
K některým novinkám pro rok 2020 

Tato informace upozorňuje na následující novinky pro rok 2020: 

• schvalování zákona, který měl do zákona o DPH zapracovat s účinností od 1.1.2020 příslušné změny 

předpisů EU 

• další změny předpisů upravující DPH na úrovni EU, které by se mohly v průběhu příštího roku použít 

nebo které se použijí až od roku 2021, ale na které bude nutné v průběhu příštího roku 

s předstihem reagovat 

• schvalování zákona, kterým se od 1.1.2020 mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se 

zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (rozpočtový balíček) 

• vyhlášení cen zemědělské půdy pro účely daně z nemovitých věcí 

• zvýšení minimální mzdy pro rok 2020  

Podrobně se změnám v oblasti DPH věnuje přednáška DPH 2019/2020, kterou pořádáme v Praze 

12.12.2019 (tento termín je již obsazen) a 20.1.2020 a v Brně 9.1.2020. Aktuálním novinkám včetně 

problematiky poslední vlny EET bude věnována přednáška Změny v daních 2019/2020, kterou 

pořádáme v Praze 17.12.2019 (uvolnilo se jedno místo), 29.1. a 11.2.2020 a ve Zlíně 14. a 15.1.2020. 

Předpisy EU upravující DPH od 1.1.2020 
K 1.1.2020 je: 

• novelizována směrnice EU o DPH směrnicí Rady (EU) 2018/1910, pokud jde o harmonizaci 

a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými 

státy (tzv. dočasné záplaty - quick fixes) 

• novelizováno prováděcí nařízení k DPH nařízením 2018/1912. 

Do zákona o DPH má příslušné změny zapracovat část třetí (čl. IV a V) balíčku implementující předpisy 

EU, který je projednáván jako sněmovní tisk 572. Protože 1. čtení tohoto návrhu zákona proběhlo až 

až 29.11.2019, tak je již jisté, že nebude přijat včas a nabytí účinnosti lze očekávat nejdříve v průběhu 

března 2020. Nastane tedy opět situace, kdy bude nutné od 1.1.2020 řešit vztah českého zákona o DPH 

k předpisům EU. 

Směrnice např. od 1.1.2020 stanovuje jako novou podmínku pro osvobození dodání zboží do jiného 

členského státu vykázání příslušného obchodu v souhrnném hlášení. Protože tato podmínka se 

v zákoně o DPH objeví až v průběhu roku 2020, tak její splnění bude v ČR možné požadovat až od 

účinnosti implementačního balíčku. Např. při dodání zboží do jiného členského státu v lednu 2020 

bude sice stále platit povinnost vykázat toto dodání v souhrnném hlášení, avšak případné nevykázání 

nebude automaticky znamenat, že by uvedené dodání mělo být zatíženo českou DPH. Bude-li 

implementační balíček schválen např. s účinností v průběhu března, tak pokud např. nebude 

v souhrnném hlášení vykázáno dubnové dodání zboží do jiného členského státu, tak toto dodání již 

nebude ani v ČR osvobozené od DPH. 

Na druhou stranu nemohou být čeští plátci znevýhodněni z toho důvodu, že implementační balíček 

nebude k 1.1.2020 přijat a mohou např. již od 1.1.2020 postupovat podle pravidel pro přiřazení 

přepravy u řetězových dodávek zboží mezi členskými státy EU. 

U dodávek zboží do tzv. konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech lze od 1.1.2020 

použít změny, které v této oblasti přinášejí předpisy EU, a to bez ohledu na to, zda příslušný členský 

stát splnil v této oblasti své povinnosti (jako např. SR, kde příslušná implementační novela 

slovenského zákona o DPH č. 368/2019 Z.z. byla vyhlášena již 18.11.2019) či nikoli (jako ČR). 

https://www.behounek.eu/prednaska-dph/
https://www.behounek.eu/prednaska-zmeny-v-danich/
https://www.behounek.eu/l/smernice-eu-o-dph/
https://www.behounek.eu/l/smernice-eu-o-dph/
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=572


Zásadní otázkou, které je v důsledku výše uvedené novelizace prováděcího nařízení nařízením 

2018/1912 věnovat zvýšenou pozornost, jsou důkazní prostředky prokazující jednu z podmínek pro 

dodání zboží do jiného členského státu, kterou je uskutečnění přepravy zboží do jiného členského 

státu. Protože prováděcí nařízení je přímo použitelné (bez ohledu na to, že implementační novela 

nabude účinnosti až později), je nutno této otázce věnovat zvýšenou pozornost již od 1.1.2020.  

