 

 

Zboží propuštěné do režimu musí zůstat v nezměněném stavu, jsou přípustné jen opravy 

a údržba včetně prohlídky, seřizování nebo konzervačních opatření, jejichž jediným 

cílem je uchování zboží, či uvedení zboží do souladu s technickými požadavky pro jeho 

používání, (MATOUŠEK, 2007, s. 213). 
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Dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla 

Vzniká celní dluh. Dovozní clo v případě propuštění zboží do tohoto režimu činí za 

každý byť i jen započatý měsíc 3 % z úhrnné výše cla, které by mělo být zaplaceno za 

zboží, kdyby v okamžiku propuštění do tohoto režimu bylo propuštěno do volného 

oběhu, (REINOHA, 2014). 

 

Dočasné použití s úplným osvobozením od dovozního cla 

Případy a zvláštní podmínky, za nichž může být uplatněn režim dočasného použití 

s úplným osvobozením od dovozního cla, jsou stanoveny v článcích 554 až 578 

prováděcího nařízení. Tyto případy jsou rozděleny do následujících kategorií: 

 dopravní prostředky, palety, kontejnery, 

 předměty osobní potřeby cestujících a zboží ke sportovním účelům dovážené 

cestujícími, 

 zboží určené k nápravě následků katastrof, lékařská chirurgická a laboratorní 

zařízení, zvířata, zboží pro použití v příhraničních oblastech, 

 zvukové, obrazové nebo datové nosiče, propagační materiály, zařízení k výkonu 

povolání, pedagogický materiál a vědecká zařízení 

 obaly, formy, matrice, šablony, nákresy, návrhy, měřící, kontrolní a zkušební 

přístroje a podobné předměty, speciální nářadí a nástroje, zboží nezbytné 

k provádění zkoušek nebo zkouškám podléhající, vzorky, náhradní výrobní 

prostředky, 

 zboží určené pro veřejné akce nebo prodej, 

 náhradní díly příslušenství a vybavení, ostatní zboží, (MATOUŠEK, 2007, s. 

215). 

 

Povolení k použití režimu dočasného použití uděluje celní úřad na žádost osoby, která 

bude zboží používat sama nebo na jejíž odpovědnost bude zboží používáno. V povolení 

se stanoví lhůta ke zpětnému vývozu, (KÁRNÍK, 2012, s. 227). Lhůta je stanovována 

s přihlédnutím ke skutečnostem, jež uvádí žadatel, a měla by zohledňovat účel dovozu. 

Měla by tedy držiteli povolení umožnit dosažení cíle dočasného použití. Lhůta pro 

setrvání v režimu dočasného použití je 24 měsíců, (MATOUŠEK, 2007, s. 214). 
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1.5.7 Dodací podmínky INCOTERMS 

Dodací podmínky jsou vydány mezinárodní obchodní komorou. Komora je tvůrcem 

principů obchodních pravidel platných v celém světě. Dodací podmínky INCOTERMS 

usnadňují provádění mezinárodního obchodu, vzhledem k rozdílným obchodním 

zákonům v různých zemích. Odvolání na ně v kupních smlouvách jasně vymezuje 

závazky smluvních stran a snižuje riziko vzniku právních komplikací, (SVATOŠ, 2009, 

s. 171). 

 

Dodací podmínky mají vliv na výši základu daně pro výpočet cla. Jsou vydávány 

jednou za 10 let. Od 1. 1. 2011 platí nová verze dodacích podmínek INCOTERMS 

2010. V praxi se však, ale stále používají i doložky z roku 2000, (ŠUBERT, 2012, s. 

28). 

 

Manažer logistiky HTS CZ aplikuje pouze dodací podmínky INCOTERMS 2010. 

Z tohoto důvodu dodací podmínky INCOTERMS 2000 a jiné, nejsou v této diplomové 

práci uvedeny. 

 

Incoterms 2010 dle druhu dopravy 

 pro lodní dopravu 

o FAS, FOB, CFR, CIF 

 pro všechny druhy dopravy 

o EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP 

 

EX WORKS: EXW – ze závodu 

„Ze závodu“ znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici 

kupujícímu v objektu prodávajícího, anebo v jiném místě (např. závod, továrna, 

skladiště apod.). Prodávající není povinen nakládat zboží na přistavený přejímací 

dopravní prostředek, ani není povinen odbavit zboží pro vývoz, pokud takové odbavení 

přichází v úvahu. EXW představuje minimální povinnost pro prodávajícího a k použití 

tohoto pravidla by mělo docházet jen po patřičném zvážení, (INCOTERMS 2010 BY 

THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMERCE, 2010). 
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FREE CARRIER: FCA  

Prodávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované kupujícím v objektu 

prodávajícího nebo v jiném jmenovaném místě. Stranám se doporučuje co nejpřesněji 

specifikovat bod ve jmenovaném místě dodání, neboť v tomto bodě přechází riziko 

z prodávajícího na kupujícího. Pravidlo FCA požaduje, pokud to přichází v úvahu, aby 

prodávající celně odbavil zboží pro vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost, 

pokud jde o celní odbavení zboží v dovozu, anebo pokud jde o úhradu dovozního cla, 

anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu, (ŠUBERT, 2011, s. 21). 

 

CARRIAGE PAID TO: CPT  

Prodávající dodává zboží dopravci anebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve 

sjednaném místě (pokud takovéto místo je dohodnuto mezi stranami) a prodávající je 

povinen sjednat přepravu a hradit náklady spojené s přepravou zboží do jmenovaného 

místa určení. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí 

v rozdílných místech. CPT požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, 

pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží pro 

dovoz a hradit dovozní clo, anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu, (PIERCE, 

2010, s. 82) 

 

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO: CIP 

„Přeprava a pojištění placeny do“ znamená, že prodávající dodá zboží dopravci nebo 

jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud je takovéto místo 

dohodnuto mezi stranami) a prodávající je povinen sjednat přepravu a nést náklady 

spojené s dodáním zboží do jmenovaného místa určení. Prodávající je rovněž povinen 

sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během 

přepravy, a to v minimálním krytí. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a 

náklady přecházejí v rozdílných místech. Pokud jsou uplatněna pravidla dle CIP, plní 

prodávající svou povinnost dodání, jakmile předá zboží do péče dopravce a nikoliv až 

když zboží dojede do místa určení. Pravidlo CIP požaduje, aby prodávající celně 

odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen 

celně odbavit zboží pro dovoz, (ŠUBERT, 2011, s. 31). 
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DELIVERED AT TERMINAL: DAT 

„S dodáním do překladiště“ znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží 

vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu ve 

jmenovaném překladišti, ve jmenovaném přístavu, anebo v místě určení. Označení 

„překladiště“ zahrnuje jakékoliv místo kryté, nebo nekryté jako např. nábřeží, skladitě, 

kontejnerové depo, nebo silniční, železniční, anebo letecké překladiště. Prodávající je 

povinen nést veškeré riziko spojené s dodáním zboží a jeho vykládkou v překladišti ve 

jmenovaném přístavu, nebo v místě určení. DAT požaduje, aby prodávající celně 

odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu. Nemá ovšem žádnou povinnost 

týkající se proclení zboží pro dovoz, (ŠUBERT, 2011, s. 36). 

 

DELIVERED AT PLACE: DAP  

„S dodáním v místě určení“ znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží dáno 

k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce 

v místě určení. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží do 

jmenovaného místa. DAP pravidlo vyžaduje, aby prodávající proclil zboží ve vývozu, 

pokud to přichází v úvahu. Avšak prodávající nemá žádnou povinnost proclít zboží 

v dovozu, hradit jakékoliv poplatky a provést celní odbavení v dovozu, (INCOTERMS 

2010 BY THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMERCE, 2010). 

 

DELIVERED DUTY PAID: DDP  

Prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu, celně odbavené pro 

dovoz na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce ve sjednaném místě 

určení. Prodávající nese veškeré náklady a riziko spojené s dodáním zboží do tohoto 

místa a má povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo 

jak pro vývoz, tak i dovoz včetně provedení příslušných celních odbavení. Pravidlo 

DDP představuje maximální povinnosti pro prodávajícího, (INCOTERMS 2010 BY 

THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMERCE, 2010). 

 

FREE ALONGSIDE SHIP: FAS 

Tato dodací podmínka znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, když dodá 

zboží k boku lodi (tj. na nábřeží nebo odlehčovacím člunem) jmenované kupujícím 
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v ujednaném přístavu nalodění. Riziko za ztrátu a poškození zboží dodáním zboží 

k boku lodi a kupující od tohoto okamžiku nese veškeré náklady. Tato dodací podmínka 

vyžaduje, aby prodávající proclil zboží ve vývozu, pokud to přichází v úvahu. 

Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavit zboží pro dovoz nebo hradit jakékoliv 

dovozní clo či provést jakékoliv dovozní celní formality, (ŠUBERT, 2011, s. 50). 

 

FREE ON BOARD: FOB  

Povinnost prodávajícího dodat zboží na palubu lodi jmenované kupujícím ve sjednaném 

přístavu nalodění anebo obstarat zboží takto dodané. Riziko za ztrátu anebo poškození 

zboží přechází na kupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi a kupující nese 

veškeré náklady od tohoto okamžiku. Pravidlo FOB požaduje, tam kde to přichází 

v úvahu, aby prodávající celně odbavil zboží ve vývozu. Prodávající však není povinen 

celně odbavit zboží v dovozu nebo hradit jakékoliv dovozní clo anebo provést jakékoliv 

celní formality v dovozu, (PETERSEN, 2010, s. 114). 

 

COST AND FREIGHT: CFR 

Dodací podmínka „Náklady a přepravné“ znamená, že prodávající splní svou povinnost 

dodání naložením zboží na palubu lodi nebo obstaráním zboží takto dodaného. Přechod 

rizika za ztrátu anebo poškození zboží přechází na kupujícího dodáním zboží na palubu 

lodi. Prodávající je povinen sjednat přepravní smlouvu a zaplatit náklady a přepravné 

nutné pro dodání zboží do jmenovaného přístavu určení. Toto pravidlo má dva kritické 

body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího v rozdílných místech. Pokud jsou 

použita pravidla CPT, CIF, CFR nebo CIF, plní prodávající svou povinnost dodání, 

jakmile je jím zboží předáno dopravci způsobem určeným zvoleným pravidlem a 

nikoliv, až když zboží dorazí do místa určení. Jak tomu je i u jiných dodacích podmínek 

i dodací podmínka CFR požaduje, aby prodávající proclil zboží ve vývozu, pokud to 

přichází v úvahu. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavit zboží pro dovoz 

nebo hradit jakékoliv dovozní clo či provést jakékoliv celní formality v dovozu, 

(ŠUBERT, 2011, s. 59). 
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COST, INSURANCE AND FREIGHT: CIF 

„Náklady, pojištění a přepravné“ znamená, že prodávající dodá zboží na palubu lodi 

nebo obstará zboží takto dodané. Riziko ztráty anebo poškození zboží přechází na 

kupujícího, jakmile je zboží dodáno na palubu lodi. Prodávající je povinen sjednat 

přepravní smlouvu a hradit náklady a přepravné potřebné k dodání zboží do sjednaného 

přístavu určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího 

za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy, a to v minimálním krytí. Toto pravidlo 

má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí na kupujícího v rozdílných 

místech. Tam, kde to přichází v úvahu, je povinností prodávajícího odbavit zboží pro 

vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost odbavovat zboží pro dovoz nebo hradit 

dovozní clo a náklady spojené celním odbavením v dovozu, (ŠUBERT, 2011, s. 64). 
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2 ANALÝZA SOUČASTNÉHO STAVU 

Vzhledem k tomu, že cílem této diplomové práce je zjistit, jak se uplatní DPH při 

využití ve vybraných celních režimech v odvětví výzkumu a vývoje, bude následná 

analýza provedena pouze na plnění týkajících se třetích zemí (tj. nečlenských států 

Evropské unie). Plnění z Evropské unie není předmětem této diplomové práce. Dále 

bude v této části diplomové práce provedena analýza uplatnění DPH při aplikaci celních 

režimů pro odvětví činnosti výzkumu a vývoje v rámci jednolitých sektorů. Pro tuto 

diplomovou práci je výzkumná a vývojová činnost vybrána pro následující sektory: 

 ziskový (tržní) sektor, 

 veřejně neziskový sektor 

 soukromě neziskový sektor. 

