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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Sekce metodiky a výkonu daní 
 

Č.j.: 75850/20/7100-20118-203500 
V Praze  

 
 

D O D A T E K  č.  2 
 

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 ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 31113/19/7100-20118-203500), ve vazbě na 
novelizované znění zákona o DPH a daňového řádu (zákon č. 283/2020 Sb.) se od 1. 1. 
2021 mění takto:  

1. Důvody registrace k DPH 
písm. a) Povinná registrace plátce 
•  poznámka pod čarou č. 4 se mění následujícím způsobem: „Obrat je definován 

v § 4a ZDPH jako souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za 
uskutečněná plnění, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdanitelné 
plnění, plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo plnění 
osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže 
nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Do obratu se 
nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, není-li toto 
uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby 
povinné k dani.  

• k důvodům vzniku povinné registrace se doplňuje text „§ 6c odst. 4 ZDPH: Osoba 
povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a uskuteční dodání zboží za úplatu, 
které je přemístěním zboží z tuzemska do jiného členského státu, je plátcem ode 
dne dodání tohoto zboží, pokud je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě 
pro tuto osobu předmětem daně.“ 

• z důvodu neaktuálnosti platné legislativní změny se vypouští text týkající se 
společnosti: 

„Účinností zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
účinného od 1. 7. 2017, došlo ke zrušení specifické úpravy registrace a postupů při 
správě daně z přidané hodnoty u společnosti. 
Nové podmínky v ZDPH jsou postaveny na samostatném (individuálním) působení 
každého společníka (člena) společnosti a jsou v souladu s obecnými principy daně 
z přidané hodnoty. Nově od 1. 7. 2017 postupují tedy společníci společnosti podle 
obecných ustanovení ZDPH. Nicméně dle přechodných ustanovení mohou do 31. 12. 
2018 pouze společníci společností vzniklých před účinností novely ZDPH a tvořených 
ke dni účinnosti novely plátci postupovat podle ustanovení ZDPH ve znění účinném 
do 30. 6. 2017, tj. posuzovat splnění podmínek registrace dle původní právní úpravy. 
Detailnější informace k této problematice jsou předmětem Informace GFŘ 
k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, která byla zveřejněna na 
webové stránce http://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2017/Info-GFR-k-
uplatnovani-DPH-u-spolecniku-spolecnosti-od-20170701-8716.“  
Vzhledem k vypuštění poznámky pod čarou č. 5. (vymezení společnosti) dochází 
v celém následujícím textu pouze k technickým úpravám textu, a to k posunu 
číslování poznámek pod čarou o jednotku. 

 
 

2. Registrační řízení – důvod prověřování přihlášek k registraci 
• na konec poznámky pod čarou 9 se doplňuje text: 
„Pokud osoba zúčastněná na správě daní učinila podání elektronicky způsobem 
vyžadujícím dodatečné potvrzení, je pro určení počátku běhu lhůty pro vydání 
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rozhodnutí nebo provedení jiného úkonu správce daně rozhodný den, kdy bylo 
podáno potvrzení tohoto podání.“ 
3. Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty  
písm. a) Jak podat přihlášku  

•  Vypouští se text „Přihláška k registraci plátce se podává pouze elektronicky 
(§ 101a odst. 2 písm. b) ZPDH), a to včetně příloh. Tato zákonná povinnost 
způsobu podávání přihlášky k registraci k DPH neplatí pouze pro identifikované 
osoby, i zde lze však doporučit elektronické podání“, a to včetně poznámky pod 
čarou č. 14. 
Doplňuje se nový text: „Přihlášku k registraci nebo oznámení o změně 
registračních údajů lze podat pouze elektronicky (§ 101a odst. 2 ZDPH). Tato 
zákonná povinnost platí pro plátce a od 1. 1. 2021 také pro identifikované osoby. 
S přihlédnutím k čl. VI. odst. 1 přechodných ustanovení zákona č. 238/2020 Sb. 
může být podání přihlášky k registraci identifikované osoby (a stejně tak oznámení 
změn registračních údajů) za období, která předcházela dni nabytí účinnosti 
příslušné novely zákona (tj. do 31. 12. 2020), učiněno i v listinné podobě.“ 
K první větě nového textu se doplňuje pozn. pod čarou č. 13, která odkazuje na 
konkrétní podobu přihlášky k registraci a podrobné informace k elektronickému 
podávání s aktualizovaným číslem pokynu (původní pozn. pod čarou č. 15). 
Ke druhé větě nového textu se doplňuje pozn. pod čarou č. 14: „Např. osoba 
povinná k dani, která není plátcem a která pořídila zboží z jiného členského státu 
a stala se identifikovanou osobou dne 30. 12. 2020 podle § 6g ZDPH, je povinna 
podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy se stala identifikovanou 
osobou (tj. do 14. 1. 2021), přihlášku k registraci může podat v listinné nebo 
elektronické podobě. Pokud by se ale osoba povinná k dani stala identifikovanou 
osobou ze zákona po 1. 1. 2021, musí podat přihlášku k registraci už pouze 
elektronicky. Pro více informací k těmto povinnostem identifikovaných osob viz 
Informace GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z 
přidané hodnoty od 1. 1. 2021.“ 
 

písm. b) Přílohy přihlášky  
• se zaměňuje starý odkaz na Přílohu přihlášky k registraci- Informace 

o ekonomické činnosti za odkaz funkční 
(https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-
dph/Info-k-problematice-registrace-DPH) 

• K části povinné přílohy (položka 14 přihlášky) se za větu „Všechny tyto přílohy 
musí být úředně ověřené kopie originálních dokumentů a jejich překlady do 
českého jazyka“ doplňuje text: „Překlad těchto příloh do českého jazyka není 
nutno zajistit pouze v případě písemností ve slovenském jazyce.“  

 
 

V ostatním zůstává text Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty 
č.j.: 50489/17/7100-20118-203500 ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 31113/19/7100-20118-
203500) nezměněn.  
 
 
 
 
 
 
                   Ing. Jiří Fojtík 
                    ředitel sekce 
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