
 

 

Stanovisko Metodické komise ABC ČR k bodu 2.12. Metodiky pro 

ověřování nákladů periodického tisku v systému ABC ČR 

 

U výtisků prodávaných do zahraničí, zejména na Slovensko, dochází k prodeji za 

nestejných podmínek. U výtisků vyvážených prostřednictvím distributorů se sídlem v ČR 

je započítáváno do ceny konečné spotřeby DPH 10 %, tj. snížená sazba daně z přidané 

hodnoty. U výtisků vyvážených prostřednictvím distributorů se sídlem v SR se DPH 

nezapočítává. Koncovému spotřebiteli jsou v obou případech prodávány s DPH 20 %.  

ABC ČR navrhuje při výpočtu ceny za výtisk prodaný do zahraničí vyloučit z ceny 

DPH a zohlednit při výpočtu bod 2.12. 1) a 2.13. 2) Metodiky. ABC ČR tedy navrhuje 

započítávat do prodaného nákladu všechny výtisky, za které vydavatel inkasoval od 

distributora více než 48 % ceny konečné spotřeby počítané bez DPH. 

 

1) Při distribuci výtisků do zahraničí se přihlíží k cenové hladině a kurzu měny v cílové zemi. Minimální 

cenové limity vztahované k ceně konečné spotřeby se posuzují s ohledem na pohyby měnových kurzů 

a zvýšené náklady na distribuci. 

2) Je přípustné, aby jeden titul měl ve stejném vydání více než jednu cenu konečné spotřeby. Nejnižší cena 

konečné spotřeby stejného vydání musí však být nejméně 51 % nejvyšší ceny konečné spotřeby. 

 

Příklad: Cena konečné spotřeby uváděná na titulní straně nebo v tiráži je 100,- Kč nebo 

3,32 EUR. Cena konečné spotřeby očištěná o DPH je 90,91 Kč nebo 2,77 EUR. Pokud 

vydavatel uvádí pouze cenu v Kč, musí po přepočtu na Kč inkasovat minimálně 43,64 Kč 

bez DPH. Pokud uvádí cenu i v EUR (popř. v jiné měně), musí inkasovat minimálně 

43,64 Kč bez DPH nebo po přepočtu kurzem minimálně 1,33 EUR bez DPH (= 35,86 Kč 

bez DPH, kurz: 1 EUR = 27,- Kč). 

      

CENA POUZE V Kč 
  

CENA v EUR 

100 Kč Cena KS (= cena s DPH) 3,32 EUR 

90,91 Kč Cena bez DPH (ČR 10%; SR 20%) 2,77 EUR 

43,64 Kč 
Vydavatel musí inkasovat v Kč nebo EUR 

bez DPH 
1,33 EUR 

43,64 Kč Vydavatel musí inkasovat v Kč bez DPH 35,86 Kč 

 


