
Ke změnám v DPH daňovým balíčkem 
Tato informace seznamuje s aktuálním legislativním stavem projednávání vládního daňového balíčku, 

jehož součástí jsou i rozsáhlé změna zákona o DPH a který předložila vláda do Poslanecké sněmovny 

s navrženou účinností od 1.1.2019 (změny v oblasti zdanění dotací, zdanění nájmu rodinných domů, 

bytů apod., povinnost podávat daňové přiznání elektronicky i pro identifikovanou osobu mají 

účinnost navrženu od 1.1.2021). Protože změny v DPH je nutné uplatnit ihned od jejich účinnosti, 

musí plátci daně (ale i ostatní osoby povinné k dani) těmto změnám věnovat pozornost 

s dostatečným předstihem – daňovému balíčku je tedy nejvyšší čas se začít věnovat nezávisle na tom, 

zda bude dodržena navržená účinnost od 1.1.2019 nebo bude schválen s pozdější účinností (např. 

1.4.2019). V této informaci proto naleznete upozornění na několik novinek, které v oblasti DPH 

přináší daňový balíček. Podrobněji se s danou problematikou můžete seznámit na přednášce DPH 

2018/2019, kterou pořádáme ve Zlíně již 6.11.2018 a dále v Praze 27.11. a 14.12.2018 a v Brně 

11.1.2019. 

Daňový balíček začala vládní koalice na poslední chvíli prosazovat a 23.10. jej Poslanecká sněmovna 

projednala v prvém čtení a schválila zkrácení lhůt pro další projednávání – tím zůstala zachována 

možnost, že by byl daňový balíček do konce roku schválen a změny v DPH by se tak uplatnily již od 

1.1.2019; zda se tedy změny obsažené v daňovém balíčku uplatní již od 1.1.2019 nebo až např. od 

1.4. či 1.7.2019 bude záviset na dalším legislativním vývoji. Pokud by byl daňový balíček schválen 

s účinností od 1.1.2019, bylo by to velice nepříjemné, protože by nebyl časový prostor na seznámení 

se s novou úpravou a na její promítnutí do praxe.  

V poslední době je velice diskutovaným tématem, zda se odměny jednatelů (ale např. i členů 

představenstev a dalších orgánů) stanou či nestanou předmětem DPH. Pokud by se začal uplatňovat 

výklad (a nová úprava jej spolu s judikaturou Nejvyššího správního soudu bohužel nevylučuje), že 

budou tyto odměny nově předmětem DPH, tak by to v některých případech (zejména pokud jsou 

jednatelé či členové dalších orgánů plátci daně) např. znamenalo, že z nich má být odváděna DPH. 

Osobně se domnívám (a důvodová zpráva a také judikatura Soudního dvora a okolnosti případu 

projednávaného Nejvyšším správním soudem to naznačuje, bohužel však nepotvrzuje), že tato změna 

je víceméně jen odstraněním chyby z dnešního zákona o DPH. Před případnou změnou v přístupu 

k odměnám jednatelů a členů dalších orgánů (pokud se před účinností daňového balíčku k dané 

problematice nevyjádří finanční správa) doporučuji důkladné prostudování dané problematiky včetně 

okolností konkrétního případu, který byl řešen Nejvyšším správním soudem a které nelze (z hlediska 

samostatnosti výkonu funkce) považovat z hlediska běžné praxe za typické. 

Daňový balíček přináší i drobné změny, které bude nutné promítnout do praxe. Např. se může jednat 

o výpočet daně z ceny včetně DPH pomocí koeficientů zaokrouhlených na 4 desetinná místa – toto 

zaokrouhlení, které u vyšších částek způsobuje nezanedbatelný rozdíl oproti výpočtu daně ze základu 

daně, daňový balíček ruší. 

Daňový balíček nic nemění na tom, že 31.12.2018 skončí přechodné ustanovení umožňující účastníkům 

sdružení (společností) bez právní subjektivity uplatňovat dph podle starých pravidel - viz článek DPH 

u sdružení 2019; k této problematice pořádáme v Praze dne 12.11.2018  přednášku. 

Daňový balíček přináší např. dílčí změny u platebního kalendáře – i podle současné úpravy se v praxi 

u tohoto daňového dokladu často chybuje (viz článek Platební kalendář). 

Od 1.1.2019 se např. mění pravidla EU pro uplatňování dph u elektronicky poskytovaných služeb a 

dalších služeb poskytovaných na dálku, a to osobám nepovinným k dani (služby uvedené v § 10i zákona 

o DPH) - např. podnikatel za úplatu umožňuje, aby si osoba z jiného členského státu pro své soukromé 

https://www.behounek.eu/dph-2018-2019/
https://www.behounek.eu/dph-2018-2019/
https://www.behounek.eu/l/dph-u-sdruzeni-2019/
https://www.behounek.eu/l/dph-u-sdruzeni-2019/
https://www.behounek.eu/dph-sdruzeni/
https://www.behounek.eu/l/platebni-kalendar/


účely elektronicky stáhla aplikaci do svého mobilního telefonu. V současné době (takto se postupuje 

od 1.1.2015) se postupuje tak, že poskytovatel uvedené služby (pokud není plátcem daně) se jejím 

poskytnutím stává identifikovanou osobou a je povinen odvést DPH státu, kde je zákazník usazen (např. 

tedy slovenskou daň, pokud je zákazník usazen ve Slovenské republice), a to bez jakéhokoliv 

hodnotového limitu. Od 1.1.2019 si poskytovatel služby (nepřekročí-li finanční limit) bude moci zvolit, 

zda bude postupovat dle současného modelu anebo zda uplatní českou daň; podmínkou je, že 

poskytovatel nesmí mít provozovnu v jiných členských státech. Finanční limit (prahová hodnota) činí 

10 000 €/ kalendářní rok a týká se služeb poskytovaných na dálku osobám nepovinným k dani (služby 

uvedené v § 10i zákona o DPH) do jiných členských států (tzn., že do limitu se nezahrnují služby 

poskytované osobám usazeným v ČR popř. mimo EU). Protože nový postup je od 1.1.2019 upraven 

směrnicí EU o DPH, bude jej možné v ČR nově uplatnit již od 1.1.2019 i v případě, kdy by daňový balíček 

nabyl účinnosti až později. 

 

Nabídka přednášek a komentářů 
Na období od listopadu do ledna jsme pro Vás připravili novou nabídku přednášek. Přednášky 

pořádáme na obvyklých místech, v Praze nově pořádáme dvě přednášky i na dalším místě – v hotelu 

Occidental. Účast na školeních je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního 

právního vzdělávání (KPV). 

 

 
 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK 

 
 

VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK 

 

Pěkné dny přejí 
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