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D O D A T E K  č.  1 

 

k 
 

Informaci GFŘ 
 

 k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(nespolehlivá osoba) 
 

Informace GFŘ č.j.: 47484/17/7100-20118-012287 - k aplikaci institutu nespolehlivé osoby              
a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (nespolehlivá osoba), se v důsledku novely zákona o DPH účinné                 
k 1. 4. 2019 (zákon č. 80/2019) mění takto:  
 
1) 
V kapitole č. 2 - Vznik NESPO rozhodnutím správce daně (§ 106aa odst. 1 zákona                 
o DPH) / 2. 1. Závažná porušení povinností vztahujících se ke správě DPH                       
– Osoba povinná k dani  

 
a) Opakované porušení povinností identifikované osoby:  

aa) Odkaz na ustanovení § 108 zákona o DPH „odst. 1 písm. b)“ nahrazen:                
„odst. 2“.  
ab) Odkaz na ustanovení § 108 zákona o DPH „odst. 1 písm. c)“ nahrazen: „odst. 3“. 
ac) Za spojení „§ 6i ZDPH“ doplněn text: „; prostřední osoba u třístranného 
obchodu v rámci Evropské unie: -„. Odstraněna spojka „a“ z první věty a ke slovu 
„povinnost“ přidáno písmeno „i“. Na závěr odstavce „ac)“ za text „…..(s výjimkou 
poskytnutí služby, které je v JČS osvobozeno)“ přidána čárka a nový text: „, nebo 
ohledně dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží 
uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je 

identifikovaná osoba prostřední osobou v tomto obchodu.“ 

 
V pátém odstavci kapitoly č. 2.1. u písm. a) doplněn na závěr nový text ve znění:                       
„…; v případě identifikované osoby jako prostřední osoby v rámci třístranného 
obchodu – viz bod ac) – pochybení nastalého po 1. 4. 2019).“ 
 

b) Opakované porušení § 108 odst. 1 písm. j) ZDPH:  
Odkaz na ustanovení § 108 zákona o DPH v písmenu b) kapitoly 2. 1. změněn na:                  
„odst. 4 písm. f)“.  
 

2) 
V kapitole č. 2 - Vznik NESPO rozhodnutím správce daně (§ 106aa odst. 1 zákona                 
o DPH) / 2. 2. - Závažná porušení povinností vztahujících se ke správě DPH                   
– Osoba nepovinná k dani: 

Fyzická osoba (FO) – nepovinná k dani: 
 
b) Opakované porušení § 108 odst. 1 písm. j) ZDPH: Odkaz na ustanovení § 108 zákona 
o DPH v písmenu b) kapitoly 2. 2. (FO) změněn na: „odst. 4 písm. f)“.  
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Právnická osoba (PO) – nepovinná k dani:  
 
V prvním odstavci odkaz na ustanovení § 5 odst. 3 (větě první) zákona o DPH aktualizováno 
na: „odst. 4“.  
 
b) Opakované porušení § 108 odst. 1 písm. j) ZDPH: Odkaz na ustanovení § 108 zákona 
o DPH v písmenu b) kapitoly 2. 2. (PO) změněn na: „odst. 4 písm. f)“.  
 
e) Opakované porušení povinností identifikované osoby dle § 108 odst. 1 písm. b) 
ZDPH (resp. § 6g ZDPH): Odkaz na ustanovení § 108 zákona o DPH v písm. e) (PO) 
změněn na: „odst. 2“. 

 
 
 
V ostatním zůstává text Informace GFŘ č.j. 47484/17/7100-20118-012287                 
ze dne 15. 6. 2017 nezměněn.  
 
Úplné znění předmětné Informace ve znění tohoto Dodatku, je zveřejněno na webových 
stránkách Finanční správy.  
 
 
 
                    Ing. Jiří Fojtík 
                     ředitel sekce 
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