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ÚVODNÍ SLOVO

Dobrý den milé kolegyně, vážení kolegové,

na den, který bude obsahovat dvě trojky, dvě dvojky a dvě nuly, jsem se hodně dlouho 
těšila. Jakýsi můj osobní vnitřní mezník starého a nového. Ano, bylo to datum 3. 3. 2020. 
Mzdová konference 2020, poslední velký závazek. 

V tento den mi skončilo období mnoha vlastních výzev a plánů, které jsem před sebe dala 
a které jsem přijala – ráda. Mohu si je všechny tzv. „odháčkovat“, jsou za mnou. Jak? V jaké 
kvalitě? Povedlo se? Kdo ví?

Řídím se jedním z pravidel ve čtyřech dohodách – „Nejlépe jak umím“. 

Určitě toto pravidlo ctím, nicméně často je to tak, že prostě už nemám více času, jsem 
unavená a prostě lépe už to nezvládnu. Má to však hodně rezerv. Při důkladném plánování 
by bylo více času a byl by lepší výsledek. 

Pouštím však tyto vlastní teorie… začíná pro mne nová doba. Vše se zdá lépe zorganizované, 
lépe rozvržené, objevují se znatelné výsledky, které dlouho nebyly viditelné. Najdu, věřím, 
manažerku Účetního Portálu. Prima reklamku už jsem našla. Zdá se… Po zkušenostech 
s minulou jsem byla velmi nedůvěřivá a bála se dalšího zklamání, které má vždy finanční 
dopad. Zdá se, že přišel čas skvělého týmu, důvěry a pocitu, že vše má smysl a naše práce 
Vám pomáhá.

Moc se těším, že jak se více „proberu“, začnu tvořit nové příklady z účetnictví a právnických 
osob. Teď mám období odpočinku, ne zcela, ale docela… Připadám si unavená, zdraví mi 
dalo najevo, že je třeba více odpočívat. Respektuji, s pokorou…

Je tu ještě závazek k lidičkám, co jdou na jarní zkoušky, vydat a pečlivě probrat moje 
„Vyřešené příklady z účetnictví“. A jak už to se mnou bývá, bude ještě jedna kniha, budou to 
příklady z oblasti daně z příjmů. 

Pak jedu na hory… Budu přemýšlet, co má a nemá smysl a co vše je někde mezi tím. Už 
dávno vím, že uvnitř mezi tím je toho hodně. Že neplatí jen „buď a nebo“.

Přeji Vám krásný březen, vím, že je pracovní, plný přiznání. 

Taky budu mnohé kontrolovat a doplňovat radami…

Možná se na „majáku Rogera Hamiltona“ posouvám do modré zóny. Konečně? Už? Mám sílu 
se z toho radovat? Jsem plná obav, že spadnu dolů?

Věřím, že vše je v pořádku…

Krásné dny

P.

Pěva Čouková

Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

https://www.pevacoukova.cz/
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Citát: 
„Vše je tak, jak má být.“

Karel Spilko
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Registrace rodinných firem spuštěna.  
Splnil se tak bod živnostenského balíčku

Od března se rodinné firmy a živnosti mohou registrovat a snáze se tak dostat k podpoře státu. Službu oficiálně ve 
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu spustila Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR). 
Ze 100 % se tak naplnilo jedno z deseti opatření živnostenského balíčku, který má snížit administrativu podnikatelům 
a živnostníkům. Rodinné firmy, které jsou základem obslužnosti regionů, nositeli tradic a vyhledávanými zaměstnavateli 
tak nově mohou získat osvědčení, díky kterému dosáhnou na další benefity.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Poslední vlna EET zahrne řemeslníky i daňové poradce

Od 1. května budou EET podléhat další skupiny podnikatelů, včetně drobných živnostníků, jako jsou řemeslníci, kadeřníci 
nebo instalatéři a také daňoví poradci, advokáti a další podobné profese. Malí podnikatelé, neplátci DPH s obratem do 
600.000 korun s maximálně dvěma zaměstnanci, mohou požádat finanční úřad o schválení zvláštního režimu s tím, že by 
pak mohli vystavovat účtenky a EET evidovat ručně s povinností souhrnného hlášení jednou za čtvrtletí.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Upozornění na povinnost oznamovat osvobozené příjmy

