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Klientské informace  
 

 

Quick fixes 
 
 

Dne 14. 8. 2020 vyšla ve sbírce zákonů novela 

325/2020 Sb. která zavádí mimo jiné s účinností 

od 1. 9. 2020 změny v oblasti DPH známé jako 

„quick fixes“.  

O nich jsme Vás přehledně a podrobně 

informovali již na podzim 2019 v našich 

klientských informacích: 

https://auditor.eu/cr-

cz/publikace/newslettery/10.2019-zmeny-v-dph-

od-2020-%E2%80%93-quick-fixes.html 

Touto novelou je evropská směrnice 

implementována do českého zákona, a proto si 

pravidla musíme znovu připomenout.  

 

Řetězové obchody  

 

Pravděpodobně nejvýznamnější změna se týká 

přiřazení dopravy v řetězových obchodech 

mezi dvěma státy EU a tedy k určení, které 

dodání v řetězovém obchodu bude osvobozeno 

od DPH (ostatní dodání budou podléhat DPH). 

Evropská judikatura říká, že osvobozeno od 

DPH může být jen jedno dodání v rámci 

řetězového obchodu. Nově platí, že k přepravě 

zboží (a tedy k dodání osvobozenému od DPH) 

došlo při jeho dodání prostředníkovi. 

Prostředníkem je ten, kdo objednává přepravu. 

Pokud má však prostředník DIČ státu svého 

dodavatele a sdělí mu jej, platí, že osvobozeno 

od DPH je až první dodání od prostředníka 

dalšímu článku v řetězci. 

 

Povinnosti při dodání do jiného členského 

státu 

Zákon nově stanovuje, že při osvobozeném 

dodání zboží do jiného členského státu musí 

pořizovatel sdělit dodavateli své DIČ a 

dodavatel musí vykázat dodání v souhrnném 

hlášení. 

 

 

Konsignační sklady 

Nově bude možno při splnění zákonných 

podmínek vykázat osvobozené dodání zboží 

zákazníkovi až v momentě odběru tohoto zboží 

zákazníkem z konsignačního skladu. 

 

Česká republika 
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Zákon také nově řeší případy, když: 

- Bude dodáno jiné osobě než původně 

plánovanému kupujícímu 

- Pokud dojde k vrácení zboží, aniž by 

došlo k dodání 

- Pokud přestane být plněna některá ze 

zákonných podmínek 

 

Rádi Vám v souvislosti s Vaším přeshraničním 

obchodem zkontrolujeme dodržování nových 

zákonných podmínek. 
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