
Aktuální informace k DPH 

V této informaci si dovolujeme upozornit na některé důležité informace k uplatnění DPH, které 

Finanční správa zveřejnila v během července. Informace se týkají následující problematiky: 

 obecná pravidla pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží dle § 92f 

zákona o DPH 

 rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.7.2015 u zemědělských plodin 

 uplatnění dph u nemovitých věcí 

 struktura kontrolního hlášení, jehož podávání nás čeká od 1.1.2016  

Obecná pravidla RPDP u vybraného zboží 

Informace k režimu přenesení daňové povinnosti Finanční správa zveřejňuje zde. Dne 11.3.2015 byla 

zveřejněna Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 

2015 a 2016; tato informace byla aktualizována dodatkem  ze 16.7.2015 (k tomuto dodatku viz níže 

v komentáři rozšíření RPDP od 1.7.2015).  

Na stejném místě jako výše uvedená informace byly  13.7.2015 zveřejněny odpovědi na nejčastější 

dotazy k aplikaci § 92f, které lze stručně shrnout takto: 

 dotazy 1 až 3 – vedlejší výdaje 

Vedlejší výdaje (např. doprava, řezání, balení apod.) jsou součástí celkové ceny dodávaného zboží 

a musí tedy mít stejný režim jako dodávané zboží (odpověď na dotaz 1). Proto se např. režim 

přenesení daňové povinnosti musí uplatnit u dodání niklových desek, pokud jejich ceníková cena 

činí např. jen 99 tis. Kč, ale spolu s vedlejšími výdaji překračuje hodnotovou hranici 100 tis. Kč 

(odpověď na dotaz 2). Pokud by byl na daňovém dokladu uplatněn u vedlejších výdajů odlišný 

režim zdanění, jedná se o chybný daňový doklad, který musí dodavatel přepracovat (odpověď na 

dotaz 3). 

 dotaz 4 – více dodávek na základě jedné objednávky 

Je-li vybrané zboží objednané jednou objednávkou dodáváno postupně a na každou dodávku je 

vystavován daňový doklad, posuzuje se hodnotová hranice 100 tis. Kč samostatně za každou 

dodávku, i když hodnota vybraného zboží dle objednávky přesahuje hranici 100 tis. Kč. 

K opakovanému plnění viz dotaz č. 12.  

 dotaz 5 – více daňových dokladů během jednoho dne 

Informace GFŘ k RPDP v letech 2015 a 2016 (v posledním odstavci bodu 4.1) upozorňuje na 

riziko, že pokud je jednomu dodavateli vystaveno více daňových dokladů se stejným dnem 

uskutečnění s hodnotou vybraného zboží do 100 tis. Kč a celková hodnota vybraného zboží 

překračuje hranici 100 tis. Kč, mohl by správce daně zpochybnit nárok na odpočet daně u 

odběratele (pokud by dodavatel daň neodvedl). Odpověď na dotaz č. 5 upřesňuje, že např. při 

dodávkách z více provozoven se jedná o samostatná plnění a základ daně nelze sčítat (bez ohledu 

na to, že k dodání došlo během stejného dne). 

 dotaz 6 a 7 – více druhů zboží na jednom daňovém dokladu 

Informace GFŘ k RPDP v letech 2015 a 2016 (v druhém odstavci bodu 4.1) uvádí, že v případě více 

druhů vybraného zboží uvedeného na jednom daňovém dokladu je nutné pro posouzení 

hodnotové hranice 100 tis. Kč základy daně vybraného zboží sečíst, i když se jedná o zboží 

vykazovaná ve výpisu z evidence pod samostatným kódem – RPDP se tak uplatní např. na 

daňovém dokladu k dodávce mobilních telefonů (kód zdanitelného plnění 14) za 50 tis. Kč a 

notebooků (kód zdanitelného plnění 16) za 60 tis. Kč. Odpovědi na dotazy 6 a 7 upřesňují, že 

k tomuto sčítání nedochází v kombinaci s dodávkami jiného, než vybraného zboží – např. pokud 
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by byl daňový doklad vystaven k dodávce mobilních telefonů (vybrané zboží) za 50 tis. Kč a 

fotoaparátů (není vybrané zboží), u mobilních telefonů by se RPDP neuplatnil; pokud by se 

hodnota mobilních telefonů 100 tis. přesáhla, uplatnil by se RPDP jen u mobilních telefonů a u 

fotoaparátů nikoli (i v tomto případě je možné, umožňuje-li to software pro vystavování faktur, 

vystavit jeden daňový doklad – viz dotaz 6). 

