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D O D A T E K  č.  3 
 

k  Informaci GFŘ  
k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  

ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení  
 

Informace GFŘ č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2013               
a Dodatku č. 2 ze dne 21. 8. 2014 - k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani                    
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících 
ustanovení, se v souvislosti s novelizovaným zněním zákona o DPH k 1. 7. 2017 mění takto:  
 
1) 
Kapitola 1.: Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu 
nespolehlivého plátce se považují situace kdy: 
- písm. h)  
V úvodním odstavci aktualizován odkaz na zákon o DPH na: „§ 4 odst. 1 písm. i)“. 
 
2) 
Kapitola 3.: Rozhodnutí o změně statusu 
Ve druhém odstavci aktualizován odkaz na zákon o DPH v závorce na: „§ 106ab odst. 3“. 
Ve třetím odstavci první větě aktualizován odkaz na zákon o DPH na: „§ 106ab odst. 3“. 
Ve třetím odstavci druhé větě aktualizován odkaz na zákon o DPH v závorce na: „§ 106ab 
odst. 1 a 2“. 
 
3) 
Kapitola 5.: Ručení za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem 
Do prvního odstavce přidáno slovní spojení: „@nebo poskytnutí úplaty na něj@“. 
V druhém odstavci první větě odstraněno slovní spojení: „@., nebo není@.“. 
V druhém odstavci druhé větě aktualizován odkaz na zákon o DPH na: „§ 106ab odst. 4.“ 
V šestém (posledním) odstavci odstraněn text v závorce ve znění: „po novele“ a za číslo 
jednací přidáno slovní spojení: „v aktuálním znění“. 
 
 
V ostatním zůstává text Informace GFŘ č.j.: 101/13-121002-506729 ze dne 21. 8. 2014  
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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