 

Analýza bude provedena na konkrétních datech vývojového centra společnosti 

Honeywell HTS CZ o.z., která spadá do ziskového (tržního) sektoru. Dále, v této 

kapitole, bude tato společnost detailně představena. Pro ostatní sektory jsou uvedená 

data brána pouze jako vzor. Důležitá bude konkrétní aplikace DPH a celních režimů pro 

jednotlivé, výše nadefinované sektory. Pro tuto diplomovou práci se bude předpokládat, 

že výše uvedené neziskové sektory jsou plátci DPH. 

2.1 Veřejné neziskové organizace 

Veřejně neziskový sektor, jak již bylo popsáno v teoretické části této práce, je zřizován 

organizační složkou státu, nebo územními samosprávnými celky. Pro tuto diplomovou 

práci bude, v rámci veřejně neziskových organizací, činnost výzkumu a vývoje 

představená v podobě využití ve školství, a to zejména u veřejných vysokých škol, 

v rámci doktorských studijních programů, které jsou zaměřeny na vědecké bádání a 

samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.  

 

Veřejná vysoká škola se zřizuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. Mezi 

hlavní činnosti patří mimo jiné i výzkumné, vývojové a inovační činnosti. Vysoké školy 

však mohou eventuelně provozovat i doplňkovou činnost. Doplňkovou činností se 

v tomto případě rozumí činnost navazující na hlavní činnost, kterou vysoká škola 
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vykonává za úplatu. Doplňková činnost však nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost 

činností, ke kterým byla veřejná vysoká škola zřízena. (ZÁKONY ČR ONLINE, 2014) 

 

Z pohledu této diplomové práce, se bude předpokládat, že veřejný neziskový sektor 

představený veřejnou vysokou školou, bude mít vývojovou a výzkumnou činnost 

zapsanou v rámci své hlavní činnosti. Aktivity hlavní činnosti musí být přesně 

nadefinované ve zřizovatelské smlouvě. Jak již bylo zmíněno i v tomto sektoru půjde 

pouze o případy spojené s dodávkami zboží ze třetích zemí. 

 

Z pohledu daně z přidané hodnoty to znamená, že veškeré výstupy spojené s hlavní 

činností, jsou osvobozené bez nároku na odpočet daně z přidané hodnoty při pořízení 

vstupů. Z toho vyplývá, že nárok na odpočet daně z přidané hodnoty v rámci 

dovozu zboží ze třetích zemí bude v tomto sektoru nulový.  

2.2 Soukromé neziskové organizace 

Takto definované organizace nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. Jsou 

založeny za účelem provozování činnosti ve prospěch toho, kdo měl zájem na jejich 

zřízení. Je zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání, přičemž výše 

příjmů z něj stojí obvykle až na druhém místě, (RŮŽIČKOVÁ, 2004, s. 6). 

 

V rámci této diplomové práce bude činnost výzkumu a vývoje nadefinována pro 

soukromou neziskovou organizaci jako privátní zdravotnické zařízení, které v rámci své 

doplňkové činnosti provádí za úplatu výzkumné a vývojové činnosti pro jinou 

organizaci. Tento typ kombinované činnosti neziskové organizace s prováděním 

činností za úplatu (pro dosažení zisku), je z vzhledem k výpočtu daně z přidané hodnoty 

považován za nejsložitější. 

 

Zboží potřebné pro tuto výzkumnou a vývojovou činnost bude použito i pro činnosti 

týkající se zdravotnického zařízení. V rámci této diplomové práce se bude předpokládat, 

že tohoto zboží bude 10 % z celkového dováženého zboží. Vzhledem k tomu, že 

výzkumné a vývojové činnosti budou prováděny v rámci doplňkové činnosti, soukromá 

nezisková organizace bude moci uplatnit nárok na odpočet pouze v krácené výši. Je 

tomu tak z toho důvodů, že přijatelné zdanitelné plnění použije jak pro plnění s nárokem 
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na odpočet daně (výzkumná a vývojová činnost), tak i pro plnění osvobozená od daně 

bez nároku na odpočet daně (zdravotnické zařízení). 

2.3 Ziskový sektor 

Ziskový sektor představují společnosti, které vzniknou za účelem podnikání a dosažení 

zisku. Skutečnost, zda dosaženého zisku společnost nakonec dosáhne, nemá na tuto 

problematiku žádný vliv. V rámci této diplomové práce, jak již bylo několikrát 

zmiňováno, je na základě předmětu podnikání, kterým je výzkumná a vývojová činnost, 

vybrána jako představitel ziskového sektoru společnost Honeywell HTS CZ o.z. 

V následující části této kapitoly bude nejdříve provedeno představení této společnosti a 

dále uvedena detailní analýza všech příchozích zásilek ze třetích zemí za rok 2012. 

2.3.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma:   Honeywell, spol. s r.o. 

Sídlo:     Praha 4, V Parku 2326/18, PSČ 148 

Identifikační čísla:   18627757 

DIČ:     CZ 18627757 

Základní kapitál:   9 mil. Kč 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným.  

 

Společnost Honeywell, spol. s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 2938 dne 16. Července 1991, (MINISTERSTVO 

SPRAVEDLNOSTI, 2014). 

 

Společnost Honeywell je celosvětový korporát s širokým spektrem činností v mnoha 

oblastech a v mnoha zemích. Tato diplomová práce se bude zabývat pouze činností 

odštěpeného závodu Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ o.z., které spadá i s dalšími 

odštěpenými závody pod jedno IČO 18627757. Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ o.z., 

(dále jen Honeywell HTS CZ) se podílí na poskytování služeb pro výzkum a vývoj 

produktového designu s cílem poskytovat nejlepší hodnotu pro zákazníky společnosti 

Honeywellu. 
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Obrázek 1: Rozdělení IČA 18627757 na jednotlivé odštěpené závody (zdroj: vlastní zpracování) 

2.3.2 Analýza součastného stavu společnosti Honeywell HTS CZ  

V roce 2012 bylo do společnosti Honeywell uskutečněno 734 dovozů z nečlenských 

zemí Evropské unie. Jednotlivé jednotné správní doklady (dále jen JSD), jsou ve 

společnosti Honeywell ukládány na interní úložiště dat zvané Sharepoint. Jednotný 

správní doklad, slouží jako podklad k propuštění zboží do určitého celního režimu, při 

dovozu zboží do České republiky a je zároveň daňovým dokladem dle § 33 zákona 

o DPH. Dále bylo ve sledovaném roce ve společnosti Honeywell HTS CZ uskutečněno 

24 vývozu do nečlenských států Evropské unie. Jednotlivé vývozní doprovodné doklady 

(dále jen VDD), jsou ukládány také na zmíněné interní úložiště, stejně jako JSD. 

Společnost Honeywell HTS CZ se zabývá především službami v oblasti vývoje a 

výzkumu a úzce spolupracuje se svojí mateřskou společností sídlící v USA. Vzhledem 

k charakteru činnosti vývojového centra nejsou výrobky ze strany Honeywellu 

nakupovány jako komponenty pouze za účelem prodeje, ovšem ani za účelem vlastní 

výroby. Honeywell HTS CZ provádí i následující činnosti: 

 testování s úplným zničením, 

 testování se zpětným navrácením, 

 zpracovatelské operace. 

 

Monitorováním uvnitř společnosti bylo zjištěno, že z analyzovaných dat jsou určité 

druhy zboží zasílány opakovaně a vždy za stejným účelem použití. Monitorování bylo 
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provedenou formou osobních návštěv na konkrétních pracovištích přímo v dané 

společnosti. Pracovníkům byl položen dotaz, zda dokážou určit konkrétní druh zboží, se 

kterým provádí pouze a výhradně konkrétní typ činnosti. Za pomocí techniků byly 

nakonec přirazeny k jednotlivým činnostem konkrétní druhy zboží. 

 

Na testování s následným úplným zničením jsou vždy zasílány především 

turbokompresory, nebo jejich části, či elektrické stroje a přístroje zařazené do kapitoly 

85 celní nomenklatury. Dále lze pozorovat přesné označení jednotlivých druhů zboží 

dle kódu celní nomenklatury: 

 

Kapitola 84 – Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení, jejich části a 

součásti 

8414 – vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo jiný 

plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s vestavěnými filtry 

 84148080.10 

o 841480 – Ostatní – turbokompresory, vratné objemové kompresory 

pracující s měrným přetlakem, rotační objemové kompresory 

o 84148080 – Ostatní 

o 84148080.10 – Pro použití v civilních letedlech 

 84148011.10  

o 841480 – Ostatní – turbokompresory, vratné objemové kompresory 

pracující s měrným přetlakem, rotační objemové kompresory 

o 84148011 – jednostupňové turbokompresory 

o 84148011.10 – pro použití v civilních letadlech 

 84148019.10 

o 841480 – Ostatní – turbokompresory, vratné objemové kompresory 

pracující s měrným přetlakem, rotační objemové kompresory 

o 84148019 – vícestupňové turbokompresory 

o 84148019.10 – pro použití v civilních letadlech 

 84149000.10 

o 841490 – části a součásti 
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o 84149000.10 – pro použití v civilních letadlech, (CELNÍ SPRÁVA, 

2014, (a)). 

 

Kapitola 85 – Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti, přístroje pro 

záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a 

zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů,  

8537 – Tabule panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma 

nebo více zařízeními pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu, včetně 

těch, které mají vestavěny nástroje nebo přístroje kapitoly 90, číslicové ovládací 

přístroje, jiné než spojovací přístroje čísla 8517, 

853710 – Pro napětí nepřesahující 1 000 V 

 85371010.10 

o 85371010 – číslicové ovládací panely se zabudovanými zařízením pro 

automatizované zpracování dat 

o 85371010.10 – pro použití v civilních letadlech, (CELNÍ SPRÁVA, 

2014, (b)). 

 85371099.10 

o 85371099 – ostatní 

o 85371099.10 – pro použití v civilních letadlech, (CELNÍ SPRÁVA, 

2014, (c)). 

