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DAŇOVÝ KALENDÁŘ 

Duben 

 
  09.04. 

Zdravotní pojištění: splatnost zálohy na pojistné na 
zdravotní pojištění OSVČ za březen 2018 (splatnost od 1. 
dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne 
následujícího kalendářního měsíce 

10.04. 
Spotřební daň: splatnost daně za únor 2018 (mimo 
spotřební daň z lihu) 
                                         16.04. 
Daň silniční: záloha na daň za 1.čtvrtletí 2018 

ÚVODNÍ SLOVO 

Digitální (r)evoluce 

 

Ať se kolem sebe podíváme kamkoli, čím dál častěji se setkáváme s digitalizací.  

Zboží nakupujeme v internetových obchodech, aniž bychom vystrčili paty z domu, schůzky často 

řešíme po internetu přes různé chatové aplikace, pojistné smlouvy uzavíráme online bez nutnosti 

zajít osobně do pojišťovny, faktury za poskytnuté služby vystavujeme a zasíláme elektronicky,  

dokonce i firemní nástěnka se přesunula na intranet a daňová přiznání k dani z příjmů jsme tento 

týden podali jak jinak, než elektronicky. Tento výčet bych mohla rozšiřovat skoro až do 

nekonečna. Ano, samozřejmě se věci dají dělat i „postaru“, ale ani ten nejzarputilejší 

„papíromilec“ se nakonec digitalizaci nevyhne. Svět se zkrátka mění a my se musíme měnit s ním.  

Na současný vývoj již začaly reagovat i finanční správy po celém světě, kdy je znát, že citelně 

přitvrzují ve zdaňování elektronických, zejména softwarových, produktů. Začíná pomalu platit 

zásada, že co se dříve v dané zemi nedanilo, na to si nyní, nebo v blízké budoucnosti, zahraniční 

finanční správy chtějí „šáhnout“. Své zkušenosti s tím máme například v Brazílii či Mexiku.  

Na evropské úrovni se nyní řeší návrh nové směrnice týkající se zdanění příjmů z digitální 

ekonomiky. Představitelé Evropské unie odhadují, že podniky využívající digitální obchodní 

modely odvedou na daních z příjmů skoro o 14 % méně než podniky založené na tradičních 

obchodních modelech. Více se můžete dočíst v článku Štěpána Osičky Daňová (r)evoluce 

v digitální ekonomice. Evropská unie si slibuje, že od roku 2020 budou navrhované novinky 

implementovány do daňového práva jednotlivých členských států. Termín je to vzhledem k 

ožehavosti tématu poměrně brzký a troufám si říci, i nepravděpodobný, ale nechme se překvapit.  

Dále se v tomto čísle můžete dočíst o nejčastějších chybách, kterých se podnikatelé dopouští v 

oblasti DPH při obchodování se zahraničím. Pevně věřím, že se najdete na té správné straně 

barikády a pokud náhodou ne, kontaktujte autora článku Milana Koláře.  

Na řešení daňových „odpočtů“ už je sice trochu pozdě, ale článek Ivana Fučíka k darům na 

dobročinné účely poskytnutým členům rodiny jistě přečtete jedním dechem. 

 

Přeji Vám příjemné čtení a pohodové jarní dny. 

OBSAH ČÍSLA 

Snažíme se pro Vás vybírat nejen oblíbená 

témata, ale i taková, která vychází od našich 

klientů, případně z aktuálních změn a  

novinek. Tutorial najdete zde. 

Daň z příjmů 
Dar členům rodiny na dobročin-

né účely nesnižuje základ daně 
Dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů lze 

od základu daně odečíst hodnotu 

„bezúplatného plnění“ (do 31.12.2013 pojem 

dar) poskytnutého vybraným subjektům a pro 

vybrané účely, pokud jsou naplněny tímto 

zákonem stanovené podmínky (minimální výše 

daru a maximální výše v % na základu daně; 

daňové období, kdy bylo bezúplatné plnění 

prokazatelně poskytnuto a další).  