Komora daňových poradců upozorňuje na povinnost fyzických osob oznamovat osvobozené příjmy nad 5 mil. korun, a to 
v termínu do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržely. Za nesplnění 
této povinnosti může být uložena pokuta až 15 % z částky neoznámeného příjmu.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Cenový věstník 03/2020

Přinášíme Vám Cenový věstník číslo 3/2020 ze dne 26. února 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

NÚR schválila interpretaci I-40

Národní účetní rada na svém zasedání dne 20. ledna 2020 schválila text interpretace I-40 Vykazování nehmotných 
výsledků výzkumu a vývoje.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Více aktualit na: www.ucetni-portal.cz/aktuality/

Zveřejněno: 3. 3. 2020

 Každý den pro vás vybíráme aktuality

Zveřejněno: 3. 3. 2020

Zveřejněno: 28. 2. 2020

Zveřejněno: 27. 2. 2020

Zveřejněno: 26. 2. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/registrace-rodinnych-firem-spustena-splnil-se-tak-bod-zivnostenskeho-balicku-5192-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace-rodinnych-firem-spustena-splnil-se-tak-bod-zivnostenskeho-balicku-5192-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/rozhovor-s-alenou-schillerovou-o-danovych-novinkach-pro-seznam-zpravy-5092-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/posledni-vlna-eet-zahrne-remeslniky-i-danove-poradce-5191-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/upozorneni-na-povinnost-oznamovat-osvobozene-prijmy-5187-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/cenovy-vestnik-03-2020-5183-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nur-schvalila-interpretaci-i-40-5182-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/ustavni-soud-vyhovel-senatorum-a-zrusil-cast-danoveho-radu-5017-a.html
http://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Třístranný obchod v podmínkách  
zákona o DPH pro rok 2020
Autor: Ing. Jana Ledvinková

(§ 17 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění „ Zjednodušený postup při dodání zboží 
uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu“)

Úvod

Na úvod je třeba říci, že samotné ustanovení týkající se zjednodušeného postupu při intrakomunitárních dodávkách uvedené 
v § 17 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „zákon o DPH“) nebylo připravovanou novelou zákona 
o DPH pro rok 2020 změněno. Jedná se o dosud projednávaný sněmovní tisk 572. Ovšem ve vazbě na judikaturu SDEU, jak 
uvedeme dále, a vzhledem k novým směrnicím EU, i u třístranného obchodu bude třeba obezřetnosti obchodních partnerů 
při uzavírání kupních smluv a dojednávání konkrétních podmínek týkajících se například přepravy dodávaného zboží.

Problematika zjednodušeného postupu při intrakomunitárních dodávkách zboží označovaná jako „třístranný obchod“ je 
řešena v § 17 zákona o DPH. Jedná se o specifický vícestranný obchod, který za splnění stanovených podmínek omezuje 
administrativní zátěž na straně pořizovatele zboží na pozici prostřední osoby. Podstatou obchodu je osvobození pořizovatele 
od povinnosti přiznat daň v členském státě konečného odběratele.

Podmínky pro třístranný obchod vychází z článku 141 směrnice Rady 2006/112 ES, o společném systému daně z přidané hodnoty.

Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech 
a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno 
z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. 

Můžeme si znázornit graficky:

1

Přinášíme Vám článek týkající se třístranného obchodu z pohledu daně z přidané hodnoty od paní Jany Ledvinkové. 
Třístranným obchodem se rozumí obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech 
a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno 
z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího. 
Víte, jaké jsou podmínky použití třístranného obchodu? Víte, na co si dát pozor u třístranného obchodu? Víte, co je 
u třístranného obchodu nového od roku 2020? To a více se dozvíte v článku, který je doplněn o příklad a judikaturu.
Petra

https://www.codexisuno.cz/8Ue
https://www.codexisuno.cz/8Ue
https://www.codexisuno.cz/8Ue
https://www.ucetni-portal.cz/vladni-navrh-zakona-c-572-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-1834-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/vladni-navrh-zakona-c-572-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-1834-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/vladni-navrh-zakona-c-572-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-1834-x.html
https://www.codexisuno.cz/8Ug
https://www.codexisuno.cz/4ty#!17
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Podmínky použití třístranného obchodu