 dotaz 8 – přepočet EUR na Kč 

Pro uplatnění RPDP je rozhodující kurz platný ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, nikoli ke 

dni vystavení daňového dokladu. I když to odpověď výslovně neuvádí, jedná se o kurz platný pro 

osobu provádějící přepočet, tedy o kurz ČNB používaný dodavatelem v jeho účetnictví (ve vazbě 

na vnitřní účetní předpisy se může lišit od kurzu používaného ke stejnému dni u odběratele). 

 dotaz 9 – uvádění měrných jednotek 

Do výpisu z daňové evidence je nutné (kromě stavebních a montážních prací) uvádět rozsah 

plnění v měrných jednotkách. Protože lze do výpisu uvést pouze měrné jednotky obsažené 

v „elektronickém“ formuláři výpisu, je nutné rozsah plnění uvést v těchto měrných jednotkách, i 

když rozsah dodávky je domluven v jiných měrných jednotkách (např. při dodání kovů 

v kilogramech, i když je rozsah dodávky domluven v kusech či metrech). 

 dotaz 10 – skonta 

Je-li poskytnuta k plnění v RPDP např. sleva za úhradu ve zkrácené době splatnosti, je nutno 

k tomuto plnění vystavit opravný daňový doklad. Praktickou otázkou je, jak má být oprava 

promítnuta do výpisu z evidence dle § 92a z hlediska rozsahu plnění – v odpovědi na tento dotaz 

se dozvídáme, že rozsah plnění (např. při dodání kovů uváděný v kilogramech) má být uveden 

jako nulový. 

 dotaz 11 – dohoda o uplatnění RPDP 

Smluvní strany se nemohou dohodnout na uplatnění (neuplatnění) RPDP odlišně od zákona a 

příslušného prováděcího nařízení – např. nelze dobrovolně uplatnit RPDP u dodávek vybraného 

zboží, jehož hodnota nepřesahuje hodnotovou hranici 100 tis. Kč. 

 dotaz 12 – opakovaná plnění 

U opakovaných plnění fakturovaných např. měsíčně je rozhodující hodnota vybraného zboží 

uvedeného na daňovém dokladu. 

Ačkoli byly odpovědi na dotazy zveřejněny až v červenci, nereagují na novelizaci prováděcího nařízení 

k uplatnění RPDP od 1.7.2015. Jednotlivé odpovědi lze však pochopitelně vztáhnout i na rozšíření 

RPDP od 1.7.2015 u obilovin a technických plodin. Např. při měsíční fakturaci dodávek ječmene za 

více než 100 tis. Kč se RPDP uplatní; i dodávky sena účtované dle objemu je nutno vykazovat v tunách 

apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reverse charge u zemědělských plodin od 1.7.2015 

U vybraného zboží se režim přenesení daňové povinnosti uplatňuje na základě prováděcího nařízení 

č. 361/2014 Sb., které bylo  od 1.7.2014 novelizováno prováděcím nařízením č. 155/2015 Sb. 

Novelizace od 1.7.2015 se prakticky týká pouze obilovin a technických plodin a pro okruh těchto 

komodit prováděcí nařízení od 1.7.2015 za vybrané zboží považuje: 

a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy 

nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12 

V návaznosti na změnu prováděcího nařízení od 1.7.2015 GFŘ dne 16.7.2015 doplnilo informaci k  

aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 z 11.3.2015 

(aktuální znění informace i vlastní dodatek jsou dostupné zde; komentář dotazů doplňujících tuto 

informaci viz výše k obecným pravidlům RPDP u vybraného zboží), a to následovně: 

V kapitole 10 se jedná o komodity, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1001 

(pšenice a sourež), 1002 (žito), 1003 (ječmen), 1004 (oves), 1005 (kukuřice), 1006 (rýže), 1007 (zrna 

čiroku), 1008 (pohanka, proso a lesknice kanárská, rosičky, merlík chilský, triticale a ostatní obiloviny). 