Tuto možnost využívá velká řada daňových 

subjektů. Pokud je dárce s obdarovaným nějak 

Dar členům rodiny na dobročinné účely nesnižuje základ 
daně  
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Některé chyby při  aplikaci DPH u přeshraničních transakcí 
–  1. část  
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Newsletter Daně Probyznys.iHNed.cz vydává Economia, a.s.,  
ve spolupráci s auditorskou a poradenskou firmou  

 

„Informace obsažené v této publikaci mají obecnou povahu. 
Nedoporučujeme podnikat na základě těchto informací jakékoliv 
konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace.  
 

Společnost Fučík & partneři, s.r.o., a její zaměstnanci a spolupra-
covníci neposkytují žádné záruky (výslovné ani učiněné mlčky) 
týkající se úplnosti a přesnosti informací obsažených v této publi-
kaci. Společnost Fučík & partneři, s.r.o., její zaměstnanci a její 
spolupracovníci neodpovídají za jakékoliv následky způsobené 
případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na 
informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím 
učiněným na základě informací v této publikaci.  
 

Jakékoliv Vaše kroky učiněné na základě této publikace doporuču-
jeme vždy odborně konzultovat. V případě Vašeho zájmu Vám 
rádi odbornou konzultaci nabídneme.“ 

D a n i e l a  C í s a ř o v s k á  

d a n i e l a . c i s a r o v s k a @ f u c i k . c z  

(Pokračování na stránce 2) 

http://www.fucik.cz/seminare-a-akce/
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spřízněný, respektive tehdy existují-li mezi 

nimi nějaké vztahy, nemusí být poskytnutí 

daru výhodné i daňově.  Podobnou otázkou,  

se zabýval nedávno Nejvyšší správní soud. 

V tomto případě byl dárce-fyzická osoba, sta-

tutárním orgánem obdarovaného (sportovního 

spolku), přičemž dárce a jeho rodinní přísluš-

níci byli členy tohoto spolku a čerpali tak vý-

hody, které spolek poskytoval. 

V rozsudku Nejvyšší správní soud stanovil, že 

pro možnost: „odečíst hodnotu tohoto daru od 

daňového základu dle ustanovení § 15 odst. 1 

zákona o daních z příjmů nemusí stačit, že 

daňový subjekt předloží platnou soukromo-

právní smlouvu o darování. Relevantní naopak 

je to, zda daňový subjekt prokáže splnění 

všech tam uvedených podmínek. 

S ohledem na výše naznačené vztahy vznikly 

daňovým orgánům pochybnosti, zda se nejed-

ná o případ zneužití práva (dne 4. října 2017, 

v rozsudku sp. zn. 6 Afs 55/2017-33) a zda 

tedy byly splněny podmínky pro daňovou 

uznatelnost daru (podle ustanovení § 15 odst. 1 

zákona o daních z příjmů (rozsudek NSS ze 

dne 2. února 2012, sp. zn. 5 Afs 58/2011). 

V rozsudku 5 Afs 58/2011 je stanoveno: „… 

ze smyslu ust. § 15 (nyní odst. 1) zákona  

o daních z příjmů je zřejmé, že daňově uzna-

telný dar musí splňovat dva základní znaky: 

dobrovolnost a zacílení na podporu a rozvoj v 

oblasti celospolečenského zájmu, tedy musí 

platit, že dobrovolné poskytnutí daňově uzna-

telného daru zde sleduje zásadně cizí  

a nikoliv vlastní prospěch.“ 

V rozsudku 1 Afs 10/2004-48 je uvedeno, kdy 

se jedná o zneužití práva: 

„I. Založí-li osoby, mezi nimiž existují úzké 
příbuzenské vazby, spolek za tím účelem, aby 

prostřednictvím darů věnovaných tomuto spol-

ku financovaly sportovní, kulturní a vzdělávací 

aktivity svých dětí, je nutno s ohledem na 

okolnosti případu vždy zvážit, zda odečtení 

hodnoty takového daru od základu daně 

podle § 15 odst. 8 zákona ČNR č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, není zneužitím práva. 