Pro to, aby se jednalo o třístranný obchod, musí být splněny podmínky, že obchod uzavřou tři osoby registrované k dani ve 
třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami. 
Těmito osobami jsou prodávající, kupující a prostřední osoba. Kdo z těchto tří obchodních partnerů zajistí přepravu zboží  
není zákonem nikterak stanoveno ani omezeno.
Klíčovou podmínkou pro možnost použití třístranného obchodu je, že se nesmí prostřední osoba registrovat k dani 
v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží a uplatní osvobození od daně při pořízení zboží v tomto členském 
státě, za podmínek stanovených tímto členským státem. Prostřední osoba musí oznámit stejné daňové identifikační číslo 
prodávajícímu a uvést je na daňovém dokladu kupujícímu.
Prodávající je osoba registrovaná k dani v členském státě, která není osvobozenou osobou. Musí se tedy jednat o osobu, 
které je přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy. 
Toto daňové identifikační číslo musí být ověřitelné v mezinárodní databázi osob registrovaných k dani z přidané hodnoty. 
Jedná se o elektronický systém VIES na serveru Evropské komise. 
Zboží je od prodávajícího odesláno nebo přepraveno ze státu, ve kterém je prodávající registrován, přímo ke kupujícímu do 
členského státu, v němž je ukončeno odeslání nebo přeprava zboží. 
Pro prodávajícího se jedná o osvobozené dodání zboží do jiného členského státu, pokud jsou splněny podmínky § 64 ZDPH, 
podle kterého se jedná o dodání zboží osobě registrované k dani v jiném členském státě za podmínky, že zboží musí být 
odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. I v případě třístranného 
obchodu bude muset plátce, který bude na pozici prodávajícího, prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského 
státu, a to za splnění podmínek uvedených v § 64 ZDPH, tj. že zboží bylo dodáno osobě registrované k dani v jiném členském 
státě, která sdělila své VAT ID, že bylo přepraveno prodávajícím, kupujícím nebo zmocněnou třetí osobou a že bylo uvedeno 
v souhrnném hlášení. Rovněž po novele zákona o DPH pro rok 2020 bude změna v dikci ustanovení § 64 odst. 5 : „Pro účely 
uplatňování osvobození od daně podle odstavců 1 až 4 se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského 
státu, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému 
daně z přidané hodnoty7e).“
Odvolávka 7e) vede k novému článku 45a v nařízení Rady 282/2011, kde jsou specifikovány důkazní prostředky pro prokázání 
přepravy zboží. 
Kupujícím je osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, která kupuje zboží od 
prostřední osoby a která v rámci svého daňového přiznání přizná a zaplatí daň z přidané hodnoty za pořízení zboží z jiného 
členského státu. Kupující je plátce nebo identifikovaná osoba. 
Pořízení zboží z jiného členského státu se základní sazbou daně uvede plátce v daňovém přiznání na ř. 3 a na ř. 4 se sníženou 
sazbou daně a nárok na odpočet uvede za splnění podmínek § 72 zákona o DPH na ř. 43 (44). To v případě, že na pozici 
kupujícího je tuzemský plátce.
Prostřední osoba je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, než ve kterém je registrován k dani prodávající 
a kupující, která není osvobozenou osobou, tedy obdobně jako prodávající musí mít daňové identifikační číslo pro účely 
daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy. Prostřední osoba vystaví kupujícímu daňový doklad, 
na který uvede DIČ s kódem země kupujícího, včetně sdělení, že se jedná o třístranný obchod. Tuto transakci uvede do 
souhrnného hlášení s označením kódu pro třístranné obchody (kód způsobu plnění „2“). 
Prostřední osoba se nesmí registrovat k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží a uplatní osvobození 
od daně při pořízení zboží ve státě kupujícího za podmínek stanovených tímto členským státem.

