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D A Ň O V Á  I N F O R M A C E 
Změna zákona o DPH od 10/2014 a 01/2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Upozorňuji na vydání zákona č. 196/2014 Sb., kterým se mění dosavadní platné znění zákona 
o DPH 235/2004 Sb. 
 
I když převážná většina vyhlášených změn vstupuje v platnost až 1.1.2015, obsahují nyní 
vyhlášené změny zákona DPH i změny ustanovení, které vstoupí v platnost již 1.10.2014. 
 
 
Od 1.10.2014 se mění stylizace některých úvodních  ustanovení zákona o DPH, především 
ustanovení § 3 zákona o DPH, kde se v různých ustanovení mění dosavadní stylizace „pro 
účely tohoto zákona“ nahrazuje novou stylizací „pro účely zákona o dani z přidané hodnoty“. 
Dále se slova „České republiky“ nahrazují slovem „tuzemsko“ a upravuje se taky stylizace 
v označení těch území, které se nepovažují pro účely zákona o DPH za území členského státu 
EU. Výčet těchto území se nezměnil. Do této změny zákona byla tato území považována za 
„t řetí zemi“ pro účely zákona o DPH. 
Uvedené změny lze považovat za úpravy administrativně-technického charakteru, k věcným 
změnám zákona o DPH těmito úprava nedochází. 
 
Za věcnou změnu platnou od 1.10.2014 je však třeba považovat změnu provedenou bodem 32 
zákona č. 196/2014 Sb.. Tato změna se týká registrace k dani ve zvláštnímu režimu jednoho 
správního místa. 
I když zvláštní režim jednoho správního místa bude zaveden až s účinností od 1.1.2015 – viz 
další změny uvedené v zákoně 196/2014 Sb. platné od 1.1.2015 – je možno podle výše 
uvedené změny provádět registraci k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa 
již od 1.10.2014. 
 
Jen jako předběžnou informaci uvádím, že zvláštní režim jednoho správního místa budou 
moci od 1.1.2015 využít ty osoby povinné k dani (podnikatelské subjekty), které budou 
uskutečňovat vybrané služby podléhající režimu jednoho správního místa mimo Evropskou 
unii nebo režimu jednoho správního místa Evropské unie.  
Problematice jednoho správního místa je věnována převážná většina změn zákona o DPH 
platných od 1.1.2015, které jsou vyhlášeny právě zákonem č. 196/20114. 
 
 
Příklad jednoho správního místa mimo Evropskou unii: 
Podle novelizovaného ustanovení § 10h zákona o DPH platného od 1.1.2015 bude místem 
zdanitelného plnění při poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání, 
telekomunikačních služeb a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani 
(nepodnikatelům) vždy místo příjemce služby. Bude-li český podnikatel poskytovat 
elektronické služby obyvateli Švýcarska a USA, bude místo zdanitelného plnění jak ve 
Švýcarsku, tak i v USA. V těchto případech pak bude muset český podnikatel fakturovat částky 
za uskutečněné služby se sazbou DPH příslušnou pro daný stát a danou činnost. Aby se 
nemusel český podnikatel registrovat k DPH v uvedených zemích individuálně, může zvolit 
systém tzv. jednoho správního místa, pro které bude místně příslušným v ČR Finanční úřad 



pro Ústecký kraj. V tomto případě pak podnikatel plní svoje daňové povinnosti k DPH vůči 
státům, ve kterých nastalo zdanitelné plnění, prostřednictvím jednoho správního místa v ČR, 
kterému bude podávat samostatné přiznání k DPH a platbu příslušných částek DPH bude 
poukazovat na zvláštní účet jednoho správního místa, a to vždy v EUR. Poukázání příslušných 
částek do jednotlivých států pak již bude zajišťovat uvedené jedno správní místo. 
 
Vzhledem k nezbytnosti přípravy pro využití činnosti jednoho správního místa je tedy 
s účinností od 1.10.2014 umožněno podávat registraci pro zvláštní režim daně v rámci 
jednoho správního místa. 
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