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Na základě nařízení vlády č. 11/2016 Sb. (publikováno ve Sbírce zákonů č. 4/2016) dochází 

s účinností od 1. 2. 2016 k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) o několik nově 

vybraných plnění a dále se umožňuje, aby RPDP byl uplatňován u zboží již dříve vybraného 

v nařízení č. 361/2014 Sb. a nařízení č. 155/2015 Sb. i tehdy, kdy celková částka základu daně za toto 

zboží nepřesáhne částku 100 000 Kč. 

 

Nová plnění, u nichž se dle nařízení vlády č. 11/2016 Sb. uplatní RPDP: 
 Dodání certifikátů elektřiny 

 Dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi 

 

Dodání certifikátu elektřiny lze stručně charakterizovat jako dodání certifikátu, že elektřina pochází 

z obnovitelných zdrojů. 

 

Obchodníkem je dle § 7a odst. 2 ZDPH osoba povinná k dani, která nakupuje elektřinu nebo plyn 

zejména za účelem jejich dalšího prodeje a její vlastní spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná. Dle 

nařízení vlády č. 11/2016 Sb. je obchodníkem i osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos 

elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce 

plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem. 

 

Budou-li elektřina nebo plyn dodávány jiným plátcům než obchodníkům ve smyslu ZDPH, pak se 

neuplatní RPDP, ale běžný režim (např. i v případech, kdy elektřinu nakupuje vlastník nemovitosti 

a účtuje ji nájemníkům podle § 36 odst. 11 ZDPH). 

 

Uvedeným novým plněním byly pro účely RPDP a podání kontrolního hlášení přiděleny tyto kódy 

předmětu plnění: 

18 – dodání certifikátů elektřiny  

19 – dodání elektřiny sítěmi obchodníkovi 

20 – dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi 

Tyto kódy jsou uvedeny v pokynech k vyplňování kontrolního hlášení vydaných GFŘ. 

 

Rozšíření RPDP u plnění vymezených v nařízení 361/2014 Sb.: 
Nařízení vlády č. 11/2016 Sb. doplňuje dříve vydaná nařízení č. 361/2014 Sb. a 155/2015 Sb. tak, že 

u tzv. „vybraného zboží“ (tj. obiloviny a technické plodiny, cukrová řepa, kovy vyjmenovaných kódů 

celního sazebníku, dále mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované 

zpracování dat a videoherní konzole), u kterého se RPDP na základě dřívějších nařízení uplatňoval jen 

v případě, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračovala 

částku 100 000 Kč, se nově mohl RPDP uplatňovat i u částek základu daně nižších než 100 000 Kč. 

Podmínkou je, že se na uplatnění RPDP dodavatel a odběratel dohodnou písemně.  
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Nařízení vlády je možné nalézt na této adrese: 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky 

 

Metodickou informaci GFŘ je možné nalézt na této adrese: 

Novinky 2016 | Daně a pojistné | Finanční správa 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2016&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=2
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2016

