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Přemístění movitých věcí do organizační 
složky v ČR ze zahraničí 

Obchodní korporace Mountin GMBH  se sídlem v Německu zřídila v ČR odštěpný závod (dále také organizační 
složka), který je zapsán v obchodním rejstříku jako Mountin GMBH – odštěpný závod 11. 2. 202x. 
Zřizovatel přemísťuje 10. 3. 202x z Německa do ČR stroj. 

Vnitřní směrnice – výtah: 
1. Ve vnitřní směrnici se účetní jednotka rozhodla, že pro účetnictví odštěpného závodu bude používat účty

vlastního kapitálu pro peněžité i nepeněžité dotace (vklady) zřizovatele do odštěpného závodu, které
mají dlouhodobý charakter. Za dlouhodobý charakter se považuje předpoklad využití po dobu existence
organizační složky. Konkrétně to bude účet 415 – Vklady zřizovatele a  využíván pro všechny transakce,
které budou vyhodnoceny jako vklad po dobu trvání odštěpného závodu. Účet 415 – Vklady zřizovatele
bude vykazován na řádku rozvahy  A.I.1. Základní kapitál v pasivech účetní jednotky.
Vklady, které nebudou takto vyhodnoceny budou zachyceny v účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy.

2. Ve vnitřní směrnici je uvedeno, že účetní jednotka používá denní kurz ČNB.
3. Ve vnitřní směrnici je uvedeno, že  stroje se odpisují 60 měsíců, zahájení následující měsíc

od pořízení, ukončení v měsíci vyřazení majetku, jsou koordinovány podle vnitřního předpisu zřizovatele.
4. Ve vnitřní směrnici je stanoveno, že dnem uskutečnění účetního případu je den dojití zboží, majetku,

u jiných titulů den dojití přijaté faktury.

Odštěpný závod je plátcem DPH v ČR a má DIČ CZ, Obchodní korporace v Německu je plátcem DPH v Německu 
a má DIČ DE. K přemístění byl přiložen daňový doklad z Německa 

Informace k přemísťovanému majetku od zřizovatele: 

Tento stroj byl pro účely přemístění oceněn v Německu na 115 000 EUR bez DPH s respektováním Směrnice ATAD1). 
Účtárna zřizovatele potvrzuje tyto údaje: 

a. Pořizovací cena stroje byla u zřizovatele  evidována ve výši 400 000 EUR.
b. Stroj byl pořízen v roce 201x a od té doby byl až do roku 202x účetně i daňově odpisován. Celkem

byly v Německu  uplatněny odpisy podle daňových předpisů zřizovatele  v částce 380 000 EUR.

202x - Data důležitá pro výpočet DPH a pro zaúčtování: 

Datum Událost Denní kurz ČNB 
Kč/EUR 

5. 3. 202x Datum vystavení daňového dokladu od osoby registrované k dani v jiném 
členském státě (§ 25 odst. 1 ZDPH) 25,00 

8. 3. 202x

Pohled nabyvatele Organizační složky – Mountin GMBH – odštěpný závod 

Účetní operace u Organizační složky Částka 
v Kč MD DAL 

1. 
Přemístění stroje  
10. 3. 202x 
115 000 EUR x 26 Kč/EUR reprodukční pořizovací cena 

2 990 000 042 415 

2. Doprava stroje a montáž 
13. 3. 202x

3. 

4. 

1) SME$ RNICE	RADY	(EU)	2016/1164	ze	dne	12.	července	2016
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1. Účetní odpisy u odštěpného závodu

Odštěpný závod ocení stroj reprodukční pořizovací cenou. 
Doporučujeme použít jako základ ocenění reprodukční pořizovací cenou tu hodnotu, kterou uvedl zřizovatel na 
daňovém dokladu pořízení majetku (zboží), protože pro účely DPH je základem daně cena zboží nebo cena 
obdobného  zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (§ 36 odst. 6 ZDPH, 
§ 16 odst. 3 ZDPH).
Definice odpovídá definici reprodukční pořizovací ceny podle účetních předpisů, kdy reprodukční pořizovací cenou
je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje [§ 25 odst. 5 písm. b) ZÚ].
Reprodukční cenu zvyšujeme o vedlejší náklady spojené s pořízením zboží, které organizační závod vynaložil, a to
jak pro účely účetnictví tak pro účely ZDP a pro ZDPH.
Nelze vyloučit odlišný přístup.

Bude tedy využita cena z Německa ve výši 115 000 EUR, jak pro účetnictví, tak pro ZDPH. 

Organizační složka účetně odepisuje obvykle v návaznosti na vnitřní směrnici zřizovatele. Náš zákon o účetnictví to 
nepožaduje, nicméně je to logické, neboť se jedná o jeden subjekt. 

Předpokládejme, že organizační složka  odepisuje podle vnitřní směrnice v návaznosti na úpravu v Německu tento 
majetek 60 měsíců.  

Účetní pořizovací cena je 3 040 000 Kč. 

Účetní odepisování Měsíční účetní odpis 
v Kč 

Roční účetní odpis – 
zaokrouhlen na Kč 

nahoru 

Účetní zůstatková cena 
v Kč ke konci účetního 

období 

4-12/202x

1-12/202x+1

2. DPH z přemístění majetku

Za dodání zboží za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje také přemístění zboží plátcem z tuzemska do jiného 
členského státu (§ 13 odst. 6 ZDPH). 

Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje přemístění zboží z jiného 
členského státu do tuzemska plátcem nebo identifikovanou osobou (§ 16 odst. 3 ZDPH). 

...

Připomínám koordinační výbor: 

521/02.05.18 Aplikace ustanovení § 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH – časové posuny u DPH, 
předkladatelek 
Ing. Ivana Krylová 
Ing. Růžena Kohoutková