….. Žalobci jistě nelze bránit ve výkonu jeho 

ústavně garantovaného spolčovacího práva,  

ba ani v tom, aby tomuto spolku poskytoval 

dary, které bude tento spolek používat na  

úhradu sportovních, kulturních a vzdělávacích 

potřeb svých členů. Avšak v situaci, kdy členy 

DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Daňová (r)evoluce v digitální ekonomice 

V rámci zdanění digitální ekonomiky již dlouhou dobu nejde o problém vyhýbání se daňovým 

povinnostem, nýbrž o otázku, jak by globální zdanění podniků digitální ekonomiky vůbec mělo 

vypadat. Pravidla, která vychází z tradiční ekonomiky, zde nedávají ideální výsledky. Podniky 

zpravidla generují velmi podstatné tržby ze zahraničí, aniž by tam byly fyzicky přítomny. 

V podstatě pravidla tradiční ekonomiky zaměřená právě na fyzickou přítomnost pak opomíjí, že 

velká část hodnoty digitálních podniků pochází z jiných forem nefyzické/nehmotné přítomnosti 

v zahraničí např. sociální síť uživatelů. Digitální revoluce tak převrátila ekonomiky států a otřásla 

způsoby, jakými podniky v současné době vytvářejí přidanou hodnotu.  

Ačkoliv zdanění digitální ekonomiky je globální výzvou, Evropská komise se rozhodla představit 

návrh evropského řešení. Evropská komise představila v rámci iniciativy „Fair Taxation of the 

Digital Economy“ 21. března 2018 návrh nových pravidel, která mají za cíl zdanit digitální ekono-

miku spravedlivějším a udržitelnějším způsobem v rámci Evropské unie.  

Jedním z důvodů, proč se Evropská unie zaměřila na zdanění podniků působící na poli digitální 

ekonomie je skutečnost, že dle údajů Evropské unie je efektivní daňová sazba digitálních společ-

ností průměrně 9,5 %, kdežto tradiční podniky mají efektivní sazbu daně 23,2%. Nový návrh Ev-

ropské komise si dává za cíl nastavit takové globální zdanění digitálních podniků, které by odpoví-

dalo dnešnímu způsobu podnikání a ve svém důsledku přiblížilo zisky ke státům, odkud hodnota 

pochází. Tento návrh se netýká pouze velkých amerických IT gigantů jako například Google, Ap-

ple, či Facebook. 

Evropská unie svůj návrh založila na mezinárodně uznávaném východisku, že hodnota má být 

zdaněna tam, kde je vytvářena. V současnosti se však stává, že místo, kde je vytvářena přidaná 

hodnota, není místem, kde dochází ke zdaňování zisků. Nastavení nových pravidel je ovšem velmi 

časově náročné, proto Evropská komise navrhuje digitální daň, jako dočasné řešení, která by se 

aplikovala na hrubé tržby a to v hodnotě 3 %. Tato daň, by se ovšem netýkala menších firem, ale 

firem s celosvětovým obratem vyšším než 750 milionů eur, ze kterých alespoň 50 milionů pochází 

z Evropské unie.  

Jednou z nejzásadnějších myšlenek je přepracování rámce zdanění právnických osob, a to takovým 

způsobem, aby se zdanitelný zisk přerozděloval mezi jednotlivé jurisdikce, podle měřítka přidané 

hodnoty. Evropská komise proto představila návrh nových pravidel pro stálou provozovnu, tzv. 

digitální stálou provozovnu.  

Dle navrhovaných pravidel by stálá provozovna 

vznikla v případě že: 

 společnost dosáhne výnosů z obratu poskytová-

ním digitálních služeb na území daného státu 

v hodnotě 7 milion eur, 

 překročí hranici 100 000 uživatelů digitální 

služby na území členského státu, 

 překročí hranici 3 000 uzavřených kontraktů na 

území členského státu.  

Zavedení daného draftu do legislativy (a tedy i do 

praxe) bude nejspíše ještě spojeno se značnými problémy, neboť aby bylo možné nastavit daňová 

pravidla na úrovni celé Evropské unie, je zapotřebí jednomyslný souhlas, a žádná taková dohoda 

v dohledu není. Můžeme jen spekulovat, zda státy jako Irsko, či Lucembursko, které jsou známy 

svou nízkodaňovou politikou budou s touto změnou souhlasit. Již nyní se tento návrh setkal 

s kritikou právě těchto států. Nesouhlas se ozývá i ze strany Spojených států, kterých by se tato 

pravidla též dotkla negativním způsobem. 