Porušení podmínky (ne)registrace ve státě kupujícího
Pokud by prostřední osoba byla registrována k dani ve státě kupujícího, pak by nebylo možno použít zjednodušený způsob 
obchodu podle § 17 zákona o DPH. Prostřední osoba by v podstatě pořizovala zboží s místem plnění ve státě, kde skončila 
přeprava. Zde by uplatnila režim pořízení zboží dle tamního zákona a dodání zboží kupujícímu by musela zdanit daní státu 
ukončení přepravy.
Pořízení zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno prostřední osobou v tuzemsku, při užití zjednodušeného 
postupu v třístranném obchodu je osvobozeno od daně za těchto podmínek
a)  pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou, která není plátcem ani identifikovanou osobou, 

ale je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
b) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou za účelem následného dodání zboží v tuzemsku,
c)  zboží pořízené prostřední osobou je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do tuzemska a je 

určeno pro kupujícího, pro kterého prostřední osoba uskutečňuje následné dodání zboží,
d) kupující je plátce nebo identifikovaná osoba,
e)  kupující je povinen přiznat daň u dodání zboží uskutečněného prostřední osobou jako při pořízení zboží z jiného 

členského státu.

2

https://www.codexisuno.cz/8Uh
https://www.codexisuno.cz/8Uh
https://www.ucetni-portal.cz/vladni-navrh-zakona-c-572-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-1834-x.html
https://www.codexisuno.cz/8Uj 
https://www.codexisuno.cz/4tx#!17
https://www.codexisuno.cz/8Uk
https://www.codexisuno.cz/8Ug
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Místo plnění

Pokud je použit zjednodušený postup při dodání zboží do jiného členského státu formou třístranného obchodu za 
podmínek, že pořizovatel pořídil zboží za účelem následného dodání tohoto zboží a osoba, které bylo zboží dodáno, daň 
přiznala a zaplatila jako při pořízení zboží z jiného členského státu, je místem plnění místo, kde se zboží nachází po ukončení 
jeho odeslání nebo přepravy podle § 11 odst. 1 zákona o DPH.

Podle § 11 odst. 4 zákona o DPH je osoba, které bylo zboží dodáno v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, 
osobou, která je povinna přiznat daň jako při pořízení zboží z jiného členského státu a pořizovatel podal souhrnné hlášení. 
Tato úprava v § 11 odst. 4 byla zavedena novelou zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2019 s cílem, že již neplatí podmínka, že 
kupující daň přiznal a zaplatil, ale pouze, že kupující byl v podstatě zákonem určen za osobu povinnou odvést daň. 

Rozsudky soudního dvora EU

V třístranném obchodu se v podstatě jedná o tři obchody. Problém může nastat s posouzením uskutečnění přepravy a ke 
kterému dodání je přeprava přisouzena. 

Až do případu Toridas se Soudní dvůr výslovně nezabýval tím, zda lze zjednodušení odpovídající třístrannému obchodu 
použít i v případech obchodů mezi osobami registrovanými v různých členských státech a zda i u těchto obchodů je nutné 
zabývat se otázkou přiřazení přepravy konkrétnímu dodání. Případ Toridas potvrdil, že osvobození prvého obchodu v řadě je 
možné pouze v případě, kdy je přeprava přiřazena k tomuto prvému obchodu.

SDEU v rozsudku C – 386/16 Toridas ze dne 26. 7. 2017 (dále též „judikát“) poprvé a přelomově uvádí, že i u třístranného 
obchodu se musí sledovat přiřazení přepravy a v rámci ní i to, kdo v průběhu přepravy má právo nakládat se zbožím jako 
vlastník.

V rozsudku Toridas SDEU konstatoval, že o třístranný obchod se jedná v případě, kdy je přeprava zboží přiřazena k prvnímu 
obchodu. Pouze v takovém případě jsou pro plátce „prodávajícího“ splněny podmínky pro osvobození od daně podle § 64 
zákona o DPH. 

Pokud se obchod 2 uskuteční ještě před odesláním zboží poslednímu kupujícímu, nelze přiřadit přepravu k prvnímu obchodu 
a u obchodu mezi prodávajícím a prostřední osobou dochází k dodání bez přepravy. To znamená, že prodávající musí dodání 
zatížit daní.