 
Další změny předpisů EU upravujících DPH 

Rozhodnutím Rady (EU) 2019/1903  je ČR povoleno zavedení tzv. všeobecného reverse charge podle 

článku  199c směrnice EU o DPH a ČR může stanovit:  

že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno veškeré zboží a poskytnuty 

veškeré služby přesahující prahovou hodnotu 17 500  EUR na plnění. 

Podle tiskové zprávy MF z 6.12.2019 by neměl být všeobecný reverse charge zaveden dříve než koncem 
roku 2020, ačkoli původně s ním bylo počítáno od 1.7.2020 (viz tisková zpráva MF z 16.1.2019). Protože 
však podle platné úpravy  by ČR mohla všeobecný reverse charge uplatňovat jen do 30.6.2022, tak má 
být zaveden až v okamžiku, kdy bude jeho použití umožněno i po 30.6.2022. Uvedenou informaci lze 
chápat jako „diplomatické“ vyjádření toho, že se zavedením všeobecného reverse charge nelze 
v průběhu roku 2020 počítat a s největší pravděpodobností k jeho zavedení nedojde ani později. 
 
Směrnice Rady (EU) 2017/2455 od 1.1.2021 přináší zásadní změny u tzv. zásilkového prodeje. Např. e-

shopy dodávající zboží osobám nepovinným k dani do jiných členských států musí počítat se zásadním 

snížením dosavadní prahové hodnoty (ročně 35 nebo v některých členských státech i 100 tis. € resp. 

ekvivalent uvedených částek v národních měnách) na 10 tis. € (navíc se tento limit nebude týkat zasílání 

zboží do konkrétního členského státu, ale bude se jednat o úhrn zásilek do všech jiných členských 

států). Při zasílání zboží se tedy mnohem častěji bude uplatňovat DPH státu, do kterého je zboží 

zasíláno – k odvodu této zahraniční DPH bude možné od 1.1.2021 využít systému jednoho správního 

místa, do kterého by mělo být umožněno se zaregistrovat již před 1.1.2021. 

Další důležité změny se od 1.1.2021 týkají webových platforem, na kterých je obchodováno se 

zbožím ze třetích zemí. Příslušné změny přináší Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 

2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na 

dálku a určitých domácích dodání zboží a prováděcí Nařízení Rady (EU) 2019/2026 ze dne 21. 

listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo 

poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani 

poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí 

dodání zboží. 

Další novinky 
Tzv. rozpočtový balíček, který má např. od 1.1.2020 kromě zvýšení zdanění spotřební daní u alkoholu 

a tabáku či zdanění výher z loterií či tombol nad 1 mil. Kč daní z příjmů přinést např. i změny 

v osvobození tzv. krajinných prvků od daně z nemovitých věcí, byl Senátem 4.12.2019 vrácen 

s pozměňovacími návrhy. 

Pravděpodobně Poslanecká sněmovna pozměňovací návrhy Senátu nepřijme a setrvá na původně 

schválené verzi – ke schválení by mohlo dojít nejdříve 17.12.2019 popř. bude muset být do konce 

roku svolána ještě mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Úplně stoprocentní však změny 

z rozpočtového balíčku k 1.1.2020 ještě nejsou, i když je jejich přijetí velice pravděpodobné. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1573777375836&uri=CELEX:32019D1903
https://www.behounek.eu/l/smernice-eu-o-dph/
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/vice-casu-pro-plosny-reverse-charge-a-uz-36798
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/ceska-republika-pozadala-o-plosny-revers-34001


Při stanovení základu daně z nemovitých věcí např. u polí či luk se vychází z vyhlášky č. 298/2018 Sb., 

o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 

pozemků. 