Jelikož se návrh setkal s vlnou nevole a v rámci daňové problematiky je zapotřebí 

jednomyslný souhlas všech států, lze předpokládat, že přijetí těchto nových pravi-

del bude běh na dlouhou trať.  

V dalších číslech našeho newsletteru Vás budeme o obsahu návrhu podrobněji 

informovat.  

Š t ě p á n  O s i č k a  

s t e p a n . o s i c k a @ f u c i k . c z  

DPH 

V poslední době se stále více setkáváme s případy nesprávně vyhodnocených transakcí a bohužel 

v důsledku toho i s doměrky daně z přidané hodnoty včetně nemalých sankcí v oblasti mezinárod-
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tohoto spolku jsou pouze žalobce, jeho děti a 

manželka, a jeho švagr se synovcem (tedy 

osoby, mezi nimiž jsou úzké příbuzenské vaz-

by), nemůže žalobce odečíst hodnotu poskyt-

nutého daru tomuto spolku, neboť by se 

jednalo nikoliv o výkon subjektivního ve-

řejného práva, ale o jeho zneužití; takové 

chování neodpovídá principu rozumného 

uspořádání společenských vztahů a zcela ne-

důvodně přináší žalobci prospěch na úkor 

ostatních členů společnosti tím, že zkracuje 

stát o daňové příjmy, jež by mohly být po 

právu redistribuovány ve prospěch ostatních 

členů společnosti, tj. působí v konečném dů-

sledku ničím neodůvodněnou újmu každého 

člena společnosti.“ 

Ve výše naznačeném případě nakonec NSS 

přednesl závěr, že nebyla splněna podmínka 

sledování cizího prospěchu pro uznání daru 

dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních 

z příjmů a zvýšil základ daně. 

Z tohoto nedávného rozsudku NSS a rozsud-

ků, které mu předcházely, plyne, že ve všech 

případech poskytnutí daru, nepostačuje pro 

jeho uplatnění, jako nezdanitelné části základu 

daně, pouze platná soukromoprávní smlouva  

o darování, ale je potřeba zhodnotit, zda dar 

neslouží dárci nebo jeho rodinných příslušníků 

neboli zda mezi dárcem a obdarovaným nee-

xistuje nějaký vztah, kterým by došlo 

k porušení sledování zásadně cizího prospě-

chu. 

KRÁTCE 
Finanční správa se vzdělává 

v oblasti převodních cen 
Finanční správa chce kontrolovat převodní 

ceny a chce to dělat ve spolupráci se zahrani-

čím. Jak vyplývá ze zveřejněné tiskové zprávy 

GFŘ, finanční správa se snaží prohloubit zna-

losti svých úředníků v oblasti převodních cen. 

Za tímto účelem finanční správa uspořádala 

mezinárodní seminář na téma převodních cen 

se zaměřením na problematiku oceňování 

finančních nástrojů, kde zástupci Evropské 

komise, akademické sféry, odborníci zahranič-

ních finančních správ a představitelé ratingové 

agentury, vzdělávali úředníky finanční správy. 

Finanční správa chce získané informace využít 

při daňových kontrolách a při potírání daňo-

vých úniků v oblasti převodních cen. Je tak 

patrná snaha finanční správy se stále více 

zaměřovat na tuto oblast v rámci své kontrolní 

činnosti. 

Počet důchodů zasílaných do za-

hraničí roste   

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 

evidovala k prosinci minulého roku 93 236 

důchodců s nárokem na český důchod v 88 

zemích, které směřovaly do destinací v rámci 

celého světa. Nejvíce důchodů je vypláceno na 

Slovensko, do Německa a Polska. 

Dle evidence ČSSZ je patrné, že počet příjem-

ců českého důchodu v zahraničí každoročně 

ního obchodu se zbožím.  

Mezi širokou veřejností je stále rozšířen názor, že DPH je ve své podstatě pouze „ jakási průtoko-

vá položka“, že bude-li zaplacena v ceně nějakých vstupů, pak bude i vrácena finančním úřadem a 

naopak, případně že aplikací „reverse-charge“ se nic nezkazí a vše bude řádně ošetřeno. V rámci 

spolupráce daňových správ jednotlivých členských zemí EU a také i v souvislosti se stoupajícím 

povědomím jejich pracovníků ohledně některých typických situací, kde lze nalézt chybu, se však 

ukazuje, že nesprávné nastavení vzájemných vztahů ohledně vypořádání DPH může mít mnohem 

více negativní důsledky, než jsou například běžné doměrky z kontrol daně z příjmů. Cílem tohoto 

příspěvku je upozornit na některé časté případy, u nichž k těmto chybám dochází. V dnešní první 

části se podíváme na dodání zboží do jiného členského státu, jeho pořízení a na vývoz. V příští 

části se můžete těšit na řetězové a třístranné obchody. 