Podle zmíněného rozsudku jsou podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu pro plátce 
„prodávajícího“ splněny, pokud přepravu uskuteční on jako „prodávající“, nebo „prostřední osoba“ jako první kupující.    

V případě, že druhý „kupující“ uskuteční přepravu zboží bez zmocnění, nejsou pro plátce „prodávajícího“ splněny podmínky 
pro možnost osvobození od daně podle § 64 zákona o DPH a u takového dodání zboží je prodávající povinen uplatnit daň.

Je proto důležité, aby v případě, že přepravu zboží uskutečňuje druhý „kupující“, byl pro poskytnutí této služby písemně 
zmocněn, aby mohl prokázat, že přepravu uskutečnil jako zmocněná osoba.

V daném případě se jednalo o obchod mezi firmou Toridas – subjekt A registrovaná k DPH v Litvě a firmou registrovanou 
k dani v Estonsku. Toridas dodávala zboží (mražené ryby) společnosti Megalain OU – subjekt B registrované v Estonsku. 
Subjekt  B – estonská společnost byla zavázána kupní smlouvou dodat a přepravit zboží dále do zemí EU (Nizozemsko, 
Německo, Dánsko). 

Po uzavření obchodu mezi subjekty A a B byl uzavřen obchod se subjektem C v Dánsku. V judikátu SDEU uvádí, že subjekt 
A – společnost Toridas byla seznámena se všemi okolnostmi týkajícími se obchodu se subjektem C. Uvádí, že zboží bylo 
teprve po uzavření obchodu 2, tj. mezi B a C, převezeno z Litvy do Dánska, aniž bylo převezeno do Estonska. Na daňových 
dokladech k obchodu mezi A a B bylo uvedeno místo dodání sklad Litva. Na základě toho litevská finanční správa osvobození 
neuznala. Tvrdila, že k přepravě z Litvy došlo až v momentu, kdy se zbožím mohl nakládat jako vlastník poslední kupující 
C – dánská společnost, že tedy k dodání zboží došlo ještě na území Litvy. Judikát je dosti sporný, ale po účinnosti směrnice 
Rady (EU) 2018/1910 od 1. 1. 2020, která řeší mimo jiné stanovení místa plnění při dodání zboží „v řetězci“, by tento problém 
měl být již vyřešen. 

Problematika řetězových obchodů s jednou přepravou byla řešena SDEU v rozsudku C – 245/04 EMAG, ve kterém SDEU 
konstatoval:

„Pokud je dodání zboží spojeno pouze s jedním odesláním nebo přepravou, může být přeprava zboží přičtena pouze jedné transakci 
a pouze toto může být osvobozeno od daně jako intrakomunitární plnění. Ostatní transakce se považují za dodání bez odeslání 
a přepravy. Je důležité určit osobu zajišťující přepravu v rámci řetězových dodávek“.

3
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https://www.codexisuno.cz/8Ul
https://www.codexisuno.cz/8Ul
https://www.codexisuno.cz/8Um
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193212&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7625098
https://www.codexisuno.cz/8Un
https://www.codexisuno.cz/8Un
https://www.codexisuno.cz/8Un
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193212&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7625098
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2018-1910-kterou-se-meni-smernice-2006-112-es-pokud-jde-o-harmonizaci-a-zjednoduseni-urcitych-pravidel-v-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-pro-obchod-mezi-clenskymi-staty-119-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-eu-2018-1910-kterou-se-meni-smernice-2006-112-es-pokud-jde-o-harmonizaci-a-zjednoduseni-urcitych-pravidel-v-systemu-dane-z-pridane-hodnoty-pro-obchod-mezi-clenskymi-staty-119-w.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62004CJ0245&from=CS
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Účetní měsíčník č. 3/2020 internetového portálu www. ucetni-portal.cz Třístranný obchod v podmínkách zákona o DPH pro rok 2020
Ing. Jana Ledvinková

Příklad: Zjednodušený postup obchodu mezi třemi subjekty registrovanými v různých zemích EU 