V kapitole 12 jsou zařazeny komodity pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1201 (sójové boby, 

též drcené), 1202 (podzemnice olejná, nepražená ani jinak tepelně neupravená, též loupaná nebo 

drcená), 1203 00 00 (kopra), 1204 00 (lněná semena, též drcená), 1205 (semena řepky nebo řepky 

olejky, též drcená), 1206 00 (slunečnicová semena, též drcená), 1207 (ostatní olejnatá semena a 

olejnaté plody, též drcené), 1208 (mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů, kromě 

hořčičné mouky a krupice), 1209 (semena, plody a výtrusy k setí), 1210 (chmelové šištice, čerstvé nebo 

sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin), 1211 (rostliny a části rostlin, včetně semen 

a plodů, používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k 

podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku), 1212 (svatojánský chléb, 

chaluhy a jiné řasy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též v 

prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty, včetně nepražených kořenů čekanky druhu 

Cichorium intybus sativum, používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené ani nezahrnuté), 

1213 00 00 (sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet), 1214 

(tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta kadeřavá 

krmná, vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet). 

Je-li příslušné zboží uvedeno pod 4místným nebo 6místným kódem nomenklatury celního 

sazebníku, režim přenesení daňové povinnosti se vztahuje také na všechny podpoložky do úrovně 

8místného kódu dle příslušného právního předpisu (příloha č. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87). 

Režim přenesení daňové povinnosti se tak např. aplikuje na zboží označené pod kódem 1209 (semena, 

plody a výtrusy k setí) se všemi konkrétně specifikovanými podpoložkami, tzn. např. na zboží s kódem 

1209 24 00 (semena lipnice luční). 

Komodity vymezené v kapitole 12 celního sazebníku lze všeobecně podle jejich charakteru zařadit buď 

jako olejnatá semena nebo technické plodiny (popřípadě cukrovou řepu) a tedy režim přenesení 

daňové povinnosti bude uplatněn u všech položek této kapitoly. 

Technickou plodinou je pro účely aplikace režimu přenesení daňové povinnosti plodina, kterou není 

možné běžně bez dalších úprav použít ke konečné spotřebě. Ve své podstatě se jedná o meziprodukt 

(surovinu), který je zpracováván, aby mohl být v dalších fázích výroby použit pro různé účely 

(potravinářské, farmaceutické, kosmetické, technické a jiné). 
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GFŘ se v uvedené informaci svérázným způsobem vypořádalo s pojmem technická plodina, se 

kterým prováděcí nařízení od 1.7.2015 pracuje. Zároveň GFŘ ignoruje názor Ministerstva financí, 

které v důvodové zprávě k novelizaci prováděcího nařízení upozorňovalo: 

Na výše uvedené položky (jde o položky pod kódy 1201 až 1207) a i tyto ostatní položky kapitoly 12 

jako jsou mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů (kód 1208), semena pícnin, 

kostřavy, lipnice luční, jílku a bylin pěstovaných pro jejich květy, zeleniny, lesních stromků, rostlin 

pěstovaných pro jejich květy (kód 1209), chmelové šištice (kód 1210), rostliny a části rostlin používané 

zejména ve voňavkářství, ve farmacii atd. (kód 1211), chaluhy a jiné řasy, svatojánský chléb, cukrová 

třtina, kořeny čekanky (kód 1212), sláma a plevy (kód 1213), tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny 

atd. (kód 1214), lze použít režim přenesení daňové povinnosti pouze, pokud splňují podmínku, že 

jsou olejnatým semenem nebo technickou plodinou.   

Jistěže lze obecně např. obilnou slámu považovat za část obiloviny a tedy za obilovinu. Jestliže však 

má kombinovaná nomenklatura samostatnou kapitolu 10 pro obiloviny a sláma je zatříděna do 

kapitoly 12 (kód 1213 00 00), nelze ve smyslu prováděcího nařízení slámu považovat za obilovinu. 

Jestliže název kapitoly 12 kombinované nomenklatury obsahuje jak průmyslové nebo léčivé rostliny, 

tak slámu a pícniny, nelze ve smyslu prováděcího nařízení slámu či pícniny považovat za technické 

plodiny. GFŘ ovšem zaujalo stanovisko odlišné a dle jeho názoru jsou veškeré komodity zařazené do 

kapitoly 12 technickou plodinou a tedy vybraným zbožím. 

Podle výkladu GFŘ se tedy za vybrané zboží považují např.: 

 veškerá semena zatříděná do kódu 1209 (semena pícnin, semena zeleniny, lesních stromů atd.) 

 sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet (kód 1213 00 

00) 

 tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta 

kadeřavá krmná, vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet. 

