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ÚVOD 
 

Tento stručný e-book slouží jako návod a soubor odpovědí na 
nejčastější otázky, které si může e-shopař a jeho účetní klást k novele 
zákona o DPH k 1. 7. 2021. 

Předmětem následujícího textu je unijní režim One Stop Shop (OSS). 
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Nový režim OSS 
 

1) V rámci opakování – co platilo doteď? (Do 30. 6. 2021) 

Jako plátci DPH jsme byli v současnosti zvyklí sledovat při zasílání 
zboží do členských států Evropské unie finanční limity za kalendářní 
rok pro jednotlivé státy, do kterých zboží posíláme. V případě, že jsme 
stanovené limity nepřesáhli, jsme zboží zdaňovali českým DPH. Při 
překročení stanoveného limitu nám vznikla povinnost registrace 
v daném státě a zdaňovat zboží místním DPH, přičemž jsme celý 
proces řešili s finančním úřadem v daném státě. Pro některé členské 
státy jsou určeny limity ve výši 35 000 eur nebo 100 000 eur s tím, že 
tento limit neplatí pro zboží, které podléhá spotřební dani. V tomto 
případě nám vzniká povinnost registrace v členském státě odesláním 
první zásilky. 

 

2) Co nás čeká od 1. 7. 2021? 

Ke zmíněnému datu již nebudeme sledovat limity pro jednotlivé 
členské státy, nýbrž nás čeká jediný limit pro všechny státy Evropské 
unie dohromady, a to ve výši 10 000 eur. Tento limit je souhrnný jak 
pro zasílaní zboží, tak pro poskytování elektronických služeb 
(§ 10i zákona o DPH). Pokud je tento limit překročen, vzniká 
povinnost registrace buď v členském státě, kam zboží zasíláme, nebo 
k zvláštnímu režimu jednoho správního místa. 
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Uveďme si příklad: Pokud máme do 30. 6. 2021 zasláno zboží do 
Polska v hodnotě 8 000 eur a do Itálie v hodnotě 3 000 eur, máme od 
1. 7. 2021 povinnost registrace přímo v členském státě spotřeby, nebo 
můžeme využít zjednodušení přes OSS. 

 

3) Pro koho je režim určen? 

Režim EU je určen pro: 

x osoby, které mají v tuzemsku sídlo; 

x osoby, které májí v tuzemsku provozovnu, nemají-li na území 
EU sídlo; 

x osoby, které nemají sídlo ani provozovnu na území EU, 
pokud je zahájeno odeslání nebo přeprava zboží v tuzemsku; 

x osoby, resp. provozovatele elektronického rozhraní, kteří 
usnadňují dodání zboží se zahájením a ukončením odeslání 
nebo přepravy zboží v tuzemsku. 

(Finanční správa 2021) 

 

Zároveň podotýkáme, že u osob uvedených v prvních třech 
odrážkách se může jednat také o provozovatele elektronického 
rozhraní. 
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