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Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 7. 2017 

V předchozích vydáních našeho newsletteru jsme se zabývali zákonem č. 170/2017 Sb., jenž vstoupil 

v platnost prvního července 2017 a vnesl mnohé změny do oblasti daní – tzv. daňový balíček 2017/2018. 

Již jsme se zabývali dopady na daň z příjmů jak právnických, tak i fyzických osob, dnes je čas 

připomenout také novinky v dani z přidané hodnoty.  

Pročtěte si výběr hlavních změn v oblasti DPH, kterým doporučujeme věnovat pozornost.  

1. Majetek pořízený na finanční leasing 

Dlouhodobý majetek, který je pořizován formou 

tzv. finančního leasingu, se považuje za 

dlouhodobý majetek uživatele (nájemce) a řídí 

se tedy stejnými pravidly jako majetek 

pořizovaný standardně. Změna spočívá zejména 

v uplatnění nároku na odpočet daně a sledování 

lhůty pro úpravu odpočtu daně. 

2. DUZP při dodání zboží a poskytnutí 

služby 

Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje 

za uskutečněné dnem, ke kterému dochází 

k převodu práva nakládat se zbožím jako 

vlastník, přičemž den převzetí zboží již není 

podstatný. 

Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění 

považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí 

nebo dnem vystavení daňového dokladu. Zákon 

již neuvádí vazbu na den uvedený ve smlouvě, 

ke kterému dochází k pozbytí nehmotné věci 

nebo přenechání zboží k užití jinému.  

3. Povinnost přiznat DPH z přijatých 

záloh 

Dochází ke zpřesnění údajů, které musí být 

známy, aby vznikla povinnost přiznat daň z 

přijatých záloh (přijetí úplat před uskutečněním 

zdanitelného plnění) ke dni přijetí úplaty. Ke 

vzniku povinnosti přiznat daň dojde pouze za 

podmínky, že zdanitelné plnění je ke dni přijetí 

úplaty známo dostatečně určitě, tj. současně 

musí být známy předmětné zboží nebo služba, 

sazba daně a místo plnění. Dochází tak k 

harmonizaci pravidel uplatnění DPH u transakcí  

 

 

s poukazy na dodání zboží či poskytnutí služby 

v rámci EU se Směrnicí EU. Obdobné pravidlo 

se použije také, pokud je přijata úplata před 

uskutečněním plnění osvobozeného od daně 

nebo bez nároku na odpočet. 

4. Zrušení speciálních ustanovení pro 

společnost (dříve sdružení) 

Zrušena je celá zvláštní úprava pro registraci a 

postupu při správě daně u společnosti (dříve 

sdružení). Nově se postupuje dle obecných 

principů DPH a každý společník se tak bude z 

pohledu DPH posuzovat samostatně. Pro 

společníky společností, kteří se do 30. 6. 2017 

řídili dle původní právní úpravy, platí přechodné 

ustanovení, dle kterého mohou dle původní 

právní úpravy postupovat až do 31. 12. 2018. 

Dále došlo ke zrušení pravidla, dle kterého se 

příslušná osoba uzavřením smlouvy o 

společnosti s plátcem stala také plátcem. 

5. Vyrovnání a úprava odpočtu daně 

Zavádí se zvláštní úprava pro vyrovnání a 

úpravu odpočtu daně v případě nedoloženého 

zničení, ztráty či odcizení obchodního majetku 

(manka a škody). V takovém případě je třeba 

provést úpravu odpočtu DPH na vstupu, a to v 

období, kdy se plátce dozvěděl nebo mohl 

dozvědět o těchto skutečnostech. Před účinností 

novely se nedoložené zničení, ztráta nebo 

odcizení obchodního majetku zdaňovalo na 

výstupu. 
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6. Úprava odpočtu daně u 

dlouhodobého majetku 

Jednorázová úprava odpočtu daně u 

dlouhodobého majetku, která se doposud 

prováděla až v daňovém přiznání za prosinec, 

se bude nově provádět i v průběhu kalendářního 

roku. Dojde-li například během roku k prodeji 

majetku, u kterého byl uplatněn odpočet daně 

jen v poměrné výši, provede se jednorázová 

úprava odpočtu daně v měsíci, ve které k prodeji 

majetku došlo. 

7. Rozšíření režimu přenesení daňové 

povinnosti 

Dochází k rozšíření uplatnění režimu přenesení 

daňové povinnosti. Nově se tento režim týká 

následujících typů plnění: 

 poskytnutí zprostředkovatelské služby 
spočívající v obstarání dodání investičního 
zlata 

 dodání nemovité věci prodávané dlužníkem 
z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném 
prodeji 

 poskytnutí pracovníků pro stavební nebo 
montážní práce 

 dodání zboží poskytovaného jako záruka 
při realizaci této záruky 

 dodání zboží po postoupení výhrady 
vlastnictví nabyvateli a výkonu tohoto práva 
nabyvatelem 

8. Nespolehlivá osoba 

Institut nespolehlivého plátce byl doplněn 

institutem nespolehlivé osoby, kterou se stane 

neplátce daně, jenž závažným způsobem poruší 

své povinnosti vztahující se ke správě daně. 

Úprava má zamezit účelovému rušení registrace 

k dani již označených nespolehlivých plátců. 

 

 

  

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané 

problematice a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu 

průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího 

vývoje a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost  a  nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé 

škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Stanislav Železný  

Tax Manager 

E-mail: Stanislav.Zelezny@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí 

se mezi přední poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností.  

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v Bosně a 

Hercegovině, Černé Hoře, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, 

Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a na Ukrajině. V dalších evropských zemích a celosvětově 

působíme ve spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 

https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
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