Praxi lze pochopitelně doporučit postupovat dle informace GFŘ a za vybrané zboží považovat 

veškeré komodity zatříděné do kapitoly 12 kombinované nomenklatury. Na druhou stranu by 

nemělo být přehlíženo, že 

 daňová správa praxi s novelizací prováděcího nařízení s předstihem vůbec nepřipravila 

 na stránkách MF ČR se prvá informace o této novele objevila až 16.7.2015 

 na stránkách Finanční správy se tisková informace o novele prováděcího nařízení objevila 

18.6.2015 (tedy až po jejím schválení vládou 15.6.2015), ale pouze v sekci pro média – v sekci 

věnované daním, konkrétně novinkám nebo dph, se prvá informace objevila až 16.7.2015 (tedy 

dávno po nabytí účinnosti novely) 

 není nutné řešit problém, které komodity z kapitoly 12 kombinované nomenklatury jsou či nejsou 

technickou plodinou popř. obilovinou – cenou za toto zjednodušení je ovšem ignorance textu 

nařízení (pokud nehodláme přistoupit na naprosto jedinečnou definici technických plodin 

vytvořenou GFŘ) a můžeme se tak do budoucna dočkat toho, že daně budou uplatňovány podle 

výkladů Finanční správy nezávisle na textu legislativních norem a dokonce i v rozporu s výkladem 

autorů těchto norem. 

 Finanční správa svým výkladem uplatnění RPDP u rostlinných produktů zjednodušila pouze 

částečně, protože mnohé rostlinné produkty jsou zatříděny mimo kapitoly 10 a 12 (např. 

sešrotované obilí) a toto zatřídění je poměrně komplikované (proto jsou součástí materiálu 

k uplatnění RPDP od 1.7.2015, který nabízíme zde, také příslušné části kombinované 

nomenklatury včetně vysvětlivek) 
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 rozsah plnění u obilovin a technických plodin nelze ve výpisu z evidence dle § 92a zákona o dph 

(veškeré vykazované obiloviny a technické plodiny se vykazují pod kódem plnění 12) vykazovat 

jinak, než v tunách; bude-li tedy např. sláma účtována dle objemu, podle počtu balíků apod., 

bude nutné vhodným způsobem rozsah plnění přepočítat na tuny. 

 

Uplatnění dph u nemovitých věcí 

Finanční správa v minulosti zveřejnila: 

 rozsáhlou „Informaci k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1. 1. 2008“, která byla 

zveřejněna 23.4.2008 

 stručnou „Informaci GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 

1.1.2014“, která byla zveřejněna 9.12.2013. 

Obě informace byla do značné míry překonány změnami v zákoně o DPH od 1.1.2015, a tak byla 

10.7.2015 vydána a 13.7.2015 zveřejněna nová „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u 

nemovitých věcí po 1.1.2015“ a výše uvedené informace (s výjimkou výpočtu podlahové plochy 

rodinného domu pro sociální bydlení) zrušila. Informace daňové správy (nová informace i informace 

zrušené) jsou dostupné zde. 

Nová informace GFŘ výslovně uvádí, že zrušené informace se nepoužijí ode dne jejího vydání. Nová 

informace např. řeší výpočet podlahové plochy bytu jako kritéria pro určení, zda se jedná o byt pro 

sociální bydlení (podlahová plocha nepřesahující 120 m2). Zatímco informace zveřejněná 23.4.2008 

při výpočtu podlahové plochy bytu vycházela z prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku 

(aktuálně se jedná o vyhlášku č. 441/2013 Sb.) a za podlahovou plochu považovala součet 

podlahových ploch místností (tedy bez půdorysných ploch příček oddělujících jednotlivé místnosti),  

nová informace vychází z prováděcího nařízení vlády k novému občanskému zákoníku č. 366/2013 Sb. 

a za podlahovou plochu bytu (správný termín nově zní „obytný prostor“) považuje plochu vymezenou 

vnitřními stěnami obvodových stěn bytu (tedy včetně půdorysných ploch příček oddělujících 

jednotlivé místnosti). Ačkoli byla nová informace vydána až v červenci 2015, uvádí, že nová metodika 

výpočtu podlahové plochy bytu se použije od 1.1.2015. 

Pokud však jde o podlahovou plochu rodinného domu (pro vymezení rodinného domu pro sociální 

bydlení – ten je vymezen ve vazbě na podlahovou plochu nepřesahují 350 m2), má se nadále 

postupovat podle informace z 23.4.2008 (konkrétně podle části C této informace), tedy nemá být 

ovlivněna půdorysnou plochou příček oddělujících jednotlivé místnosti. 