Dodání zboží do jiného členského státu 

Na začátek bychom se chtěli krátce zastavit u zcela běžného dodání zboží českým plátcem z České 

republiky osobě registrované k dani do jiného členského státu. Pro účely obhájení nároku na osvo-

bození od DPH už dávno nestačí pouze vystavit fakturu s DIČ přiděleným odběrateli v jiném člen-

ském státě. Za účelem prokázání nároku na osvobození je třeba především zajistit veškeré možné 

důkazní prostředky. V praxi možná někteří z vás znají situaci, kdy je do Vaší kanceláře přepojen 

telefonický hovor, v němž se hlas s cizím přízvukem dotazuje na možnost koupě Vašeho zboží 

s odběrem přímo na rampě s tím, že zboží bude odvezeno např. do Polska, na Slovensko apod. 

Téměř žádný zástupce obchodního oddělení neodolá možnosti uzavřít zajímavou zakázku, zvlášť 

když je mu slíbeno, že odběratel uhradí plnou cenu v hotovosti při odběru zboží. Nicméně uvede-

né podmínky ve své podstatě znamenají, že dodavatel se zbavuje jakékoli kontroly nad zbožím ve 

svém vlastním skladě a naopak odběratel může zboží dle své vůle prodat kdekoli v České republi-

ce. Není třeba pochybovat o tom, že vhodného kupce by zřejmě snadno našel.  

Pokud by dodavatel tímto způsobem postupoval a neučinil by veškeré možné kroky k tomu, aby se 

ubezpečil a prokázal, že zboží bude/bylo přepraveno do jiného členského státu, vystavil by se 

velkému riziku, že mu při daňové kontrole bude nárok na osvobození upřen a bude mu doměřena 

DPH na výstupu včetně sankcí. Český zákon o DPH uvádí, že dodání zboží do jiného členského 

státu je možné prokázat např. písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že 

zboží bylo přepraveno do jiného členského státu nebo jinými důkazními prostředky.  

Z vlastní zkušenosti však víme, že samotné 

prohlášení pořizovatele správci daně postačo-

vat nemusí a vyžaduje další důkazní prostřed-

ky. Může se jednat např. o potvrzení přeprav-

ce o předání zboží pořizovateli v jiném člen-

ském státě, příjemku ze skladu v jiném člen-

ském státě, mezi podpůrné prostředky může 

patřit např. daňové přiznání pořizovatele 

v jiném členském státě prokazující zdanění 

pořízení v tomto jiném členském státě.  

Dodavatel by se dále měl přesvědčit o důvě-

ryhodnosti odběratele, prověřit jím udávané 

DIČ, údaje v obchodním rejstříku či solventnost, obdobné kroky by měl učinit u přepravce. 

V návaznosti na verdikt Evropského soudního dvora v případu C-409/04 Teleos došlo k doplnění 

§ 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v písm. k), podle něhož je osobou 

povinnou přiznat nebo zaplatit daň také osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která 

pořídila zboží s místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže zboží do jiného členského státu ne-

přepravila nebo neodeslala a plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání 

zboží do jiného členského státu. Z ustanovení nicméně plyne zcela jednoznačně, že dodavatel je 

povinen prokázat, že uskutečnil vše, co je rozumně možné. Pouze na doplnění uvádíme, že další 

samozřejmou podmínkou pro osvobození od DPH je při dodání do jiného členského státu to, aby 

pořízení tohoto zboží bylo pro odběratele předmětem daně. I u této transakce lze dále dodavateli 

doporučit, aby získal od odběratele potvrzení o tom, že po ukončení přepravy v jiném členském 

státě bude vlastníkem zboží právě odběratel, který také bude DPH v zemi určení aplikovat a že 

tedy v průběhu přepravy nedojde k dalšímu převodu nakládat se zbožím jako vlastník (tzv. řetězo-

vý obchod). K této problematice se krátce vyjadřujeme v další části našeho příspěvku. 

