
DODÁNÍ ZBOŽÍ DO JČS 

 

O ověření DIČ je nutné si uchovávat důkazy: může být vyloučen z registru se zpětnou 

účinností §64/1 a) 

DIČ: může být vnitrostátní a mezinárodní – pro osvobození dph je nutné mít ověřené 

mezinárodní DIČ.  

 

 

 

Podmínka dopravu do JČS musí zajišťovat dodavatel, odběratel nebo 3. osoba 

najatá některým z nich. 

 

Nově podmínka pro osvobození: uvedení dodání do JČS v SH. Lze řešit nápravou 

v následném SH. 

 

Prokazování přepravy zboží do JČS – nová právní úprava od 9/2020 

Vyvratitelná domněnka dle seznamu důkazů v souladu prováděcím nařízením č. 

282/2011, pokud ne s možností doložení důkazních prostředků, které má k dispozici.  

 

 

Požadavky pro jednotlivé typy přepravy: 

•  Přepravu zajišťuje dodavatel/zmocněna osoba 



• Alespoň dva důkazy o přepravě nebo jeden z důkazů o přepravě v kombinaci s 

jedním z jiných důkazů, které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými 

stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli. 

 

• Přepravu zajišťuje odběratel/zmocněna osoba 

• Písemné potvrzení od pořizovatele, v němž je uvedeno, že zboží bylo odesláno 

nebo přepraveno jim nebo na jeho účet třetí osobou, s uvedením členského státu 

určení zboží a  

• Alespoň dva důkazy o přepravě nebo jeden z důkazů o přepravě v kombinaci 

s jedním z jiných důkazů, které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma 

různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli 

 

-  “Důkazy o přepravě“ 

Dokumenty týkající se odesláni nebo přepravy zboží, jako 

Je: 

• podepsány doklad nebo nákladní list CMR, náložný list, 

• faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží 

-  „Jiné důkazy“ 

• pojistka vztahující se na odesláni nebo přepravu zboží nebo bankovní doklady 

prokazující úhradu za odeslání nebo přepravu zboží; 

• úřední dokumenty vydané organem veřejné moci, například notářem, potvrzující 

ukončeni přepravy zboží v členském statě určení; 

• potvrzeni skladovatele v členském statě určeni o převzetí zboží potvrzující skladování 

zboží 

 

Řetězové transakce několika přeprodejů. 

Přiřazování dopravy k transakcím – osvobození DPH (přepravu zajišťuje 

dodavatel nebo odběratel) – A/B nebo B/C nebo….  

Pouze jeden prodej má aspekt -povaha mezinárodní transakce pro testování 

osvobození dph, všechny ostatní mají aspekt lokální.  

§7/3 za situace, kdy přepravu zajišťuje prostřední osoba zajišťující přepravu a 

je současně prodávající i kupující = přeprava se přiřazuje A a B. 

Pouze výjimka, kdy se přiřazuje B a C …B testuje, zda naplňuje kritéria osvobození, 

ALE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE A sdělí B DIČ v místě zahájení přepravy  



Tuzemský subjekt, který je na začátku řetězce – přepravu zboží zajišťuje odběratel 

– shromažďovat důkazy o přepravě a také si zajistit důkazy, že článek B zboží 

přepravil. 

 

 

Konsignační sklady §18/1,2 po 1.9.2020- Režim Call-Off stock  

 

Prodávající se z něj může vyvázat tím, že nebude splňovat povinnosti. 

Zejména pokud je možné využít Reverse charge je lépe ho nevyužít. 

 

Podmínky pro uplatnění zjednodušení: 

• V době zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží má být následné dodání zboží 

uskutečněno na základě ujednání kupujícího a prodávajícího (§ 18/1a2.) 

• V době zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží prodávající zná daňové 

identifikační číslo kupujícího vydané členským státem ukončení odeslání nebo 

přepravy zboží (§ 18/1a1.) 

• Prodávající uvede přemístěni tohoto zboží v evidenci pro účely daně z přidané 

hodnoty (§ 18/1b1.) 

- Kupující musí být osoba registrovaná k DPH v místě ukončení přepravy. 

- Prodávající uvede v evidenci pro konsignační sklady: povinná evidence pro 

prodávajícího je podmínkou pro uplatnění zjednodušení pro konsignační 

sklady.  

Evidence je na straně také kupujícího, ale není podmínkou pro uplatnění 

zjednodušení. 

 

 



Pracovní manuály KS: 

VALUE ADDED TAX COMMITTEE (ARTICLE 398 OF DIRECTIVE 2006/112/EC) WORKING 

PAPER NO 971 FINAL 

VALUE ADDED TAX COMMITTEE (ARTICLE 398 OF DIRECTIVE 2006/112/EC) WORKING 

PAPER NO 968 

Jsou k dispozici také vysvětlivky v českém jazyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 