 

Mezi zboží, které přichází opakovaně pouze za účelem testování s následným 

posláním zpět, lze dle sdělení pracovníků společnosti zařadit především kontrolní a 

zkušební přístroje zařazených dle následujících kódů celní nomenklatury: 

 

Kapitola 90: Optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, přesné, 

lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje, jejich části, součásti a příslušenství 

9014 – Busoly, včetně navigačních kompasů, ostatní navigační nástroje a přístroje 

 90142080.10 

o 901420 – Nástroje a přístroje pro leteckou nebo kosmickou navigaci (jiné 

než kompasy) 

o 90142080 – ostatní 
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o 90142080.10 – pro použití v civilních letadlech, (CELNÍ SPRÁVA, 

2014, (d)). 

 90149000.10 

o 901490 – části, součásti a příslušenství 

o 90149000.10 – přístrojů a zařízení položek 9014 10 a 9014 20 pro použití 

v civilních letadlech, (CELNÍ SPRÁVA, 2014, (e)). 

 90319085.10 

o 9031 – měřící nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje, jinde v kapitole 

90 neuvedené ani nezahrnuté, projektory na kontrolu profilu 

o 903190 – části, součásti a příslušenství 

o 90319085 – ostatní 

o 90319085.10 – pro použití v civilních letadlech, (CELNÍ SPRÁVA, 

2014, (f)). 

 90318038.10 

o 903180 – ostatní přístroje, zařízení a stroje (elektronické, na měření nebo 

kontrolu geometrických veličin) 

o 90318038 – ostatní 

o 90318038.10 – zařízení pro měření zrychlení pro samohybné aplikace, 

obsahující jeden nebo více aktivních nebo pasivních prvků a jeden nebo 

více senzorů, celé pod společným krytem, (CELNÍ SPRÁVA, 2014, (g)). 

 90312000.00  

o zkušební zařízení (ostatní optické přístroje a zařízení), (CELNÍ 

SPRÁVA, 2014, (g)). 

 

Komponenty s následujícím přesným celním zařazením, jsou využívány na 

kompletaci, nebo zpracovatelskou operaci. Jedná se především o elektrické stroje a 

přístroje, zařazené do kapitoly 85, jsou součástí téměř všech zařízení, které se 

v analyzované společnosti zušlechťují. 
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Kapitola 85 – elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti, přístroje pro 

záznam a reprodukci zvuku, přístroje záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a 

části, součásti a příslušenství těchto přístrojů 

 85044090.10 

o 8504 – elektrické transformátory, statické měniče (například 

usměrňovače) a induktory 

o 850440 – statické měniče 

o 85044090 – ostatní 

o 85044090.10 – pro použití v civilních letadlech, (CELNÍ SPRÁVA, 

2014, (h)). 

 85437090.99 

o 8543 – elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde 

v kapitole 85 neuvedené 

o 854370 – ostatní stroje a přístroje 

o 85437090 – ostatní 

o 85437090.99 – ostatní, (CELNÍ SPRÁVA, 2014, (ch)). 

 85312040.90 

o 8531 – elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje (zvonky, 

sirény, návěstní panely, poplašná zařízení na ochranu proti vloupání nebo 

požáru) jiné než čísel 8512 nebo 8530 

o 853120 – návěstní panely se zabudovanými zařízeními z kapalných 

krystalů nebo diodami vyzařujícími světlo (LED), (CELNÍ SPRÁVA, 

2014, (i)). 

o 85312040 – ostatní 

 85423190.00 

o 8542 – Elektronické integrované obvody 

o 854231 – procesory a řídící jednotky, též kombinované s paměťmi, 

měniči, logickými obvody, zesilovači, hodinovými a časovými obvody, 

nebo jinými obvody 

o 85423190.00 – ostatní, (CELNÍ SPRÁVA, 2014, (j)). 
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V rámci analýzy jsou z jednotlivých JSD mimo jiné vybrány důležité položky, které 

mají vliv na výši cla a tím i na DPH. Mezi tyto položky patří zejména:  

 dodací podmínka, 

 fakturovaná hodnota, 

 statistická hodnota, 

 celní hodnota,  

 celní režim, 

 druh zboží. 

 

Výše vyjmenované položky jsou níže zvýrazněny tak, aby bylo zřejmé, kde jsou 

k dispozici na konkrétním JSD. 

 

Dodací podmínky mají vliv na správné stanovení celní hodnoty. Podle druhu dodací 

podmínky se aplikuje čl. 32 nebo čl. 33 celního kodexu. Jedná se zejména o cenu 

dopravy, která je buď součástí fakturované hodnoty za zboží, nebo je fakturována 

samostatně. 

 

 

Obrázek 2: JSD – dodací podmínka (zdroj: vlastní zpracování). 

 

Fakturovaná hodnota je velmi důležitá ve vztahu k dodacím podmínkám, jelikož 

v konkrétních dodacích podmínkách je cena za dopravu součástí fakturované hodnoty. 
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Obrázek 3: JSD – fakturovaná hodnota (zdroj: vlastní zpracování). 

 

Statistická hodnota byla v roce 2012 společností Honeywell HTS CZ brána jako základ 

pro výpočet DPH. Důležité je upozornit na fakt, že součástí statistické hodnoty není 

úsek dopravy po České republice. 

 

 

Obrázek 4: JSD – statistická hodnota (zdroj: vlastní zpracování). 
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Celní hodnota je základem pro výpočet cla. Pro správné stanovení celní hodnoty je 

důležité porovnat vztah dodací podmínky a fakturované hodnoty za zboží. Jestliže je 

doprava fakturována zvlášť, je dle čl. 32 celního kodexu součástí celní hodnoty. Pokud 

doprava není fakturována zvlášť, je obsažená ve fakturované hodnotě za zboží. 

 

 

Obrázek 5: JSD – celní hodnota (zdroj: vlastní zpracování). 

 

Celní režim má vliv jak na výši cla, tak na DPH. Díky správně zvolenému celnímu 

režimu, může vzniknout osvobození jak od cla, tak od DPH. 

 

 

Obrázek 6: JSD – celní režim (zdroj: vlastní zpracování). 
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Druh zboží je rozhodující pro stanovení celní sazby, která má přímý vliv na výši cla. 

 

 

Obrázek 7: JSD – druh zboží (zdroj: vlastní zpracování). 

 

Součástí analyzovaných JSD jsou i zásilky nepatrné hodnoty, které jsou vyjmuty z další 

analýzy a není s nimi počítáno při dalších návrzích či vyčíslení finanční úspory. 

Důvodem je osvobození těchto zásilek jak od cla, tak od daně z přidané hodnoty. 

V souboru aplikace MS Excel, který se nachází na CD přiloženém k této práci a který 

obsahuje uvedenou analýzu získaných dat, mají svůj sloupec, který je označen červenou 

barvou. Všechny zásilky s touto hodnotu, která nesmí překročit částku 22 Eur, jsou 

přepočítány dle kurzu celní správy, která vystavuje dle čl. 18 odst. 2 celního kodexu 

kurz pro stanovení limitů jednou ročně. Kurz pro rok 2012 byl stanoven na 24,878 Kč a 

limitní částka přepočítaná na české koruny činila 548 Kč. Zásilky nepatrné hodnoty 

nepodléhají celnímu řízení, bývají propuštěny na ústní návrh celního deklaranta 

pracovníkovi celní správy. U zásilek nepatrné hodnoty nemusí být vystaven jednotný 

správní doklad. V analyzovaném roce obdržela společnost 222 takovýchto zásilek. 

 

Při analýze dat prováděné mimo jiné za účelem úspory jednak cla a s tím spojené daně 

z přidané hodnoty, bylo zjištěno, že se zmíněná hodnota DPH vypočítává ve 

sledovaném období pouze na základě statistické hodnoty. Statistická hodnota je hodnota 

zboží, kterou má zboží v okamžiku překročení tuzemských hranic z území Evropské 
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unie. Z tohoto důvodu v sobě nezahrnuje tuzemský úsek dopravy. Její použití dle 

zákona o DPH není zcela správné, i když v případě vývozu je celními a daňovými 

orgány akceptována, a to z důvodu její neměnné hodnoty. Základem daně z přidané 

hodnoty dle § 38 (1) zákona o DPH je základ pro vyměření cla, včetně vedlejších 

výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku viz. teoretická část, kapitola 1. 4. 

11 této diplomové práce.  

 

Vzhledem ke způsobu stanovení základu daně z přidané hodnoty ve sledovaném roce, 

nemají jednotlivé dodací podmínky žádný vliv při výpočtu DPH. Dodací podmínky 

přímo ovlivňují výši celní hodnoty, která je základem pro výpočet cla, jelikož stanovují 

způsob zahrnování vedlejších výdajů do základu daně při dovozu zboží. Dodací 

podmínky DAP, DAT a DDP jsou ty, při kterých je cena dopravy součástí fakturované 

hodnoty. Dle článku 33 celního kodexu je nutné tuto cenu dopravy odečíst od 

fakturované hodnoty. Naopak dodací podmínky EXW, FCA, FAS, FOB, jsou takové, 

u kterých je cena dopravy nutná připočítat k fakturované hodnotě. V analyzovaném roce 

společnost Honeywell HTS CZ použila následující dodací podmínky: CPT, CIP, CFR, 

CPT, DDP, DAP, DDU, EXW, FCA a FOB. U 378 dovozů nebyla použita žádná dodací 

podmínka. V případě vývozů výše jmenovaná společnost použila pouze dodací 

podmínku DAP a EXW a v osmi případech nebyla použita žádná dodací podmínka. 

 

Dalším poznatkem z analýzy dat ve sledovaném roce je, že sledovaná společnost v roce 

2012 proclívala všechny dovážené zásilky do celního režimu volný oběh. Celní režim 

volný oběh je značen pomocí čtyřciferného kódu 40.00, bez ohledu nat to za jakým 

účelem tyto zásilky přicházely. Čtyřciferný kód se skládá z dvouciferného kódu pro 

režim, do kterého je zboží propouštěno a dvouciferného kódu pro režim který 

aktuálnímu režimu předcházel (kód 00 se používá pro vyznačení skutečnosti, že nebyl 

použit žádný předchozí režim). Propuštěním zboží do celního režimu volný oběh, 

podléhá zboží dovoznímu clu (jeli uvedeno v celním sazebníku) a vzniká celní dluh, 

jinými slovy povinnost zaplacení cla. Zároveň vzniká i daňová povinnost v podobě 

povinnosti úhrady DPH. Z toho plyne, že společnost byla z každé příchozí zásilky 

povinna zaplatit clo i DPH v příslušné výši. V následující tabulce lze pozorovat kolik 

finančních prostředků musela společnost vynaložit na úhradu již zmiňovaných položek. 
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Tabulka 1: Výše cla a DPH v roce 2012 (zdroj: vlastní zpracování). 

Celní režim Clo celkem DPH celkem 

40.00 1 355 109 Kč 10 819 801 Kč 

Celkový součet 1 355 109 Kč 10 819 801 Kč 

 

V rámci analytické části bylo zjištěno, že společnost měla ve sledovaném roce daňovou 

povinnost ve výši 10 819 801 Kč a celní dluh ve výši 1 355 109 Kč. Vzhledem k tomu, 

že analyzovaná společnost byla založena za účelem dosahování zisku, uplatňuje dle § 

73 zákona o DPH nárok na odpočet DPH, a to v plné výši. 

