DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH
2. aktualizované vydání (květen 2013)
1. aktualizace k 1. 1. 2015

Zákony č. 196/2014 Sb., č. 262/2014 Sb. a č. 360/2014 Sb. došlo s účinností od 1. ledna 2015 ke změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH). Některé změny se promítnou i při aplikaci DPH u obcí. V níže uvedeném textu jsou popsané jednotlivé změny v zákoně, které
mají praktický dopad na aplikaci DPH od 1. ledna 2015. U každé změny je uveden stručný komentář.
1. Druhá snížená sazba daně – od 1. ledna 2015 byla zavedena druhá snížená sazba daně ve výši 10 % u zboží
uvedeného v nové příloze č. 3a zákona o DPH (§ 47 odst. 1 písm. c) zákona o DPH).
Tato snížená sazba daně se uplatní při dodání vybraných potravin pro malé děti (nezbytně nutná kojenecká
výživa), mlýnských výrobků pro přípravu bezlepkových potravin, některých léků a tištěných knih. Obcí se
může týkat zejména změna sazby daně u tištěných knih při prodeji publikací prostřednictvím informačního
centra apod.
Jedná se o zboží zařazené pod kódem 4901, 4903 a 4904 nomenklatury celního sazebníku, konkrétně o tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti a hudebniny. Do 10 % sazby daně lze zařadit pouze knihy, které odpovídají
číselnému vymezení kódu celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu v příloze č. 3a zákona,
přičemž podíl plochy reklamy v nich nesmí překročit 50 %. U novin, časopisů, omalovánek a kartograﬁckých
výrobků zůstává nadále 15% sazba daně. U reklamních tiskovin se uplatní základní sazba daně 21 %. Bližší
informace lze nalézt také na webu Finanční správy ČR (www.ﬁnancnisprava.cz), kde byla zveřejněna Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1. ledna 2015, č. j. 1470/15/7100-20116-011695.
2. Výrazné rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění
Z důvodu boje proti daňovým podvodům dojde od 1. dubna 2015 k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Rozšíření je součástí novely zákona o DPH a vládního nařízení č. 361/2014 Sb.
Podle § 92f odst. 1 zákona o DPH použije plátce režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží či
poskytnutí služby jinému plátci, pokud se jedná o zboží či služby uvedené v příloze č. 6 zákona o DPH,
a pokud vláda tuto povinnost stanoví nařízením. Podle nařízení vlády se tento režim nově uplatní u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.
Vybraným zbožím se rozumí:
a) obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen a cukrové řepy,
b) kovy včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71,
třídě XV,
c) mobilní telefony,
d) integrované obvody jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky,
e) přenosná zařízení pro automatizovaná zpracování dat (laptopy, tablety, notebooky),
f) videoherní konzole.
V platnosti bez věcných změn zůstává režim přenesení daňové povinnosti pro všechna dosud v zákoně o DPH
deﬁnovaná plnění, tj. pro dodání zlata (§ 92b), dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona (§ 92c), převod
povolenek na emise skleníkových plynů (zde od 1. ledna 2015 došlo pouze k technické úpravě, resp. k přesunu obsahu § 92d pod § 92f) a pro poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92e).
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Pro plnění, u kterých se režim přenesení daňové povinnosti bude nově aplikovat, budou platit obdobná
pravidla a povinnosti jako pro ta, pro něž byl již režim přenesení daňové povinnosti zaveden.
Tento režim platí pouze pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku, přičemž povinnost přiznat
a zaplatit daň má plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (příjemce
plnění). Plátci uskutečňující nebo přijímající plnění v tomto režimu mají v roce 2015 mj. nadále povinnost
podat správci daně elektronicky ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely.
3. Osvobození u dodání nemovité věci – nový § 48 odst. 3 zákona o DPH měnící výklad § 56 zákona o DPH
Zákon o DPH obsahuje nové znění § 48, které v odst. 3 deﬁnuje tzv. funkční celek stavby a pozemku souvisejícího s touto stavbou. Ustanovení § 48 odst. 3 zní:
„Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané
hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo
který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než
vlastníka pozemku.“
Tato deﬁnice mění výklad uplatnění osvobození při dodání pozemku společně se stavbou tvořící jeden
funkční celek. Pokud je dodáván pozemek, který je zastavěný stavbou spojenou se zemí pevným základem
(nemovitou stavbou), po novele zákona je nutné zkoumat, zda tvoří jednotný funkční celek ve smyslu § 48
odst. 3 zákona. Pokud ano, osvobození, příp. zdanění pozemku, se řídí podle toho, zda je převod stavby
osvobozen či podléhá DPH na výstupu. Prodej nezastavěného pozemku je nadále osvobozen, s výjimkou
prodeje stavebního pozemku.
Problematika osvobození nemovitých věcí je velice složitá a přesahuje rozsah této aktualizace. Odkazujeme
proto na Informaci GFŘ k uplatňování DPH u dodání vybraných nemovitých věcí po 1. lednu 2015, která bude
zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy ČR www.ﬁnancnisprava.cz.
4. Nájem nemovitých věcí podle § 56a zákona o DPH ve vazbě na deﬁnici obratu v § 4a zákona o DPH
Zákon po novele upřesňuje, že nájem nemovitých věcí, který je osvobozen podle § 56a, se od 1. ledna 2015
zahrnuje do výpočtu obratu pro povinnou registraci plátce. Počínaje dnem účinnosti novely zákona o DPH
se obrat bude zjišťovat tak, že se do obratu za kalendářní měsíce roku 2014 nebudou započítávat údaje
za nájem nemovitých věcí podle § 56a, ale počínaje lednem 2015 se již budou tyto údaje započítávat. Po
přechodnou dobu roku 2015 se bude obrat pro povinnou registraci skládat z údajů kalendářních měsíců
roku 2014 bez nájmu podle § 56a a z údajů kalendářních měsíců roku 2015 včetně nájmu podle § 56a.
Poprvé tak bude obrat za všechny kalendářní měsíce včetně nájmu podle § 56a zjištěn za celý rok 2015.
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