Česká obchodní společnost „B“ se sídlem v tuzemsku, která je v tuzemsku plátcem daně a není registrovaná k dani 
ani ve státě prodávajícího, ani ve státě kupujícího, jako prostřední osoba pořídila zboží od prodávajícího – firmy „A“, 
osoby registrované v Polsku za 6 000 EUR za účelem následného dodání kupujícímu – firmě „C“, osobě registrované 
k dani na Slovensku za cenu 9 000 EUR. Zboží bylo přepraveno přímo z Polska na Slovensko přepravní firmou, kterou 
objednal prodávající „A“. Podmínky pro osvobození u prostřední firmy jsou splněny. Slovenská firma jako kupující je 
povinna přiznat daň při pořízení zboží od prostřední osoby. Český plátce daně vykáže částku 6 000 EUR po přepočtu 
na české koruny podle § 4 odst. 5 zákona o DPH na ř. 30 daňového přiznání na základě obdrženého daňového dokladu 
od prodávajícího „A“ a kupujícímu vystaví daňový doklad, na němž uvede částku 9 000 EUR a tuto částku po přepočtu 
na české koruny uvede do ř. 31 daňového přiznání. Prostřední osoba oznámí prodávajícímu své daňové identifikační 
číslo a stejné uvede na daňový doklad kupujícímu. Společnost „B“ uvede na daňový doklad sdělení, že se jedná o režim 
třístranného obchodu . 

V souhrnném hlášení uvede prostřední osoba DIČ slovenského kupujícího a částku 9 000 EUR přepočtenou na české 
koruny a s uvedením „kodu 2“. 

V jiných obchodních případech se může tuzemský plátce dostat do pozice prodávající osoby, pak uvádí toto plnění na ř. 20 
daňového přiznání jako dodání zboží do jiného členského státu a do souhrnného hlášení. Stejně tak může být na pozici 
„poslední“ osoby, tj. osoby kupující, a potom přizná pořízení zboží z jiného členského státu na ř. 3 (4) a nárok na odpočet 
v souladu s ustanovením § 72 zákona o DPH na ř. 43 (44). 

Závěr

Zásada přiřazování přepravy se objevuje v novele zákona o DPH pro rok 2020 v úpravě stanovení místa plnění při dodání 
zboží do jiného členského státu (§ 7) v nově zavedených odst. 3 a 4 za využití nového pojmu „prostřední osoba“, nebo dle 
evropských směrnic „zprostředkující osoba“. Toto ustanovení má podle důvodové zprávy k novele zákona o DPH za cíl 
sjednotit postup v rámci celé Evropské unie. Nemělo by tedy v praxi docházet ke zpochybnění použití třístranného obchodu. 
Ovšem obchodní partneři by měli být při uzavírání intrakomunitárních dodání zboží obezřetní především co do smluvních 
ujednání týkajících se přiřazení přepravy, týkající se momentu, kdy dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník 
a v neposlední řadě také stanovení, kdo nese škodu v případě zničení či poškození zboží během přepravy.
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https://www.codexisuno.cz/8Uo
https://www.codexisuno.cz/8Up
https://www.ucetni-portal.cz/vladni-navrh-zakona-c-572-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-1834-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/vladni-navrh-zakona-c-572-kterym-se-meni-nektere-zakony-v-souvislosti-s-implementaci-danovych-predpisu-evropske-unie-a-v-oblasti-zamezeni-dvojimu-zdaneni-1834-x.html
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ÚČETNÍ AKADEMIE 2020
od Pěvy Čoukové a Účetního Portálu

ONLINE

NA SPRÁVNĚ VEDENÉM ÚČETNICTVÍ PROSTĚ ZÁLEŽÍ.

Proč jít na kurz?
 �ať� si� můžete� VĚŘIT� při� každém�

novém�dotazu�od�klienta
  ať�jste�JISTÍ�svými�způsoby�účtování�

v�běžném�životě�a také�při�kontrole�
od�správce�daně

 �ať� získáte� SEBEDŮVĚRU,� ať� jdete�
či� nejdete� na� zkoušky� daňového�
poradce

 �ať�si�ZVÝŠÍTE�svoji�kvalifikaci�a�věříte�
si� i� u� klientů,� kteří� mají� složitější�
účetnictvíIvan

majitel�účetní�firmy

„Pěva�umí�dodat�ten�správný�
impuls�do�toho�pokračovat�a�mít�

chuť�vytrvat�(zkoušky�daň.�poradce),�
inspiruje�mě�její�přístup�-�mít�

vzdělávání�a�objevování�souvislostí�za�
svoji�srdeční�záležitost�jako�ona.“

www.ucto-academy.cz

>> záznam 15denního vzdělávacího kurzu ze dne 26. 2.– 25. 11. 2020 v Bohuňovicích <<

https://ucto-academy.cz/
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JDETE NA JAŘE NA ZKOUŠKY NA DAŇOVÉHO PORADCE? 