Nová informace je poměrně rozsáhlá (20 stran) a její použití se týká developerů, ale např. i 

dodavatelů stavebních a montážních prací; věnuje se také uplatnění dph u nájmu (např. započítávání 

nájemného do obratu rozhodného pro povinnou registraci). 

Nová informace vychází také z obecného principu hlavního a vedlejšího plnění – např. při koupi 

zemědělského pozemku je rozhodující, že kupující jej pořizuje kvůli pozemku jako takovému a nikoli 

např. kvůli stavbám sloužícím k lepšímu využití pozemku jako jsou např. ploty v různém provedení 

(stavba plotu potom nemůže mít vliv na osvobození převáděného pozemku, jak potvrzuje bod 4.1 

nové informace).  

Princip hlavního a vedlejšího plnění informace promítá např. i do bodu 5 věnovaného osvobození 

vybraných nemovitých věcí ve vazbě na „stáří“ převáděných staveb (kritérium 5 let od kolaudace 

resp. 3 roky od kolaudace u staveb nabytých do konce roku 2012). Je-li tedy převáděn pozemek, na 

kterém se nacházejí stavby různého stáří, je rozhodující stáří „hlavní“ stavby – informace uvádí 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/dph-u-sc-pri-prvodu-a-naj-ne-a-byt-druz


příklad, kdy se na pozemku nachází současně stavba rodinného domu a stavebního rozvaděče (tzv. 

antoníček) a kdy je rozhodující stáří rodinného domu (kupující pořizuje pozemek kvůli němu a nikoli 

kvůli rozvaděči). Princip hlavního a vedlejšího plnění, ze kterého nová informace vychází, se má 

použít již pro období od 1.1.2014 (viz závěr informace) – z informace z 9.12.2013 použití tohoto 

principu přímo nevyplývalo.  

Ačkoli je informace poměrně rozsáhlá, vůbec se nevěnuje výkladu pro období roku 2016 (k 1.1.2016 

např. nabývá účinnosti nové vymezení stavebního pozemku v novém znění § 56 zákona o dph. 

Informace také nereaguje na nejčastější dotazy k uplatňování dph u výstavby po 1.1.2008 – 

příslušné odpovědi byly zveřejněny 15.5. resp. 17.9.2008 (jsou dostupné na stejném místě jako výše 

uvedené informace, tedy zde. Použití těchto odpovědí je v současné době poměrně složité, protože 

nebyly aktualizovány dle platné právní úpravy. V některých případech není důvod pro věcnou změnu 

v uplatnění dph, v jiných případech byla odpověď legislativním vývojem překonána. Příkladem mohou 

být odpovědi na následující dva dotazy: 

Jaká sazba daně se uplatní u zabudování kuchyňské linky do bytu? 

Při provedení stavebních a montážních prací základ daně také zahrnuje konstrukce, materiál, stroje a 

zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi spojenými s opravou 

nebo změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu a příslušenství bytového 

domu, rodinného domu nebo bytu zabudují nebo zamontují. 

Jedná se například o vnitřní rozvody studené a teplé vody, vnitřní odpadové šachty, vnitřní rozvody 

elektroinstalace, včetně nástropních a nástěnných svítidel, rozvody zabezpečovacích a bezpečnostních 

zařízení, klozety, vany, umyvadla, dřezy, baterie, kuchyňské odsavače par, karmy, boilery, ústřední 

vytápění včetně kotlů, krby, tepelná čerpadla, vestavěný nábytek, protipožární zařízení včetně 

rozvodů a hasicích přístrojů, technologie osobního výtahu, centrálního vysavače, klimatizačního 

zařízení, dále o zabudované kuchyňské linky včetně vestavných spotřebičů, obklady stěn a stropů, 

okenice, mříže, žaluzie, rolety, markýzy, pevně spojené podlahové krytiny apod. 

Při provedení stavebních a montážních prací spojených se změnou bytu ( §48 ZDPH) se za podmínky, 

že je kuchyňská linka zabudována do bytu jako součást bytu, platní snížená sazba daně.  

Snížená sazba daně se v souladu s ustanovením § 48a zákona o DPH uplatní také při poskytnutí 

stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb pro sociální bydlení. Pokud je kuchyňská 

linka zabudována stavebními nebo montážními pracemi spojenými s výstavbou bytu pro sociální 

bydlení, uplatní se u těchto stavebních a montážních prací také snížená sazba daně. 