 

Co se týče vývozů, jak již bylo řečeno, společnost Honeywell HTS CZ, dopravila ve 

sledovaném roce 24 zásilek do státu mimo Evropské společenství. Veškeré zásilky byly 

procleny do celního režimu vývoz. Vzhledem k tomu, že analyzovaná společnost 

provedla veškeré dopravení zboží do třetích zemí, při kterých bylo zboží vyváženo 

s přechodem vlastnického práva za úplatu, jsou všechna plnění předmětem daně 

z přidané hodnoty. Z důvodů splnění podmínek nutných pro osvobození od DPH dle § 

66 zákona o DPH, jsou všechna plnění od této daně osvobozena. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části jsou popsány konkrétní řešení vedoucí jak k odstranění slabých stránek 

finančního a logistického oddělení společnosti Honeywell HTS CZ, tak k finanční 

úspoře na dovozním cle. Navrhované úpravy vychází z teoretických východisek 

popsaných v předchozích částech této diplomové práce, dále z provedené analýzy 

jednotlivých JSD a v neposlední řadě z monitorování situace a činností finančního 

oddělení a oddělení logistiky analyzované společnosti. Jednotlivé návrhy jsou sice 

konkrétně stanoveny pro společnost Honeywell HTS CZ, ale v rámci této diplomové 

práce jsou brány i jako vzor pro ostatní typy organizací (tj. veřejný neziskový sektor a 

veřejný soukromý sektor), které se zabývají výzkumnou činností stejně jako 

analyzovaná společnost. Společnost Honeywell HTS CZ, zde figuruje pouze jako 

zástupce ziskového sektoru. V následující kapitole bude také konkrétně rozebráno, jaký 

vliv na DPH mají jednotlivé návrhy pro konkrétní typ organizace.  

3.1 Stanovení základu daně z přidané hodnoty 

V analytické části bylo zjištěno, že společnost Honeywell HTS CZ používá jako základ 

daně DPH při dovozu zboží statistickou hodnotu. Statistická hodnota je hodnota, kterou 

má zboží ve chvíli při vstupu na území České republiky. Nezahrnuje tuzemský úsek 

dopravy. Dle zákona o DPH je základ daně při dovozu zboží dán součtem následujících 

položek: 

 základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z dovozu 

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

 vedlejších nákladů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, případně 

dalšího místa určení na území Evropského společenství, pokud je známo. 

 

Prvním místem určení se myslí místo uvedené v přepravním dokladu, na jehož základě 

je zboží dováženo do dovážejícího členského státu, (DRÁBOVÁ, 2013, s. 310). Na tuto 

skutečnost mají podstatný vliv dodací podmínky, ve kterých si prodávající s kupujícím 

stanoví místo určení, do kterého místa je povinen hradit náklady spojené s dopravou 

prodávající a od kterého kupující. Z tohoto důvodů navrhuji, aby analyzovaná 

společnost začala počítat základ daně, dle zákona o DPH. 
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3.2 Aplikace dodacích podmínek 

Společnost Honeywell HTS CZ v roce 2012 dodacím podmínkám nepřikládala větší 

pozornost a v řadě případů na jednotných správních dokladech není dodací podmínka 

uvedena. V případě chybějící dodací podmínky celní úřad započítá náklady na dopravu 

do celní hodnoty, i když jsou již součástí fakturované hodnoty za zboží. Tato skutečnost 

má v případě použití konkrétních dodacích podmínek (např. dodací podmínky DAP) 

dopad na výši cla, jelikož doprava je v celní hodnotě započítaná dvakrát. Jednou jako 

součástí ceny faktury a podruhé přičtením nákladů na dopravu celní správou. Z tohoto 

důvodu navrhuji, aby společnost Honeywell HTS CZ, i kterýkoli jiný typ organizace, 

vždy vyžadovala po odesílateli uvádění předem dohodnutých dodacích podmínek na 

faktuře. 

3.3 Aplikace celních režimů 

Vzhledem k tomu, že společnost Honeywell HTS CZ je výzkumné a vývojové centrum, 

nejsou veškeré jeho činnosti prováděny za účelem prodeje zboží či služeb. Honeywell 

HTS CZ provádí i následující operace: 

 testování výrobků s úplným zničením, 

 testování výrobků se zpětným navrácením, 

 zpracovatelské operace. 

 

Společnost Honeywell HTS CZ bez ohledu na účel použití zboží proclívá veškeré 

zásilky do celního režimu volný oběh. V teoretické části této diplomové práce byly 

popsány veškeré celní režimy, které se dle celního kodexu Společenství mohou použít 

při dovozu zboží. Navrhovala bych, aby byly využity i jiné celní režimy kromě celního 

režimu volný oběh, a to na základě skutečného účelu použití ve společnosti Honeywell 

HTS CZ. Některé celní režimy mají úplné nebo podmíněné osvobození od platby 

dovozního cla. Tímto by došlo k finanční úspoře nákladů za platby na dovozím clu a 

zároveň by docházelo k nižšímu stanovení základu daně z přidané hodnoty. 
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Celní kodex společenství umožňuje použití těchto celních režimů: 

 volný oběh, 

 tranzit, 

 uskladňování v celním skladu, 

 aktivní zušlechťovací styk, 

 pasivní zušlechťovací styk, 

 přepracování pod celním dohledem, 

 dočasné použití,  

 vývoz, (NAŘÍZENÍ RADY (EHS) Č. 2913/92, 2007, s. 8). 

3.3.1 Volný oběh s osvobozením 

V důsledku použití článku 23 Nařízení rady 1186/2009 je možné zboží propustit do 

volného oběhu s úplným osvobozením od dovozního cla. V tomto článku jsou 

stanoveny podmínky pro osvobození od cla zásilek zboží nepatrné hodnoty. Zbožím 

nepatrné hodnoty se rozumí zboží, jehož vlastní hodnota nepřevyšuje částku 150 Eur na 

zásilku. Jelikož zmiňovaná společnost toto osvobození neuplatňuje v rámci celního 

řízení při dovozu zboží, navrhuji jeho okamžité zavedení. 

 

Dále Nařízení rady o systému Společenství pro osvobození cla ve svých článcích 95 – 

101 umožňuje osvobodit zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům. Zboží 

může být osvobozeno, pouze pokud je v průběhu zkoušky, analýzy, nebo pokusu zcela 

spotřebováno, nebo zničeno. Vzhledem k povaze činností společnosti Honeywell HTS 

CZ, lze u konkrétního druhu zboží zavést i tento druh úplného osvobození od dovozního 

cla. 

 

Celní režim volný oběh navrhuji používat v ostatních případech nákupu zboží ze třetích 

zemí za účelem prodeje, nebo v daných situacích, kdy by nebylo efektivní zboží 

proclívat do jiného celního režimu. 

3.3.2 Režim tranzit  

Umožňuje dopravu zboží z celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení pod celním 

dohledem. Režim tranzit je u zmiňované společnosti využíván ve chvíli, jakmile je 

zboží dováženo neschváleným dopravcem, nebo při použití dodací podmínky DDP. 
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V takovém případě je celní oddělení dopravce požádáno o propuštění zboží do režimu 

tranzit. Ukončení režimu tranzit bude prováděno prostřednictvím celního deklaranta 

v Brně. Zboží nemusí být fyzicky doručeno na celní úřad, může být doručeno přímo do 

místa určení tj. do společnosti Honeywell HTS CZ. Zboží však stále podléhá celnímu 

dohledu. Režim tranzit má omezenou platnost s maximální dobou platnosti 7 dnů, do té 

doby se musí režim ukončit propuštěním zboží do příslušného celního režimu. 

3.3.3 Uskladnění v celním skladu 

Uskladňování v celním skladu společnost Honeywell HTS CZ nevyužívá, jelikož 

vzhledem k povaze činnosti výzkumu a vývoje, nepotřebuje společnost žádné zásoby 

materiálu, nebo místo pro uskladnění hotových výrobků, jak je tomu u výrobních 

závodů. Většina příchozích zásilek společnosti Honeywell HTS CZ přijde do místa 

určení již po ukončeném celním řízení. V případě příchodu zásilky do místa určení bez 

ukončeného celního řízení, podléhá zboží stále celnímu dohledu. V takovém případě 

jsou zásilky uložené na místo pro příchozí zásilky bez možnosti otevření, nebo jakékoli 

manipulace do okamžiku ukončení celního řízení. Celní řízení probíhá dle pokynů 

zaměstnance celní divize u dopravce, nebo celního deklaranta.  

3.3.4 Aktivní zušlechťovací styk 

Celní režim aktivní zušlechťovací styk je společnost Honeywell HTS CZ schopna 

aplikovat ve chvíli, kdy dopředu zná skutečnost, že zboží nebude zůstávat v České 

republice, nýbrž bude po zušlechťovacích operacích vráceno do země odeslání. 

Zaměstnanci společnosti byli schopni určit konkrétní druhy zboží, které vždy použijí 

právě jako součásti, či komponenty pro zušlechťovací operace. Navrhuji tento druh 

zboží proclívat do celního režimu AZS v podmíněném systému. 

3.3.5 Pasivní zušlechťovací styk 

Pasivní zušlechťovací styk společnost v analyzovaném roce nevyužila, jelikož veškeré 

své zásilky s místem doručení ve třetí zemi proclila do celního režimu vývoz. Tento 

režim je vhodné aplikovat v případě dočasného vyvezení z celního území Společenství 

za účelem podrobení zpracovatelských operací. 
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3.3.6 Přepracování pod celním dohledem 

Přepracování pod celním dohledem je velice náročný celní režim na povolovací řízení. 

Musí být přesně popsaný proces, jakým způsobem bude zboží opracováno, včetně 

technologických postupů, nebo jak bude nakládáno s odpady. Zboží musí být 

identifikovatelné během jakékoliv části procesu. Podmínkou povolení tohoto celního 

režimu je skutečnost, že přepracování zboží musí být nevratné. Vzhledem 

ke specifickým druhům činností společnosti, Honeywell HTS CZ tento režim 

nevyužívá. 

3.3.7 Dočasné použití 

Vzhledem k tomu, že pracovníci Honeywellu HTS CZ dokázali velmi konkrétně označit 

druhy zboží, které jim do společnosti chodí v rámci testování s následným navrácením 

do země odeslání, navrhuji tento konkrétní druh zboží proclívat do režimu dočasné 

použití, s úplným osvobozením od dovozního cla. Proclením zboží do režimu dočasné 

použití s úplným osvobozením od cla nevzniká plátci daně povinnost odvést daň 

z přidané hodnoty z titulu dovozu zboží. 

3.3.8 Vývoz 

Celní režim vývoz byl ve společnosti aplikován na zásilky, které jsou dopravovány do 

států, které nejsou na území Evropského společenství. Navrhuji, aby společnost dále 

aplikovala tento režim v případě zásilek vyvážených za účelem prodeje (přechod 

vlastnického práva za úplatu). V momentě nutnosti dočasného vyvezení zboží, navrhuji 

použít celní režim pasivní zušlechťovací styk, který je blíže popsán výše. 
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4 ZHODNOCENÍ NÁVRHŮ 

Tato část diplomové práce obsahuje detailní rozebrání konkrétních návrhů z předchozí 

kapitoly. Zároveň se také zabývá konkrétním vyčíslením úspory DPH a cla, a to jak 

v ziskovém sektoru v zastoupení společnosti Honeywell HTS CZ, tak i v dalších dvou 

typech organizací (konkrétně veřejného a soukromého neziskového sektoru). Ziskový 

sektor zároveň slouží jako vzor pro vyčíslení úspory DPH a cla pro ostatní typy 

organizací. 

