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VAT Flash 
VAT Flash je elektronický newsletter, jehož prostřednictvím 
vás společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 
informuje o nejaktuálnějších novinkách v oblasti DPH. 
Ucelený přehled nejdůležitějších změn a jejich dopadů 
na vaše podnikání nabízí měsíční newsletter 
Tax & Business News. 
 

Upozornění: Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný 
charakter a neposkytují souhrnnou analýzu zmíněných témat. 
Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě 
informací obsažených v tomto materiálu měli zvážit využití 
příslušných profesionálních služeb. Nebudou akceptovány 
jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté ve vztahu 
k tomuto materiálu. 

Česká republika 23. prosince 2014 

• Rozšíření režimu přenesení daňové 
povinnosti na nové skupiny zboží  

 

Jedná se o dodání níže uvedeného zboží, pokud 
celková částka základu daně překročí 100 000 
Kč za zdanitelné plnění: 

 
o kukuřice a technické plodiny, včetně 

olejnatých semen a cukrové řepy, 
o kovy, včetně drahých kovů, s výjimkou těch, 

na které se vztahuje zvláštní režim podle  
§ 90 zákona o DPH a na které se použije 
režim přenesení daňové povinnosti podle  
§ 92c zákona o DPH, 

o mobilní telefony, 
o integrované obvody, jako jsou 

mikroprocesory a centrální procesorové 
jednotky, 

o přenosná zařízení pro automatizované 
zpracování dat (notebooky, tablety apod.), 

o videoherní konzole. 
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Dne 22. prosince 2014 projednala Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o DPH a schválila jej  
ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Ve stejný den podepsal novelu prezident.  
 

Současně vláda ČR schválila související nařízení. Podle informací Ministerstva Financí jsou základní 
změny a datum, od kterého začínají být účinné, následující. 

• Zavedení povinnosti předkládat 
kontrolní hlášení, a to s účinností od 
1. ledna 2016  

 

Jedná se o povinnost vykazovat veškerá 
uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění  
s místem plnění v tuzemsku. Právnické osoby 
budou toto hlášení předkládat měsíčně (tj. bez 
ohledu na jejich zdaňovací období), fyzické 
osoby v termínu podle daňového přiznání  
k DPH (tj. měsíčně nebo čtvrtletně). 
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Konkrétní výčet položek, u kterých se přenesení 
daňové povinnosti uplatní, je podrobně uveden 
v předmětném nařízení vlády. Tento režim se na 
nové položky uplatní s účinností od 1. dubna 
2015. V případě cukrové řepy je účinnost posunuta 
na 1. září 2015. 
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Pro více informací, jak tato nová opatření mohou 
ovlivnit váš byznys, prosím, kontaktujte naše specialisty  
v oblasti DPH: 

Martin Diviš 
+420 251 152 574 
martin.divis@cz.pwc.com 
 

• Zrušení snížení výše obratu pro povinnost 
stát se plátcem  

 
I po 1. lednu 2015 zůstává zachován obrat pro povinnou 
registraci k DPH ve výši 1 000 000 Kč za nejvýše  
12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců. 
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• Nová úprava uplatnění snížené sazby DPH  
u stavebních a montážních prací  
na dokončených stavbách pro bydlení  
a na stavbách pro sociální bydlení (vč. jejich 
výstavby) s účinností od 1. ledna 2015  

 

Nově je problematika „příslušenství“ řešena pomocí 
definice pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou 
pevně spojenou se zemí, a definice obytného prostoru. 
Taktéž je definován obytný prostor pro sociální bydlení. 

 

• Nová úprava uplatnění daně nebo 
osvobození od daně při dodání nemovitých 
věcí včetně stavebních pozemků s účinností 
od 1. ledna 2016  

 
Pro účely zákona o DPH je nově definován stavební 
pozemek. Cílem změn je upřesnit stávající znění tak, 
aby osvobození od DPH podléhalo pouze dodání 
nezastavěných pozemků, které nejsou určeny  
k zástavbě.  
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