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Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Sekce metodiky a výkonu daní 
 

Č.j.: 31113/19/7100-20118-203500 
V Praze  

 
 

D O D A T E K  č.  1 
 

k Informaci k problematice registrace k dani z přidané hodnoty 
 

Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty č.j.: 50489/17/7100-20118-
203500, se ve vazbě na novelizované znění zákona o DPH od 1. 4. 2019 (zákon č. 80/2019 
Sb.) a související aktuální problematiku mění takto:  
 

1) V poznámce pod čarou č.1 se za druhou větu vkládá věta „Každá osoba může 
být členem pouze jedné skupiny.“, ve větě čtvrté se za slovo „se“ vkládají 
slova „dle § 5 odst. 1 ZDPH“ a věta pátá „Každá osoba může být členem 
pouze jedné skupiny.“ se zrušuje. 
 

2) Odstavec 1. Důvody registrace k DPH: 
V bodu a) Povinná registrace plátce, odrážce § 6b odst. 2 ZDPH se slova „obchodní 
korporace do obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „právnické osoby do veřejného 
rejstříku nebo jemu odpovídající evidence vedené podle práva příslušného státu“ 
a slova „obchodní korporace“ se nahrazují slovy „právnické osoby“. 
 
V bodu d) Dobrovolná registrace identifikované osoby 

a)  z nadpisu „Registrace identifikované osoby pro účely pořízení zboží z JČS 
podle § 2b ZDPH“ se odstraňují slova „podle § 2b ZDPH“ 

b) z konce prvního odstavce se odstraňuje text „které není předmětem daně dle § 2a 
odst. 2 ZDPH, jestliže se v souladu s § 2b ZDPH rozhodne, že toto pořízení bude 
předmětem daně“ 

c) text druhého odstavce se mění následujícím způsobem: „Přihláška k registraci se 
podává dle § 97a odst. 2 ZDPH. Tato osoba je identifikovanou osobou ode dne 
následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována 
(§ 6k ZDPH).“ 
 

3) Odstavec 2. Registrační řízení – důvod prověřování přihlášek k registraci 
V sedmém odstavci: 

a) se mění označení zákonné normy- „§ 5 odst. 2 ZDPH“ na „§ 5 odst. 3 ZDPH“ 
b) dále se mění definice ekonomické činnosti následujícím způsobem: „ činnost 

výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti 
a zemědělské výroby a výkonu svobodných a jiných obdobných povolání podle 
jiných právních předpisů, za účelem získávání pravidelného příjmu. Za 
ekonomickou činnost se považuje zejména činnost spočívající ve využití 
hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu.“ 

c) poznámka pod čarou č. 12: 
• mění se označení zákonné normy- „§ 5 odst. 2 ZDPH“ na „§ 5 odst. 3 ZDPH“ 
• z konce poslední věty poznámky pod čarou č. 12 se odstraňují slova „podle 

zvláštního právního předpisu“ 
 

4) Odstavec 3. Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty:  
V bodu a) Jak podat přihlášku se za poslední větu poznámky pod čarou č. 14 doplňuje věta 
„Od 1. 1. 2021, resp. účinností ust. čl. V., bodů 238 a 239 zákona č. 80/2019 Sb. má 
identifikovaná osoba povinnost podat přihlášku k registraci elektronicky.“ 
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V bodu b) Přílohy přihlášky, odrážce Povinné přílohy (položka 14 přihlášky)  
a) v poznámce pod čarou č. 17 se slovo „ani“ nahrazuje slovy “podle daňového řádu 

nebo místo pobytu podle daňového řádu anebo“ 
b)  v sousloví poslední věty „ .. a úředně ověřené překlady do českého jazyka“ se 

nahrazují slova „úředně ověřené“ slovy „jejich“. 
c) za poslední větu se doplňuje text „V případě nedoložení úředně ověřeného 

překladu si správce daně dle § 76 odst. 2 daňového řádu může úředně ověřený 
překlad dodatečně vyžádat. Přílohy musí dostatečně a hodnověrně doložit 
identifikaci žadatele.“ 

 
V bodu c) Jak podat přílohy k přihlášce  

a) byla v první větě ke slovu „elektronicky“ přidána poznámka pod čarou č. 18, která zní: 
„To neplatí pro podávání příloh přihlášky k registraci k DPH pro identifikované 
osoby do 31. 12. 2020 (Od 1. 1. 2021, resp. účinností ust. čl. V., bodů 238 a 239 
zákona č. 80/2019 Sb. má identifikovaná osoba povinnost podat přihlášku 
k registraci elektronicky; povinnost elektronického podání se vztahuje i na 
přílohy přihlášky k registraci).“  

b) Označení poznámky pod čarou č. 18 se mění na č. 19. 
 

 
V ostatním zůstává text Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty 
č.j.: 50489/17/7100-20118-203500 nezměněn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ing. Jiří Fojtík 
                    ředitel sekce 
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