4.1 Stanovení základu daně z přidané hodnoty 

Analyzovaná společnost používala ve sledovaném roce pro stanovení základu DPH při 

dovozu zboží statistickou hodnotu. Zákon o DPH říká, že základem daně má být součet 

následujících položek:  

 základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z dovozu 

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

 vedlejších nákladů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, případně 

dalšího místa určení na území Evropského společenství, pokud je známo. 

 

K tomu, aby společnost mohla správným způsobem určit základ daně, potřebuje rozpis 

nákladů dopravy od dopravců na jednotlivé úseky, kterými jsou: 

 doprava po území třetích zemí, 

 doprava po území Evropské unie, 

 úsek tuzemské dopravy. 

K tomuto kroku bude nutné domluvit jednání se třemi používanými dopravci ve 

společnosti, a přimět je, aby začali pro společnost Honeywell HTS CZ uvádět náklady 

na jednotlivé úseky dopravy přímo do jednotného správního dokladu. Navrhuji rozpis 

nákladů doprav zapisovat do kolonky 32 s názvem popis zboží. Vzhledem k tomu, 

společnost Honeywell HTS CZ je mezinárodní společností, je zařazena pro všechny tři 

zmiňované dopravce do oblasti klíčových zákazníků, tím pádem navíc nebude tato 

služba zpoplatněna a je poskytována přepravcem v rámci nadstandardních odběratelsko-

dodavatelských vztahů. 



68 

 

I když zmiňovaná společnost nepoužívala ve všech případech dovozů v roce 2012 

dodací podmínky. Je na všech JSD jako místo určení uvedena adresa Honeywell HTS 

CZ oz., Tuřanka 100/96/98c podle toho, na kterou divizi je zboží určeno. Z tohoto 

vyplývá, že tuzemský úsek dopravy patří do základu daně z přidané hodnoty, proto 

navrhuji, aby analyzovaná společnost začala počítat základ daně, dle zákona o DPH, a 

to následujícím způsobem: 

 

Základ daně DPH = celní hodnota + clo + doprava po Evropské unii (včetně České 

republiky) 

 

Celní hodnota = fakturovaná cena + doprava mimo území Evropské unie  

 

Na následujícím obrázku lze vidět, kde je potřebné hodnoty pro výpočet DPH možné 

nalézt na jednotném správním dokladu (JSD). Pro představu je obrázek JSD vytvořen 

i s vyčíslenými náklady za dopravu od spedičních firem, které jsou součásti mého 

návrhu správné aplikace základu DPH. Do té doby než bude ukončeno jednání se 

spedičními firmami, lze dopravu rozpočítávat manuálně a to podle následujících kritérií: 

 70 % – zahraniční úsek dopravy, 

 28 % – doprava po Evropské unii, 

 2 % – tuzemský úsek dopravy, (zdroj: konzultace s celním deklarantem). 

 

 

Obrázek 8: Rozpis položek pro stanovení základu daně DPH na JSD (zdroj: vlastní zpracování) 
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V následující tabulce je zobrazen rozdíl, o kolik by se změnila výše odvedené daně 

z přidané hodnoty po aplikaci návrhu stanovení základu daně dle zákona o DPH ve 

sledovaném období. 

 

Tabulka 2: Výše daňové povinnosti DPH při aplikaci stanovení základu daně dle DPH (zdroj: 

vlastní zpracování). 

  Data   

Celní režimy/Kódy osvobození DPH celkem – před 

návrhem 

DPH celkem – po 

návrhu 

40.00 4469704 4647310 

51.00 668603 668700 

53.00 4386612 4386454 

C07 313010 309159 

C33 981872 994195 

Celkový součet 10819801 11005818 

 

Lze pozorovat, že daňová povinnost se zvýší z 10 819 801 Kč na 11 005 818 Kč tj. 

o 186 017 Kč. I přesto je tento návrh důležité zavést z hlediska správného stanovení 

základu daně dle zákona o DPH. Dále je důležité upozornit na fakt, že pro ziskový 

sektor by toto navýšení z hlediska možnosti uplatnění plného nároku na odpočet daně 

z přidané hodnoty nehrálo tak velkou roli. 

 

Výše uvedený návrh doporučuji zavést i v případě příchozích zásilek z nečlenských 

zemí Evropské unie ve veřejné a soukormé neziskové organizaci. Jedná se o stanovení 

základu daně dle zákona o DPH, který by měla používat každá organizace sídlící 

v České republice. Co se týče veřejné neziskové organizace pro ni bude vyšší daňová 

povinnost více nepříjmená, než pro ziskový sektor, a to z důvodů jejího osvobozeného 

plnění bez nároku na odpočet daně. Daňová povinnost bude tedy vyšší o zmíněných 

186 017 Kč. 

 

U soukromé neziskové organizace by vzhledem k jejímu rozvržení činností 

(viz praktická část této diplomové práce) činil nárůst daňové povinnosti (po odečtení 

kráceného nároku na odpočet) 184 273 Kč, (tj. 10 711 686 – 10 895 959). 
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V následujících tabulkách je zobrazen způsob výpočtu zvýšení daňové povinnosti 

u soukromého neziskového sektoru, vzhledem ke krácenému nároku na odpočet daně. 

 

Tabulka 3: Výsledná daňová povinnost před zavedenými změnami u soukromého neziskového 

sektoru (zdroj: vlastní zpracování). 

Základ DPH 

před změnami 

10 % činnost 

výzkumu a 

vývoje 

90 % činnost 

zdravotnického 

zařízení 

Koeficient Nárok na 

odpočet 

v krácené výši 

54 057 577 Kč 5 405 758 Kč 48 651 819 Kč 0,1 108 115 Kč 

 

(5405758 * 0,2) * 0,1 = 108 115 Kč 

 

10 819 801 - 108 115 = 10 711 686 Kč 

 

Výsledná daňová povinnost před zavedenými změnami je 10 711 686 Kč. 

 

Tabulka 4: Výsledná daňová povinnost po zavedení změn u soukromého neziskového sektoru 

(zdroj: vlastní zpracování). 

Celkové DPH 

po zvedení 

změn 

10 % činnost 

výzkumu a 

vývoje 

90 % činnost 

zdravotnického 

zařízení 

Koeficient Nárok na 

odpočet 

v krácené výši 

54 929 371 Kč 5 492 937 Kč 49 436 434 Kč 0,1 109 859 Kč 

 

(5 492 937 * 0,2) * 0,1 = 109 859 Kč 

 

11 005 818 - 109 859 = 10 895 959 Kč 

 

Výsledná daňová povinnost po zavedení změn je 10 895 959 Kč. 

4.2 Aplikace dodacích podmínek 

Dodací podmínky jsou v rámci obchodování se zahraničními subjekty velice důležité, 

zejména pak se subjekty ze třetích zemí, kde mají dodací podmínky vliv na výši cla. 

Neznalost, nebo špatná aplikace dodacích podmínek, může mít negativní důsledky i na 

daň z přidané hodnoty. Z těchto důvodů navrhuji okamžité zavedení používání dodacích 
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podmínek Incoterms 2010 pro všechny tři typy organizací. Vzhledem k rizikům jiných 

dodacích podmínek navrhuji začít používat pouze dodací podmínku CPT, nebo FCA.  

 

Jako kritéria pro zvolení dodací podmínky mezi navrhované, byly určeny následující 

body: 

 výběr dopravce, 

 kupující je povinen provést celní odbavení pro dovoz, 

 prodávající je povinen odbavit zboží pro vývoz. 

 

Výběr dopravce 

Pro ziskový sektor je podmínka výběru dopravce jak na straně kupujícího, tak na straně 

prodávajícího velmi důležitá, a to z důvodu, že vybraná společnost má s konkrétními 

dopravci uzavřené smlouvy, ve kterých jsou přesně definovány podmínky přepravy. 

Dále je součástí smlouvy stanovený závazný ceník. Kupující dopředu zná cenu. Co se 

týče neziskového sektoru, i pro ten je vždy lepší mít možnost učinit výběr dopravce. Ať 

už z důvodů, které jsou popsány pro ziskový sektor (možnost mít konkrétní dopravce, se 

kterými má organizace jistou zkušenost), nebo z důvodů dát přednost kvalitě dopravy 

před cenou (v praxi prodávající většinou vybere nejlevnější variantu přepravy). 

 

Celní odbavení pro dovoz 

Podmínka celního odbavení pro dovoz je navrhována z toho důvodu, jelikož je vždy 

méně rizikové tuto činnost provádět ze strany, která zná místní legislativu a veškerá 

rizika s tím spojená. Fakt je také to, že zákony některých zemí (např. ČR) nedovolují 

osobě neusazené v Evropské unii podat celní prohlášení.  

 

Tato podmínka je důležitá zejména pro ziskový a soukromý neveřejný sektor, kde je 

potřeba daňový doklad (neboli JSD v XML podobě) kvůli uplatnění nároku na odpočet 

daně z přidané hodnoty. 

 

Celní odbavení pro vývoz 

Podmínka povinnost prodávajícího odbavit zboží pro vývoz je velmi důležitá z pohledu 

osvobozeného plnění DPH při vývozu. Aplikací dodací podmínky s povinností 
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prodávajícího odbavit zboží pro vývoz je eliminováno riziko, že prodávající zboží 

nevyveze. Kupující potřebuje doklad o ukončeném vývozu, který je zároveň daňovým 

dokladem. V případě neukončeného vývozu, celní úřad zruší vývoz a kupujícímu 

vznikne daňová povinnost tuzemského plnění, vzhledem k místu dodání. Kupující bude 

muset zaplatit vyměřenou daň z přidané hodnoty plus pokutu. Další důvodem, je, že 

prodávající zná legislativní prostředí v zemi vývozu. 

 

Toto kritérium je pro aplikaci právě navrhovaných dodacích podmínek FCA a CPT 

důležité pro všechny 3 typy organizací. 

 

Vzhledem k výše vyjmenovaným kritériím navrhuji začít používat v případě dovozů 

zboží (nákupu) dodací podmínku FCA a v případě vývozů (prodeje) dodací 

podmínku CPT. 

4.2.1 Dodací podmínka FCA 

Prodávající dodá zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované kupujícím v objektu 

prodávajícího nebo v jiném místě. 

 

Tato dodací podmínka je vybrána na straně nákupu vzhledem k splnění všech tří kritérií. 

Kupující vybírá dopravu a má povinnost odbavit zboží pro dovoz, na druhé straně 

prodávající má povinnost celně odbavit zboží pro vývoz, tudíž nehrozí riziko 

nevyvezení zboží prodávajícím. 

4.2.2 Dodací podmínka CPT 

Prodávající splní dodání, jakmile je zboží předáno smluvenému prvnímu dopravci. 