Pořízení zboží z jiného členského státu 

Zkusme se podívat na tuto transakci z pohledu pořizovatele, který skutečně pořídí zboží do jiného 

členského státu EU. Na první pohled by se dalo dospět k závěru, že zde žádná rizika nehrozí, do-

jde k aplikaci přenosu daňové povinnosti na odběratele a jedná se o jednoduchou záležitost. 

V praxi se ale z různých důvodů někdy může stát to, že pořizovatel zboží poskytne dodavateli 

z jiného členského státu odlišné DIČ, než mu bylo přiděleno v členském státě, kam bylo zboží 

skutečně přepraveno. Některé společnosti rozvíjí svou obchodní činnost ve více zemích, 

v důsledku toho jim tam vznikne registrační povinnost a mají tak přiděleno více registračních čísel 

pro účely DPH. Může se pak stát i pouhým omylem, že dodavateli je poskytnuto registrační daňo-
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narůstá. Oproti roku 2010 se počet příjemců 

navýšil o více než 33 000, což představuje 

nárůst o 56 %. 

Výplata důchodu do ciziny 

ČSSZ zasílá důchody lidem trvale žijícím 

v zahraničí, buď na účet u peněžního ústavu 

v cizině, šekem na adresu v cizině nebo na 

bankovní účet v České republice. Způsob 

výplaty si lidé mohou zvolit individuálně, a to 

při podání žádosti o důchod. 

Co je nutné předložit 

Pro výplatu důchodu do zahraničí je třeba 

splnit podmínku pravidelného předkládání tzv. 

potvrzení o žití, které musí být stvrzené vlast-

noručním podpisem důchodce, podpis musí 

být současně úředně ověřen. Toto potvrzení 

důchodce dokládá společně s výplatou na účet, 

a to v intervalech, které si sám určí např. čtvrt-

letně, pololetně. Důchody se vždy vyplácí 

zpětně po doložení potvrzení. Tiskopis 

„potvrzení o žití“ je v různých jazykových 

verzích dostupný na webu ČSSZ. 

Výjimky v pravidlech výplaty důchodů 

Například zasílání důchodu na Slovensko je 

možné provést pouze na bankovní účet.  

Výplata zde probíhá měsíčně a potvrzení o žití 

je nutné předkládat 4x ročně. Do Polska jsou 

důchody zasílány také měsíčně, ale na adresy 

příjemců, potvrzení o žití není požadováno. 

 

Rozsudek NSS – Nahlížení do 

spisu vedeného správcem daně  

Dne 17.1.2018 vydal Nejvyšší správní soud 

(dále jen „NSS“) Rozsudek o kasační stížnosti 

týkající se nahlížení do spisu vedeného správ-

cem daně. Předmětem sporu byl rozsah nahlí-

žení, kdy žalobce v průběhu daňové kontroly 

zjistil, že správce daně nevede úplný soupis 

písemností obsažených ve vyhledávací 

(neveřejné) části. V soupisu nebyla uvedena 

minimálně jedna písemnost a některé byly 

označeny nedostatečným způsobem. Žalobce 

proto požádal o nahlédnutí do spisu, nicméně 

správce daně nahlédnutí neumožnil a svůj 

postup zdůvodnil obecným odkazem na usta-

novení Daňového řádu. Na základě tohoto 

postupu byla podána stížnost k Odvolacímu 

finančnímu ředitelství, ta byla uznána jako 

částečně důvodná a byla uložena náprava, ke 

které dle žalobce nedošlo. S tímto se však 

žalobce neztotožnil a byla podána zásahová 

žaloba, kterou však Krajský soud odmítl jako 

nepřípustnou. Kasační stížnost, která byla 

proti zamítnutí žaloby podána, posoudil NSS 

jako důvodnou. NSS napadené usnesení zrušil 

a věc vrátil Krajskému soudu k dalšímu řízení 

k posouzení skutečnosti, zda správce daně 

pouze bezdůvodně neodpíral nahlédnutí do 

celého či podstatné části daňového spisu. 
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vé číslo vydané odlišným státem, než je stát ukončení přepravy.  