Na uvedené odpovědi není nutné v návaznosti na změny zákona o DPH věcně nic měnit, pouze došlo 

k terminologické náhradě pojmu „příslušenství“ pojmem „stavby sloužící k využití stavby“ (viz bod 2.4 

letošní informace GFŘ). Snížená sazba daně se tak nadále v souladu s odpovědí z roku 2008 uplatní 

např. nejen u dodávky klimatizačního zařízení či tepelného čerpadla (je-li dodávka spojena se 

zabudováním do stavby) zabudovaného do dokončené stavby rodinného domu, ale také 

zabudovaného např. do garáže, která tvoří s rodinným domem hospodářský celek (slovy zákona jde o 

stavbu, která slouží k využití stavby rodinného domu a zároveň je zřízena na pozemku, který tvoří 

funkční celek se stavbou rodinného domu) 
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Jaká sazba daně se uplatní u výstavby a oprav přístupového chodníku ze zámkové dlažby k 

rodinnému domu? 

V uvedeném případě se jedná o plošnou stavbu, která není nemovitostí podle § 119 odst. 2 zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku (nejedná se o stavbu spojenou se zemí pevným základem), jedná 

se o zpevnění povrchu pozemku. Taková plošná stavba je součástí pozemku a tvoří s ním jednu věc a 

nelze je fakticky ani hospodářsky od pozemku oddělit. 

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené plošné stavby a s její 

výstavbou se uplatní základní sazba daně. 

Uvedená odpověď již neodpovídá aktuálnímu znění zákona o dph – není rozhodující, zda uvedená 

plošná stavba je či není příslušenstvím věci z hlediska českého soukromého práva, ale zda jde či nejde 

o stavbu sloužící k využití stavby rodinného domu. U výstavby přístupového chodníku souvisejícího 

s rodinným domem, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2, se tedy uplatní 15% snížená sazba 

daně. U opravy přístupového chodníku souvisejícího s rodinným domem (v tomto případě není nutno 

řešit podlahovou plochu rodinného domu) se také uplatní 15% snížená sazba daně. 

Letošní informace GFŘ uvádí jako příklady staveb, které mohou sloužit k využití stavby rodinného 

domu nebo bytového domu („příslušenství“): 

 garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům;  

 podzemní stavby - jímky, jámy pro měřící zařízení, čističky odpadních vod sloužící domu, vinné 

sklepy, stavby pro tepelná čerpadla; 

 přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu 

nebo bytového domu; 

 připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní (liniové stavby sloužící 

domu); studny; 

 bazény; 

 přístupové chodníky; 

 zpevněná plocha k parkování (plošné stavby na funkčním celku). 

Nová informace GFŘ tedy potvrzuje, že i plošné stavby (např. zámková dlažba) mohou být 

považovány za „příslušenství“, tedy za stavby sloužící k využití stavby rodinného domu nebo 

bytového domu (za podmínky, že se nacházejí na pozemku funkčně souvisejícím se stavbou 

rodinného domu nebo bytového domu). 

 

Kontrolní hlášení 

Důležitou novinkou roku 2016, která zasáhne každého plátce DPH, bude podávání kontrolního 

hlášení. O předpokládaném rozsahu kontrolního hlášení jsme informovali v květnové informaci 

(dostupno zde). V červenci byly zveřejněny i předpokládaná xml struktura kontrolního hlášení – jeho 

konečná podoba se sice může ještě změnit, ale jen v detailech; je tedy již možné začít pracovat na 

přizpůsobení softwaru nové povinnosti. Informace daňové správy ke kontrolnímu hlášení (včetně 

.xml souboru) je dostupná zde, rozhraní pro testování softwarů generujících výkaz kontrolního 

hlášení však zatím k dispozici není – dle informace daňové správy bude k dispozici nejpozději koncem 

listopadu 2015. 
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Informace o připravovaných přednáškách 

Přednášky věnované aktuálním daňovým problémům a novinkám pro příští rok pro Vás připravujeme 

na období listopad až leden na obvyklých místech v Praze, Brně, Plzni a Zlíně. Již nyní se můžete hlásit 

na přednášku věnovanou vztahům s.r.o. a jejího společníka resp. jednatele, která se bude konat 

v Praze dne 13.10.2015 a v Brně 20.10.2015 (podrobnosti naleznete zde). 
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