Dodací podmínka CPT je nejvhodnější dodací podmínkou na straně prodeje. Prodávající 

může ovlivnit výběrem dopravce veškeré své náklady, tím pádem svoji 

konkurenceschopnost na trhu. Tato dodací podmínka stejně jako FCA splňuje výše 

nadefinovaná kritéria: zvolením dopravce a povinností celně odbavit zboží pro vývoz, 

zároveň zde není povinnost plnit celní odbavení na straně dovozu. 
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Dodací podmínky FCA a CPT byly vybrány na základě již výše vyjmenovaných kritérií, 

díky kterým nebyly navrhnuty jiné dodací podmínky, jelikož buď nesplňují výše 

uvedené kritéria, nebo jsou nevýhodné, nebo příliš rizikové z jiných důvodů. 

4.2.3 Dodací podmínky CIP a CIF 

CIP a CIF jsou dodací podmínky, ve kterých je zahrnuto pojištění přepravy zboží. Mezi 

navrhované dodací podmínky nebyly začleněny do ziskového sektoru, jelikož 

společnost Honeywell HTS CZ má globální pojistku, tudíž nepotřebuje mít pojištěnou 

dopravu zboží zvlášť prostřednictvím těchto dodacích podmínek. 

 

Ovšem ani pro ostatní dva typy sektorů nemohu tyto dvě dodací podmínky doporučit 

jako vhodné, jelikož zmíněné pojištění se vztahuje pouze na totální zničení (př. shoření 

celého vlaku). Na běžnější situace jako jsou: poškození při manipulaci či ztrátu se 

pojištění nevztahuje. 

4.2.4 Dodací podmínky FAS, FOB a CFR 

Tyto dodací podmínky jsou určeny pro námořní přepravu. Vzhledem k tomu, že 

společnost Honeywell HTS CZ druh námořní přepravy nepoužívá, nejsou začleněny 

mezi navrhované dodací podmínky ke standardnímu používání. 

 

Z pohledu veřejné a soukromé neziskové organizace a případného zájmu použití 

námořní dopravy, bych ze tří výše uvedených dodacích podmínek, navrhovala použít 

z pohledu kupujícího (dovozu) dodací podmínku FOB, či CFR a z pohledu 

prodávajícího (vývozu) dodací podmínku FAS. U dodací podmínky FOB, či CFR končí 

povinnosti a rizika spojená s dodáním zboží okamžikem dodáním zboží na palubu lodi. 

Z tohoto důvodů doporučuji výše zmíněné dodací podmínky použít ze strany 

kupujícího, a to kvůli eliminaci rizika při transferu zboží na palubu lodi. U dodací 

podmínky FAS a pozice prodávajícího je pozice přesně opačná, jelikož u dodací 

podmínky FAS, končí prodávajícímu povinnosti a rizika dodáním zboží k boku lodi, 

tudíž případné problémy s nakládkou zboží na loď jsou odstraněny. 

4.2.5 Dodací podmínky DAP a DAT 

Dodací podmínka není vhodná pro použití na straně nákupu, vzhledem k nesplnění 

kritéria výběru dopravce. U této dodací podmínky vybírá dopravce prodávající. 
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Z pohledu prodávajícího tato dodací podmínka není úplně nevyhovující, nicméně 

u dodací podmínky CPT přechází rizika dříve na kupujícího, než u této dodací 

podmínky, z tohoto důvodu byla vybrána jako nejvhodnější dodací podmínka CPT. 

 

U dodací podmínky DAT je doprava zahrnuta v ceně zboží, kupující nemůže ovlivnit 

volbu dopravce a s tím spojenou cenu dopravy, díky čemu nebyla tato podmínka 

navržena jako vhodná. Dále se tato dodací podmínka stává nevýhodnou na straně 

prodeje kvůli povinné vykládce z dopravního prostředku. Z tohoto důvodu bych 

nedoporučovala používat dodací podmínku na straně vývozu (prodávající). 

4.2.6 Dodací podmínky EXW A DDP 

Dodací podmínky EXW a DDP nedoporučuji používat ani v jednom sektoru. Dodací 

podmínka EXW nesplňuje kritérium, povinnosti odbavení zboží na straně vývozu. 

U dodací podmínky DDP naopak není splněn bod, že je kupující povinen provést celní 

odbavení zboží pro dovoz. 

4.3 Aplikace celních režimů 

Návrh aplikace celních režimů je navrhován pro všechny 3 zmiňované typy organizací. 

Stejně tak jako u ostatních návrhů je i zde vycházeno ze ziskového sektoru. Při dovážení 

zboží ze třetích zemí je výhodné aplikovat celní režimy s hospodářským účinkem, 

vzhledem k jejich osvobození od dovozního cla a DPH. Vzhledem k činnosti výzkumu 

a vývoje všech 3 výše nadefinovaných organizací, navrhuji aplikovat následující celní 

režimy: 

 volný oběh s osvobozením, 

 volný oběh, 

 tranzit, 

 aktivní zušlechťovací styk, 

 pasivní zušlechťovací styk, 

 dočasné použití. 

 

Ve společnosti Honeywell HTS CZ, nebyl v roce 2012 žádný pracovník, který by 

stanovoval jednotlivé celní režimy, či by komunikoval s celní správou při celním řízení. 

Z tohoto důvodu, byly veškeré příchozí zásilky ze třetích zemí proclívány automaticky 
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do celního režimu volný oběh. Aplikací jednotlivých celních režimů vznikne 

u zmiňované společnosti (ziskový subjekt) úspora na dovozním cle. V rámci této 

diplomové práce jsou jednotlivé výše vyjmenované celní režimy navrhovány dle 

skutečností, jak bylo s danými výrobky ve společnosti nakládáno. Tato skutečnost byla 

zjištěna dotazováním se přímo pracovníků v dané společnosti.  

4.3.1 Volný oběh s osvobozením 

Pro skupinu výrobků, které jsou do společnosti dovážené za účelem testování 

s následným úplným zničením, navrhuji aplikovat celní režim volný oběh 

s osvobozením. Přesný kód pro tento osvobozovací režim je C33, který je použit 

i souboru aplikace MS Excel, který je přílohou této diplomové práce. V tomto souboru 

byla provedena analýza veškerých příchozích zásilek ze třetích zemí ve sledovaném 

roce. Výrobky, které jsou do společnosti dovážené vždy za tímto účelem, jsou dle 

zaměstnanců obsažené v kapitolách 84 a 85 sazebního zařazení. Jedná se o: 

 Kapitola 84 – Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení, jejich části a 

součásti, 

 Kapitola 85 – Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti, 

přístroje záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci 

televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů, 

(CELNÍ SPRÁVA, 2014, (a)). 

 

Přesná klasifikace výrobků dovážených za tímto účelem je popsána v kapitole 2. 3. 2 

Analýza součastného stavu společnosti Honeywell HTS CZ této diplomové práce. 

 

V roce 2012 by se tento režim týkal 118 případů. V následujících tabulkách je vidět, 

finanční úspora společnosti na dovozním cle a DPH, při aplikování osvobozovacího 

kódu C33 na místo propuštění zboží do celního režimu volný oběh. 

 

Tabulka 5: Výše cla v případě proclení do celního režimu volný oběh (zdroj: vlastní zpracování). 

Celní režim Výše cla Výše DPH 

Volný oběh 40.00 101 897 Kč 985 264 Kč 
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Výše cla u výrobků zasílaných k činnosti testování s následným úplným zničením byla 

vyčíslena na 101 897 Kč. Po aplikaci osvobozovacího kódu je clo nulové, tudíž vznikla 

finanční úspora na dovozním cle v hodnotě 101 897 Kč a daně z přidané hodnoty, která 

činí 985 264 Kč. 

 

Tabulka 6: Výše cla po zavedení celního režimu volný oběh s osvobozením C33 (zdroj: vlastní 

zpracování). 

Celní režim Výše cla Výše DPH 

40.00 s osvobozovacím kódem 

C33 

0 Kč 0 Kč 

 

Dále navrhuji zavést celní režim volný oběh s osvobozením, a to pro zásilky nepatrné 

hodnoty. Zbožím nepatrné hodnoty se rozumí zboží, jehož vlastní hodnota nepřevyšuje 

částku 150 Eur na zásilku. Výše 150 Eur je brána z položky fakturované hodnoty na 

příslušném JSD. V roce 2012 společnost zaznamenala 255 případů zásilek ze třetích 

zemí, které nedosahovaly této hodnoty. V následujících tabulkách lze pozorovat 

finanční úsporu na cle, která díky zavedení celního režimu s osvobozením C07 vznikne, 

a to ve výši 34 184 Kč. U tohoto celního režimu s osvobozením nevznikne žádná úspora 

na DPH, jelikož zásilky nepatrné hodnoty do 150 Eur jsou osvobozené pouze od 

dovozního cla, nikoliv od DPH, jak je tomu v předchozím případě. 

 

Tabulka 7: Výše cla v případě proclení do celního režimu volný oběh (zdroj: vlastní zpracování). 

Celní režim Výše cla 

Volný oběh 40.00 34 184 Kč 

 

Tabulka 8: Výše cla po zavedení celního režimu volný oběh s osvobozením C07 (zdroj: vlastní 

zpracování). 

Celní režim Výše cla 

40.00 s osvobozovacím kódem C07 0 Kč 
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4.3.2 Volný oběh 

Celní režim volný oběh bude aplikován ve všech ostatních případech, ve kterých nebude 

moci být zboží procleno do jiných výše uvedených celních režimů. Jde o případy, ve 

kterých zboží přijde ze třetí země a nebude určeno k následujícím činnostem: 

 testování s úplným zničením, 

 testování se zpětným navrácením, 

 zpracovatelské operace. 

 

U tohoto celního režimu není vyčíslena žádná finanční úspora na dovozním cle a ani na 

dani z přidané hodnoty, jelikož aplikací celního režimu volný oběh žádné osvobození od 

těchto plateb nevzniká. 

4.3.3 Celní režim tranzit 

Celní režim tranzit nemá, tak jako jiné celní režimy přímý vliv na dovozní clo ani na 

výši DPH. I přesto navrhuji začít aplikovat tento celní režim z důvodů nebezpečí 

neobdržení daňových dokladů potřebným k uplatnění nároku na odpočet DPH. Tento 

režim se použije především v následujících případech: 

 použití neschválené spediční společnosti, 

 v případě použití dodací podmínky DDP. 

 

Použití neschváleného dopravce 

Při použití neschváleného, či neznámého dopravce vzniká nebezpečí neobdržení 

daňového dokladu. Proto navrhuji použít celní režim tranzit. Vystavením tranzitního 

dokladu T1 dochází k propuštění zboží do příslušného režimu až v místě určení. 