Někdy naopak v důsledku náhlého obchodního případu dojde k přepravě zboží do státu, v němž 

sice v důsledku této skutečnosti vznikne 

pořizovateli registrační povinnost, nicméně 

v okamžiku vystavení faktury ještě daňové 

identifikační číslo tohoto státu nemá přidě-

leno a pak poskytne DIČ některé ze zemí, 

v nichž je zaregistrován (zpravidla DIČ 

svého vlastního státu). 

Tato situace však má vážné následky, které 

vyplývají z judikátu ESD C-536/08 X. 

Z tohoto rozhodnutí vyplývá závěr, že 

pokud je zboží přepraveno do jiného člen-

ského státu, než je členský stát, který při-

dělil DIČ, jímž se pořizovatel vůči dodava-

teli prezentoval, pak vznikne-li ve státě, který toto DIČ vydal daňová povinnost z titulu pořízení, 

nevznikne bohužel současně nárok na odpočet daně na vstupu. V českém ZDPH je takový případ 

upraven v § 11, tedy pokud by např. pořizovatel zboží poskytl německému dodavateli své české 

DIČ, ale zboží bylo fakticky přepraveno z Německa např. do Polska, vznikla by pořizovateli daňo-

vá povinnost v České republice a ve vazbě na výše uvedený rozsudek by neměl právo tuto daň 

odpočíst na vstupu. ZDPH sice obsahuje i korekční mechanismus, nicméně neznalost uvedeného 

ustanovení by mohla vést k doměření daně včetně sankcí, přestože by nakonec při splnění určitých 

podmínek mohla být daň vrácena. I v případě znalosti dopadů tohoto ustanovení by podobný po-

stup mohl mít značně negativní důsledky na cash flow. 

Vývoz 

Se zbožím se neobchoduje pouze v rámci Evropské Unie a svou pozornost si v rámci dnešního 

článku jistě zaslouží oblast vývozu. Pomineme-li skutečnost, že různá problematika byla 

v minulosti řešena v rámci koordinačních výborů Komory daňových poradců a finanční správy (a 

tedy v praxi vzniká řada situací, které nemusí být zcela jasné), rádi bychom upozornili alespoň na 

základní chyby, k nimž může dojít. Samozřejmě tou nejzákladnější je neprokázání vývozu zboží.  

Zde již obdobným způsobem platí naše upozornění uvedená výše k prokázání dodání zboží do 

jiného členského státu. Vývozem se navíc ale rozumí výstup zboží z území Evropské unie na úze-

mí třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovací-

ho styku nebo vnějšího tranzitu nebo bylo zpětně vyvezeno.  

Z uvedeného vyplývá, že chce-li plátce obhájit 

nárok na osvobození od DPH při vývozu, musí 

být schopen jednoznačně prokázat, že zboží 

opustilo území Evropské unie. Za rozhodující 

důkazní prostředek je i nadále považováno 

rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do 

třetí země s potvrzením hraničního celního 

úřadu o výstupu zboží do třetí země. Nejedná 

se sice o jediný důkazní prostředek, ale jedno-

značně je to právě tento důkazní prostředek, 

který podle našich zkušeností pracovníci 

správce daně primárně vyžadují.  

Unesení důkazní povinnosti o proběhlém vývozu však nemusí být pro uhájení osvobození od DPH 

dostatečné a to v situaci, kde dojde k nesprávné aplikaci DPH vlivem nesprávného nastavení  pod-

mínek již na úrovni výchozí situace. Osvobozeno od DPH při vývozu je totiž pouze takové dodání, 

při němž je zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země prodávajícím nebo jím 

zmocněnou osobou nebo kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, přičemž však takový kupující 

nesmí mít sídlo ani provozovnu v tuzemsku.  

V praxi jsme se setkali s případy, kdy na dodací podmínce EXW nebo FCA dodával zboží český 

dodavatel jiné české společnosti, která následně zajistila přepravu zboží do třetí země.  

Přestože zboží bylo do třetí země prokazatelně vyvezeno, nevznikl českému doda-

vateli nárok na osvobození od DPH při vývozu. 

 

V případě vašich dotazů k výše uvedenému tématu jsme k dispozici ke konzulta-

cím.       
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