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D A Ň O V Á  I N F O R M A C E 
Změny zákona o DPH od 01/2015 a 01/2016 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dne 16.9.2014 byla zpracována informace o změnách zákona o DPH platných od období 
10/2014 a také od 01/2015, které byly vyhlášeny zákonem č. 196/2014 Sb.. 
 
V současné době jsou v legislativním procesu projednávány další změny zákona o DPH, které 
by měly vstoupit v platnost ve většině případů ještě k 1.1.2015. Některé změny se však budou 
mít odloženou platnost až od 1.1.2016. Všechny tyto nyní projednávané změny zákona o DPH 
jsou obsaženy v materiálech Poslanecké sněmovny ČR, sněmovní tisk č. 291. 
 
Kromě řady technických změn spočívajících v úpravě používané terminologie, nebo ve změně 
číslování jednotlivých paragrafů a odstavců (např. dosavadní § 48a je nahrazen § 49, který byl 
doposud volný a neobsazený vlivem dříve provedeného zrušení obsahu uvedeného 
v původním § 49 zákona o DPH), dochází s účinností od 1.1.2015 k těmto významným 
změnám: 
 

1) V oblasti přenesení daňové povinnosti se ruší dosavadní náplň § 92d, který se 
vztahoval k obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.  
 

2) Podle nového znění § 92d platného od 1.1.2015 se bude přenesení daňové povinnosti 
vztahovat na dodání nemovité věci plátci, pokud bude postupováno ve smyslu 
ustanovení § 56 odst. 5 (znění od r. 2015), tj. za předpokladu, že se plátce rozhodne i 
po uplynutí lhůty 5 let od první kolaudace uplatnit DPH u dodání vybrané nemovité 
věci. 
 

Změna uvedená pod bodě 1) však neznamená, že by od 1.1.2015 nepodléhalo obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynu přenesení daňové povinnosti DPH. Tato 
problematika však bude od 1.1.2015 upravena jiným, dále uvedeným způsobem: 
 

3) S účinností od 1.1.2015 se zavádí do zákona o DPH nová příloha č. 6 – Seznam 
dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové 
povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením. Jedná se o dále uvedené položky zboží 
nebo služeb: 
 
- převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího  
      podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, 
- dodání mobilních telefonů, kterými se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí  
      zařízení vyrobená nebo upravená pro použití ve spojení se sítí, která má licenci,  
      a provozovaná na stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další      
      využití, 
- dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální  
      procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné   
      uživatele, 
-  dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2., 
-  dodání certifikátů plynu a elektřiny, 



-  poskytnutí telekomunikačních služeb, 
-  dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, 
-  dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, 
-  dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než  
   v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90  
    nebo 92,                                                                                                                                       
-   dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím  
    rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od  
    článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 
 

Podle nově navrhovaného ustanovení § 92g zákona o DPH platného od r. 2015 má být režim 
přenesení daňové povinnosti u výše uvedených výrobků a služeb uplatněn v rámci tzv. 
„mechanismu rychle reakce“ po dobu nepřesahující 9 měsíců. 
 
Režim přenesení daňové povinnosti u výše uvedených výrobků a služeb bude tedy uplatňován 
až na základě vydaného nařízení vlády ČR a v období, které bude v tomto nařízení vlády 
stanoveno. 
 
Změny, které budou realizovány až od roku 2016, se týkají především problematiky podávání 
tzv. „kontrolního hlášení“.  
S účinností od 1.1.2016 bude povinností každého plátce, který 

- uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, 
- přijal úplatu před dnem uskutečnění plnění, 
- přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, 
- poskytl úplatu před dnem uskutečnění plnění, 
- uskutečnil dodání investičního zlata, 
- investiční zlato vyrobil nebo přeměnil zlato v investiční zlato, 

podat kontrolní hlášení, ve kterém budou uvedeny údaje potřebné pro správu daní. Kontrolní 
hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to všemi plátci DPH. 
V případě společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) bude kontrolní hlášení podávat 
ten ze společníků společnosti, který podává přiznání k DPH za společnost (dříve sdružení). 
Kontrolní hlášení se bude podávat vždy za kalendářní měsíc a to v termínu do 25 dní po 
ukončení kalendářního měsíce. 
Při nesplnění povinností vztahujících se k předkládání kontrolních hlášení, budou plátcům 
ukládány pokuty od 1 000,- Kč do 500 000,- Kč v závislosti od míry porušení povinností 
stanovených tímto zákonem plátcem DPH. 
Nejmenší pokutu 1 000,- Kč bude muset uhradit i plátce, který podá „kontrolní hlášení“ 
dodatečně po stanovené lhůtě, i když k tomuto dodatečnému podání nebyl vyzván správcem 
daně. 
 
Tyto uvedené změny však mohou být ještě v průběhu legislativního procesu změněny, o 
konečných změnách bude podána informace po vydání příslušné Sbírky zákonů. 
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V Ústí nad Labem 2.12.2014 