 

Použití dodací podmínky DDP 

V případě použití dodací podmínky DDP, je prováděno dovozní celní řízení ze strany 

prodávajícího. Je zde opět riziko, že strana kupujícího se nedostane k daňovému 

dokladu. Jako eliminaci tohoto rizika navrhuji použití celního režimu tranzit, tzn. zboží, 

bude procleno do příslušného celního režimu zaměstnancem celní sekce analyzované 

společnosti. Následně bude získán daňový doklad za účelem zaplacení daně a případné 

celní poplatky budou vyfakturovány prodávajícímu. 
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4.3.4 Celní režim aktivní zušlechťovací styk 

Vzhledem k tomu, že do analyzované společnosti jsou dovážené výrobky (zejména 

z jejího jiného závodu sídlícího v Americe) pouze za účelem zušlechtění, či provedení 

zpracovatelské operace a po provedeném úkonu jsou zasílány zpět do místa odeslání, 

navrhuji pro tuto konkrétní skupinu výrobků aplikaci celního režimu aktivní 

zušlechťovací styk v podmíněném systému. Režim aktivní zušlechťovací styk 

v podmíněném systému, na rozdíl od režimu volný oběh, má při dodržení veškerých 

podmínek úplné osvobození od dovozního cla a DPH. Režim AZS v podmíněném 

systému by připadal v úvahu u elektrických strojů a přístrojů, zařazených do kapitoly 85 

sazebního zařazení. Konkrétní druhy výrobků jsou popsány v kapitole 2. 3. 2 Analýza 

součastného stavu společnosti Honeywell HTS CZ této diplomové práce. Do 

společnosti bylo v roce 2012 dovezeno 21 výrobků s příslušným celním zařazením. 

 

V následujících tabulkách lze pozorovat finanční úsporu, která vznikne v případě 

využívání celního režimu AZS v podmíněném systému na místo celního režimu volný 

oběh. V tomto případě je vyčíslena finanční úspora ve výši 38 578 Kč, avšak bez 

položek, jejichž hodnota cla je nižší než náklady na celní řízení.  

 

Tabulka 9: Výše cla v případě proclení do celního režimu volný oběh (zdroj: vlastní zpracování). 

Celní režim Výše cla 

Volný oběh 40.00  38 578 Kč 

 

Tabulka 10: Výše cla po zavedení celního režimu AZS v podmíněném systému (zdroj: vlastní 

zpracování). 

Celní režim Výše cla 

AZS v podmíněném systému 0 Kč 

 

4.3.5 Celní režim pasivní zušlechťovací styk 

Tento celní režim společnost zatím neměla příležitost využít, ovšem vzhledem 

k výzkumné a vývojové činnosti se může naskytnout situace, kdy společnost vyveze 

zboží za účelem zušlechtění, nebo opravy. V takovém případě navrhuji, aby společnost 
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využila celního režimu pasivní zušlechťovací styk, a to vzhledem k úplnému, či 

částečnému osvobození od dovozního cla. 

4.3.6 Celní režim dočasné použití 

V případě dovozu zboží ze třetích zemí za účelem činnosti testování se zpětným 

zasláním odesílateli, navrhuji pro tuto kategorii výrobků využití celního režimu 

dočasné použití s úplným osvobozením od dovozního cla. Kategorie výrobků je určena 

pro optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, přesné, lékařské nebo 

chirurgické nástroje a přístroje, jejich části, součásti a příslušenství zařazené do kapitoly 

90 sazebního zařazení. Stejně tak, jak již bylo řečeno v případě předchozích 

navrhovaných celních režimů, je detailní představení druhů výrobků spadajících do této 

kategorie popsáno v kapitole 2. 3. 2 Analýza součastného stavu společnosti Honeywell 

HTS CZ této diplomové práce. V roce 2012 bylo zaznamenáno 9 zásilek příslušného 

druhu zboží. 

 

V následujících tabulkách lze pozorovat, jaká by vznikla finanční úspora v případě 

použití celního režimu dočasného použití na místo celního režimu volný oběh. Finanční 

úspora pro tento druh výrobků činí 619 971 Kč. Do finanční úspory nejsou započítané 

výrobky, jejichž výše cla byla nižší, než náklady na celní řízení viz níže. 

 

Tabulka 11: Výše cla v případě proclení do celního režimu volný oběh (zdroj: vlastní zpracování). 

Celní režim Výše cla 

Volný oběh 40.00 619 971 Kč 

 

Tabulka 12: Výše cla po zavedení celního režimu dočasné použití (zdroj: vlastní zpracování). 

Celní režim Výše cla 

Dočasné použití  0 Kč 

 

4.4 Aplikace celních režimů do analyzované společnosti 

Návrhy jednotlivých celních režimů jsou v této diplomové práci aplikovány vzhledem 

k jednotlivým činnostem analyzované společnosti a konkrétním druhům výrobků, které 
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byli zaměstnanci schopni uvést jako pravidelně dodávající se výrobky pro konkrétní 

činnost. 

 

V rámci zavedení používání celních režimů jako běžný standard společnosti, bude 

potřeba zavést postupové kroky v případě dovozu zásilek ze třetích zemí, díky kterým 

se bude moci aplikace celních režimů rozšířit nejen na pravidelně opakující se dodávky, 

ale i na neočekávané situace. 

 

Z tohoto důvodů navrhuji zavedení následujícího pracovního postupu pracovníka celní 

sekce. Analyzovaná společnost počítá s vyškolením svého zaměstnance na tuto 

problematiku, aby mohla navrhované změny aplikovat a dále je provádět jako běžný 

standard. 

4.4.1 Pracovník logistiky pro celní řízení 

Jednotlivé přepravní společnosti budou zasílat celní avíza o příchodu zásilky, jak se to 

děje standardně i v jiných společnostech. Pracovník logistiky na základě celního avíza 

kontaktuje příjemce zboží a zeptá se ho na následující otázky: 

 popis zboží? 

 materiál, ze kterého je zboží vyrobeno? 

 způsob použití v České republice? 

 zboží nakoupeno, nebo zasláno zdarma? 

 pokud je zboží na testy dojde při/po otestování ke zničení? 

 

Odpovědi na tyto otázky s sebou nesou veškeré potřebné informace pro určení celního 

režimu a kódu celního zařazení. Pracovník celní sekce na základě odpovědí, určí do 

jakého celního režimu zboží má být propuštěno a tuto informaci zašle prostřednictvím 

vyplněním celního avíza zpět dopravci, který ho v nepřímém zastoupení zpracuje. 

4.4.2 Služby celního deklaranta 

Dalším návrhem z oblasti aplikace celních režimů do společnosti bude i využívání 

služeb celního deklaranta, kterého již společnost využívá pro zpracování Intrastatu. 

V rámci aplikování celních režimů navrhuji spolupráci s pracovníkem celní sekce 

společnosti a celním deklarantem, který bude napomáhat při vyřizování žádostí 
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spojených s aplikováním celního režimu. V následující tabulce můžeme vidět ceník 

služeb celního deklaranta, kterého společnost využije zejména pro jednání s celním 

úřadem a vyřizování žádostí o proclení zboží do jiného celního režimu než je celní 

režim volný oběh. 

 

Tabulka 13: Ceník služeb celního deklaranta (zdroj: vlastní zpracování). 

Popis Cena 

Zastupování při vyřízení dokladů na celním 

úřadu – celní řízení JSD,tranzit 

400 Kč 

Zpracování JSD, T1, T2 (včetně 1. položky) 200 Kč 

Zpracování druhé a další položky (JSD, T1) 100 Kč 

Celkem 700 Kč 

 

Přestože by se mohlo zdát, že v některých případech by proclení do celního režimu bylo 

výhodnější z důvodů úspory cla, jsou náklady na celní řízení vyšší než případné 

vyměřené clo. Z tohoto důvodu nebudou všechny výrobky příslušného druhu zboží, 

které chodí do společnosti pouze na konkrétní činnost (díky které může být celním 

režim aplikován) zařazeny do tohoto celního režimu. Jedná se o takové výrobky, jejichž 

výše cla po zařazení do příslušného celního režimu nepřesáhla částku 700 Kč (tj. 

náklady na celní řízení). Výrobky jsou vzhledem k finančním nákladům celního řízení 

zařazeny do celního režimu volný oběh. V následující tabulce lze pozorovat, že finanční 

úspora neproclením zboží do příslušného celního režimu s hospodářským účinkem činí 

4 900 Kč. 

 

Tabulka 14: Vyčíslení úspory za celní řízení (zdroj: vlastní zpracování). 

Celní režim Počet JSD pod 

hranici 700 Kč 

Clo 

celkem 

Náklady na celní 

řízení celního 

režimu 

Náklady 

celkem 

Úspora 

AZS 4 1236 Kč 2 800 Kč 4 036 Kč 2 800 Kč 

Dočasné 

použití 

3 963 Kč 2 100 Kč 3 063 Kč 2 100 Kč 

 

Z následujících tabulek si lze uvědomit celkovou úsporu cla a DPH aplikováním 

jednotlivých celních režimů v analyzovaném roce 2012. 
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V roce 2012 nepoužívala analyzovaná společnost jiný celní režim než celní režim volný 

oběh. V následující tabulce lze pozorovat, kolik ziskový sektor v zastoupení společnosti 

Honeywell HTS CZ zaplatil na cle a DPH. Celková suma dovozního cla činila 

1 355 109 Kč a daně z přidané hodnoty 10 819 801 Kč. 

 

Tabulka 15: Vyčíslení užívaných celních režimů v roce 2012 v konkrétní společnosti (zdroj: vlastní 

zpracování). 

  Data     

Celní režim Celní hodnota celkem Clo celkem DPH celkem 

40.00 53 497 514 1 355 109 10 819 801 

Celkový součet 53 497 514 1 355 109 10 819 801 

 

Po aplikaci výše navrhovaných celních režimů aplikovatelné vzhledem k jednotlivým 

druhům činností prováděných v rámci výzkumu a vývoje společnosti, je výše cla a daně 

z přidané hodnoty následující. Výše dovozního cla má hodnotu 555 490 Kč a daň 

z přidané hodnoty 4 956 469 Kč. 

 

Tabulka 16: Vyčíslení navrhovaných celních režimů v roce 2012 v konkrétní společnosti (zdroj: 

vlastní zpracování). 

  Data     

Celní režimy/Kódy 

osvobození 

Celní hodnota 

celkem 

Clo celkem 

(úspora) 

DPH celkem 

(úspora) 

40.00 22 307 653 555 490 4 647 310 

51.00 3 324 891 0 0 

53.00 21 898 739 0 0 

C07 1 223 043 0 309 159 

C33 4 743 188 0 0 

Celkový součet 53 497 514 555 490 4 956 469 

 

4.5 Celková finanční úspora ziskové organizace  

Ziskový sektor je v této diplomové práci představován společnosti Honeywell HTS CZ, 

jejichž předmětem podnikání je výzkumná a vývojová činnost. Společnost Honeywell 

HTS CZ je zařazena do ziskových organizací z důvodu, že se jedná o obchodní 

společnost s ručením omezením, která je založena za účelem dosažení zisku. Vzhledem 
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k tomu, že společnost provádí ekonomickou činnost, má možnost uplatnit nárok na 

odpočet daně v plné výši. Veškeré návrhy uvedené výše budou mít pro danou 

společnost přínos ve finanční úspoře na dovozním clu, která činila 799 619 Kč. 

Vzhledem k možnosti uplatnění nároku na odpočet daně v plné výši při splnění 

podmínek dané zákonem o DPH, nebude mít finanční úspora na DPH tak vypovídající 

hodnotu, jako již zmíněná finanční úspora na cle. 

 

Jako podmínky nároku na odpočet u dovozu zboží dle zákona o DPH jsou: 

 zaplacená daň, 

 daňový doklad. 

