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D O D A T E K  č.  2 

 
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, ve znění Dodatku č. 1, č.j.: 
59746/19/7100-20118-012287 ze dne 11. 7. 2019 - 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 na základě znění zákona o DPH účinného                 
od 1. 10. 2021 mění takto:  
 
 
1) 
Kapitola 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  
 

Ø  a) Opakované porušení povinností identifikované osoby, bod ac):                                 
U odkazu na ustanovení § 102 zákona o DPH je odst. 2 nahrazen odst. 3. 

 
Ø  b) Opakované porušení § 108 odst. 4 písm. f) zákona o DPH: V nadpisu tohoto 

bodu je aktualizován odkaz na aktuální znění § 108 odst. 4 písm. g) zákona o DPH. 

2) 
Kapitola 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 – nepovinná k dani: 
 

Ø  b) Opakované porušení § 108 odst. 4 písm. f) zákona o DPH: V nadpisu tohoto 
bodu je aktualizován odkaz na aktuální znění § 108 odst. 4 písm. g) zákona o DPH. 

 

Právnická osoba – nepovinná k dani:  
 

Ø  b) Opakované porušení § 108 odst. 4 písm. f) zákona o DPH: V nadpisu tohoto 
bodu je aktualizován odkaz na aktuální znění § 108 odst. 4 písm. g) zákona o DPH. 
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V ostatním zůstává text Informace GFŘ č.j. 47484/17/7100-20118-012287                                  
(ve znění Dodatku č. 1, č.j.: 59746/19/7100-20118-012287 ze dne 11. 7. 2019) nezměněn.  
 
Úplné znění předmětné Informace ve znění tohoto Dodatku, je zveřejněno na webových 
stránkách Finanční správy.  
 
 
 
 
 
               Ing. Bc. Lenka Opluštilová 
                       ředitelka sekce 
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