NEBO HLEDÁTE EFEKTIVNÍ KAŽDOROČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PRO VAŠE DAŇOVÉ KANCELÁŘE?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ:MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ:

DAŇOVÝ SPECIALISTA 
ONLINE 2019

intenzivní 17denní vzdělávací kurz
11 špičkových lektorů

137 hodin záznamu školení
přehledná struktura

můžete se vracet zpět
můžete zastavovat

časově neomezený přístup
všem, co se nemohou zúčastnit

můžete poslouchat v autě

Pěva Čouková, zakladatelka 
a       Účetního Portálu

JDETE NA JAŘE NA ZKOUŠKY NA DAŇOVÉHO PORADCE

a       Účetního Portálu

www.danovy-specialista.eu

intenzivní 17denní vzdělávací kurzintenzivní 17denní vzdělávací kurz

všem, co se nemohou zúčastnit

ideální
ke studiu

intenzivní 17denní vzdělávací kurzintenzivní 17denní vzdělávací kurz

137 hodin záznamu školení

časově neomezený přístup
všem, co se nemohou zúčastnit

můžete poslouchat v autě

„Neznám lepší produkty
pro přípravu a učení

na zkoušky daňového
poradce, než ty od Pěvy.“

Tomáš, daňový poradce
od roku 2019 

JAKÝ TENTO
DAŇOVÝ SPECIALISTA JE?

PODÍVEJTE SE 
NA DOJMY 

ÚČASTNÍKŮ
VE VIDEU

https://danovy-specialista.eu/
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PODNIKATELSKÉ KONFERENCE
 2020 od 

6. ROČNÍK

>> 11. - 13. 11. 2020 / Bohuňovice <<

ANEB CO SE UDÁLO A CO SE CHYSTÁ V ÚČTU A DANÍCH...
ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/

REZERVUJTE SI MÍSTO VE SVÉM KALENDÁŘI

JEDINÉ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA MORAVĚ

DAŇOVÝ SPECIALISTA
 2020 od 

6. ROČNÍK

>> 5. 8. - 2. 9. 2020 / Bohuňovice <<

ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/

https://www.ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/
https://www.ucetni-portal.cz/seminare-vlastni/
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VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
VIDEOSEMINÁŘE | WEBINÁŘE

Ing. Pěva Čouková a hostéwww.ucetni-portal.cz/videa/eshop

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD

Daň z nemovitých věcí 2020

Ing. Jana Procházková 
Ing. Pěva Čouková

7. 12. 2019

VIDEOSEMINÁŘ

1 h 26 m
in

Účetnictví – konsolidace, IFRS, 
problémy účetní závěrky 
Ing. Libor Vašek Ph.D.
Ing. Pěva Čouková

30. 1. 2020

WEBINÁŘ

1 h 50 m
in

6. 2. 2020

Webinář – Nad kontrolami  
účetnictví s Pěvou
Ing. Pěva Čouková 

WEBINÁŘ
2 h

Poslední přiznání k DPH  
roku 2019 
Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Ing. Pěva Čouková

23. 1. 2020

WEBINÁŘ

2 h 27 m
in

Chyby a omyly v silniční dani 

Bc. Martin Mikuš
Mgr. Václav Pikal
Ing. Pěva Čouková

16. 1. 2020

WEBINÁŘ

1 h 27 m
in

13. 2. 2020

DPH v roce 2020

Ing. Igor Pantůček
Ing. Pěva Čouková 

WEBINÁŘ

2 h 24 m
in

6. 2. 2020

http://www.ucetni-portal.cz/videa/eshop