 

Zejména kvůli podmínce vlastnění daňového dokladu je ve všech návrzích, zejména pak 

u navrhovaných dodacích doložek, kladen velký důraz na eliminaci situací, ve kterých 

by mohl být zabráněn přístup k daňovému dokladu. V takovém případě by nárok na 

odpočet daně nemohl být uplatněn. 

4.6 Celková finanční úspora veřejné neziskové organizace 

V praktické části této diplomové práce byly vybrány jako zástupci tohoto sektoru 

veřejně vysoké školy, které výzkumnou a vývojovou činnost provádí v rámci 

akreditovaného doktorského navazujícího studia.  

 

Pro tento sektor budou mít výše uvedené návrhy aplikace jednotlivých celních režimů 

s hospodářským účinkem velký význam nejen z pohledu finanční úspory v podobě 

dovozního cla, ale především úspory v podobě výsledné daňové povinnosti daně 

z přidané hodnoty. Vykonávání bezplatné výzkumné a vývojové činnosti (pouze pro své 

potřeby v rámci studijních akreditovaných programů) spadá do osvobozených plnění 

bez nároku na odpočet daně dle § 57 zákona o DPH. Z tohoto důvodu je veřejná 

nezisková organizace povinna hradit daň z dovozu zboží v plné výši. Aplikace 

jednotlivých celních režimů bude mít pro ni velký význam. 

 

Pro vyčíslení finanční úspory budou použita data ziskové organizace. Aplikací 

jednotlivých výše uvedených návrhů, zejména tedy návrhů týkající se aplikace 

jednotlivých celních režimů s hospodářským účinkem pro dané druhy činností 
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prováděné v rámci provozu výzkumu a vývoje, je v případě aplikování ve veřejném 

neziskovém sektoru následující finanční úspora. Úspora na dovozním cle bude stejná 

jako u ziskových organizací, a to v hodnotě 799 619 Kč. Ovšem oproti ziskovému 

sektoru a nemožnosti uplatnění si nároku na odpočet daně bude vyčíslena i finanční 

úspora na dani z přidané hodnoty a to ve výši 5 863 332 Kč. 

4.7 Celková finanční úspora soukromé neziskové organizace 

Jako zástupci soukromé neziskové organizace byly pro tuto diplomovou práci vybrány 

privátní zdravotnická zařízení, která v rámci své doplňkové činnosti provádí za úplatu 

výzkumné a vývojové činnosti pro jinou organizaci. 

 

Aplikace jednotlivých navrhovaných celních režimů s hospodářským účinkem budou 

mít pro tento sektor vliv jak na výši dovozního cla, tak na výši daně z přidané hodnoty. 

Pro vyčíslení finanční úspory jsou, jak již tomu bylo u veřejného neziskové organizace, 

použita data ziskové organizace. Finanční úspora na dovozním cle, díky zavedení 

navrhovaných jednotlivých celních režimů, bude stejná jako u ziskového sektoru, či 

veřejně neziskové organizace a to ve výši 799 619 Kč. 

 

V praktické části této diplomové práce byla přesně nadefinována činnost soukromé 

neziskové organizace, ze které vyplývá, že tento druh společnosti bude uplatňovat nárok 

na odpočet v krácené výši. Aby bylo možné vyčíslit finanční úsporu na DPH, bude se 

předpokládat, že 10 % z celkových dovozů dat, které jsou k dispozici, bude použito i na 

plnění s nárokem na odpočet (výzkumná, vývojová činnost) a plnění osvobozená bez 

nároku na odpočet (zdravotnické zařízení). Pro zjednodušení se bude předpokládat, že 

zbývajících 90 % dovozů bude pro tento typ organizace používán pouze pro činnost 

zdravotnického zařízení a zároveň bude tento poměr výsledkem ročního přepočtu pro 

výpočet krátícího koeficientu. Výpočet nároku na odpočet lze vidět v následující 

tabulce. 
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Tabulka 17: Uplatnění nároku na odpočet v krácené výši (zdroj: vlastní zpracování). 

Činnosti Plnění dle DPH % podíl z celkových 

dat 

Hodnoty 

Základu daně 

Zdravotní 

zařízení 

Osvobozené plnění bez nároku 

na odpočet 

90 % 49 436 434 Kč 

Výzkum, 

vývoj 

Plnění s nárokem na odpočet 10 % 5 492 937 Kč 

 

Koeficient:  

Je určen jako odhadované procento ve vazbě na využití, které je pro tuto práci 

stanovené ve výši 10 %. 

  

Nárok na odpočet v krácené výši: 

(5 492 937 * 0,2) * 0,1= 109 859 Kč 

 

Výpočet finanční úspory soukromého sektoru: 

5 863 332 – 109 859 = 5 753 473 Kč 

 

10 819 801 – 5 753 473 = 5 066 328 Kč 

 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že si zástupce soukromé neziskové organizace 

bude moci uplatnit nárok na odpočet daně ve výši 109 859 Kč. Z toho plyne celková 

úspora na dani z přidané hodnoty aplikací navrhovaných celních režimů 

s hospodářským účinkem po odečtení nároku na odpočet dani ve výši 5 066 328 Kč. 

4.8 Shrnutí 

Organizace praktikující výzkumnou a vývojovou činnost, vzhledem k svým rozmanitým 

operacím, si mohou dovolit využívat více celních režimů s hospodářskými účinky. 

Samozřejmě je důležité předem prozkoumat, zda daná organizace plní veškeré 

podmínky stanovené celním kodexem pro možnost použití daného celního režimu 

s podmíněným, či úplným osvobozením od cla a DPH. Z tohoto důvodu nelze 

postupovat u každé společnosti stejně, dle předem stanoveného postupu. Tato 

diplomová práce řeší problematiku výzkumné a vývojové činnosti u tří typů organizací. 
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Avšak analýza je provedena pouze u zástupce ziskového sektoru. Je nutné brát v úvahu, 

že další dva druhy organizací mohou mít trochu jiné podmínky a konkrétní návrhy, 

např. návrhy použití dodacích podmínek by byly neúčinné a proto je důležité brát tyto 

návrhy pro neziskový veřejný a soukromý sektor pouze jako vzor pro možnost vyčíslení 

finanční úspory a aplikaci nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. 

 

Jeden z návrhů spočívá ve správném stanovení základu daně z přidané hodnoty. Tento 

návrh nevede sice k finanční úspoře, ovšem i přesto je považován za velice podstatný a 

důležitý. S tímto návrhem úzce souvisí návrh další, který se týká používání dodacích 

podmínek. Byly určeny tři body, které není dobré u dodacích podmínek opomíjet. Po 

rozebrání všech dodacích podmínek Incoterms 2010 byly vybrány jako nejvhodnější 

dodací podmínky FCA a CPT.  

 

Hlavním návrhem je aplikace i jiných celních režimů, než je celní režim volný oběh. 

Jednotlivé celní režimy jsou zvoleny dle činností, které jsou v rámci organizací 

zaměřujících se na výzkum a vývoj prováděny. Aplikace celních režimů 

s hospodářským účinkem má vliv na úsporu cla a DPH. Finanční úsporu u jednotlivých 

druhů organizací na cle a DPH lze pozorovat v následující tabulce. 

 

Tabulka 18: Vyčíslení finanční úspory cla a DPH (zdroj: vlastní zpracování) 

Ty organizace Úspora clo Úspora DPH 

Ziskový sektor 799 619 Kč 0 Kč 

Neziskový sektor (veřejný) 799 619 Kč 5 863 332 Kč 

Neziskový sektor 

(soukromý) 

799 619 Kč 5 066 328 Kč 

 

Finanční úspora na cle činí 799 619 Kč u všech typů organizací. Největší přínos užití 

celních režimů s hospodářským účinkem je pro neziskový veřejný sektor, kde činí 

finanční úspora na DPH 5 863 332 Kč. Naopak vzhledem uplatnění nároku na odpočet 

ziskového sektoru, má aplikace celních režimů nulovou finanční úsporu pro ziskový 

sektor. Co se týče neziskového soukromého sektoru, finanční úspora musí být brána 

pouze orientačně, vzhledem k předem nadefinovanému poměru rozvržení hlavní a 
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doplňkové činnosti. Ovšem v této diplomové práci je úspora na dani z přidané hodnoty 

pro tento sektor nezanedbatelná, a to ve výši 5 066 328 Kč. 

 

Dále byl v této diplomové práci navržen i ryze praktický návrh pro analyzovanou 

společnost, který tkví v pomoci při zahájení používání celních režimů ve společnosti 

Honeywell HTS CZ. Návrh je formulován do otázek, které pracovník celní sekce 

použije, aby mohl určit správný celní režim v případě příchozích zásilek ze třetích zemí. 

 

Nelze opomenout i důležitý fakt, že celní režimy nebudou stanoveny za každou cenu. 

V případě vyšších nákladů na stanovení celního režimu, než by bylo skutečné clo 

placené v případě proclením zboží do jiného celního režimu, než je celní režim volný 

oběh, bude konkrétní zásilka raději proclena do volného oběhu. Jako kritérium je 

uveden ceník celního deklaranta, který bude vyřizovat na celní správě případné proclení 

zboží do jiného celního režimu, než je volný oběh (do kterého automaticky proclívají 

spediční firmy). 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo na základě analýzy provedené v konkrétní 

společnosti navrhnout změny v systému používání celních režimů aplikovatelných pro 

vývojovou a výzkumnou činnost, s čímž souvisí průzkum dopadů uplatňování daně 

z přidané hodnoty ve vybraných celních režimech pro všechny nadefinované subjekty 

této diplomové práce. 

 

V úvodu této diplomové práce je seznámení s problematikou a vytyčení hlavních a 

dílčích cílů. Teoretická část obsahuje teoretické poznatky z okruhu daně z přidané 

hodnoty, celní problematiky a dodacích podmínek Incoterms 2010.  

 

V návaznosti na analyzovanou problematiku byl zkoumán nárok na odpočet DPH 

u jednotlivých druhů organizací v ziskovém a neziskovém sektoru. Demonstrace použití 

navrhovaných řešení je provedena na společnosti Honeywell HTS CZ zástupce 

ziskového sektoru. Veškerá analýza probíhala právě ve společnosti Honeywell HTS CZ, 

a to jak monitorováním v dané společnosti, tak analýzou veškerých zásilek (týkajících 

ze třetích zemí) z roku 2012. Z této aplikace byly zjištěny konkrétní nesprávné postupy 

ve společnosti a byly navrženy kroky k jejich nápravě. 

 

Poslední kapitoly jsou věnovány navrhovaným řešením pro zlepšení stávající situace 

systému použití celních režimů pro vývojové a výzkumné organizace a vyčíslení 

finanční úspory u jednotlivých typů organizací. Hlavním návrhem je začít používat 

celní režimy s hospodářským účinkem, na kterých vznikne finanční úspora jak na cle, 

tak zvláště na dani z přidané hodnoty. Dále je doporučen návrh týkající se stanovení 

základu daně z přidané hodnoty, s čímž souvisí návrh aplikací dodacích podmínek. Ve 

zpracovávané společnosti bylo navrženo FCA a CPT, vzhledem ke svým vhodným 

kritériím. Navrhovaná řešení plně odpovídají vytyčenému hlavnímu i vedlejším cílům. 
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