Uvedená vyhláška byla pro rok 2020 novelizována vyhláškou č. 318/2019 Sb. - v aktuálním znění 

vyhlášky pro rok 2020 došlo ke změně u 57 katastrálních území a nově bylo zařazeno katastrální území 

Strýčice. 

Včera 9.12.2019 vláda konečně rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1.1.2020, a to na částku 14.600,-
Kč. Zaručená mzda pro jednotlivé skupiny prací bude od 1.1.2020 činit: 

Skupina prací Nejnižší úroveň    zaručené mzdy 

 v Kč za hodinu v Kč za měsíc 

1. 87,30 14 600 

2. 96,30 16 100 

3. 106,40 17 800 

4. 117,40 19 600 

5. 129,70 21 700 

6. 143,20 24 000 

7. 158,10 26 500 

8. 174,60 29 200 

 

O některé dalších dopadech zvýšení minimální mzdy – viz např. praktická informace Minimální mzda – 

budeme informovat po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-318
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-298/zneni-20200101
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-298/zneni-20200101
https://www.behounek.eu/l/minimalni-mzda/


Nabídka přednášek a komentářů 
Změny v daních 2019/2020 – Praha 17.12.2019 (poslední volné místo), 29.1. a 11.2.2020, Zlín 14. a 

15.1.2020. Přehled nejdůležitějších změn a novinek pro běžnou daňovou a účetní praxi. 

DPH 2019/2020 – Praha 12.12.2019 (OBSAZENO) a 20.1.2020, Brno 9.1.2020. Změny u dodávek zboží 

do jiného členského státu od 1.1.2020, změny sazeb (např. snížení sazby u dodání tepla od 1.1.2020 

včetně vyúčtování záloh přijatých v roce 2019 a zdaněných 15% sazbou DPH). Další změny v DPH – 

např. zavedení všeobecného systému reverse charge. Vybrané problémy novely od 1.4.2019 včetně 

změn, které bude nutné promítnout v daňovém přiznání za prosinec či za 4. čtvrtletí roku 2019. 

Daně z příjmů 2019/2020 – Praha 10.3.2020, Brno 8.1.2020. Změny a novinky, které se promítnou do 

daňového přiznání za rok 2019, změny a novinky od roku 2020. Aktuální problémy jako je např. 

obvyklá (referenční) cena při obchodech mezi spojenými osobami nebo při prodeji zásob při změně 

právní formy podnikání na sro (za pořizovací cenu, s přirážkou či slevou k pořizovací ceně). 

Opravné daňové doklady od 1.4.2019 - komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům 

oprav základu daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým 

dokladem se reaguje na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše 

daně podle § 43 (v tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán 

chybně), a to se zamřením na změny od 1.4.2019. Komentář je zdarma součástí zvukové nahrávky 

přednášky Novela DPH a daní z příjmů 2019. 

Rozdělování a zdaňování zisku v sro – aktualizovaný komentář v pdf vč. nové judikatury 2019 

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 

2019 včetně změn, které obsahuje daňový balíček 2019. 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK       VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK 

Pěkné adventní dny přejí      Ingrid a Pavel Běhounkovi 
         10.12.2019 

        Sledujte náš WEB 

         FACEBOOK O DANÍCH 

https://www.behounek.eu/prednaska-zmeny-v-danich/
https://www.behounek.eu/prednaska-dph/
https://www.behounek.eu/dane-z-prijmu/
https://www.behounek.eu/komentar-dobropisy-dph/
https://www.behounek.eu/nahravka-novela-dph-dani-z-prijmu-2019/
https://www.behounek.eu/products/rozhodovani-o-rozdelovani-zisku-v-sro-podrobny-komentar-s-priklady-a-vzorem-valne-hromady-rozhodnuti-jedineho-spolecnika/
https://www.behounek.eu/products/rezim-preneseni-danove-povinnosti-u-stavebnich-a-montaznich-praci-v-roce-2018/
https://www.behounek.eu/katalog/
http://www.behounek.eu/podrobne-komentare/
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

