
Změny DPH od 1. 4. 2019  
Dnem 1. 4. 2019 nabyla účinnosti poměrně rozsáhlá novela zákona o dani z přidané hodnoty, 

která přinesla řadu změn. Článek pouze vyjmenovává změny, které ovlivňují funkce 

programu KEO – Účetnictví. 

Změny ve výpočtu DPH a zaokrouhlování daně (§ 37) 
(Změny se musí aplikovat nejpozději do 30. 9. 2019 - viz přechodná ustanovení bod 3) 
 

• Výpočet „shora“ se již nebude počítat přes koeficient. 
 
Nově se daň vypočte jako rozdíl mezi 
 
1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky 
stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové 
úplaty při platbě v hotovosti, a 
 
2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní 
sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně. 
 

• Daň už nebude možné zaokrouhlovat na koruny. 
 
 
 Zaokrouhlování na dokladu (§ 37) 
Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při 
dodání zboží nebo poskytnuté služby na celou korunu. 
 
Opravný daňový doklad (§ 45) 
Na doklad se nyní uvádí nově den uvedený v § 42 odst. 3. 
 
§ 42 odst. 3 zní: 
 
Oprava základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
 
a) dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, 
 
b) dnem schválení reorganizačního plánu v případě, že k opravě základu daně dochází z důvodu 
změny výše základu daně na základě tohoto plánu, 
 
c) dnem zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu v případě, že k opravě základu daně 
dochází z důvodu změny výše základu daně na základě tohoto zrušení, nebo 
 
d) dnem přeměny reorganizace v konkurs v případě, že k opravě základu daně dochází z důvodu 
změny výše základu daně na základě této přeměny. 
 
Zálohový koeficient (§ 76 odst. 6) 
 
Pokud dojde u dodatečného daňové přiznání za předchozí rok ke změně ročního vypořádacího 
koeficientu, je nutné od následujícího zdaňovacího období použít nový zálohový koeficient.  
 



§76 odst. 6 
Dojde-li ke změně hodnoty koeficientu za předcházející kalendářní rok na základě vyměření daně za 
poslední zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku, je plátce povinen použít novou 
hodnotu tohoto koeficientu pro výpočet nároku na odpočet daně v krácené výši v aktuálním 
kalendářním roce od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, v němž platební 
výměr, kterým se vyměřuje daň za poslední zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku, 
nabyl právní moci. 
 
 
Dodatečné daňové přiznání  
Pokud dojde v průběhu roku ke změně zálohového koeficientu, je nutné při vytváření dodatečného 
daňového přiznání použít zálohový koeficient, který byl použitý v řádném daňovém přiznání 
opravovaného zdaňovacího období. 
 
 
Daňové přiznání k DPH – formulář a pokyny 
Formulář daňového přiznání (vzor č. 21) a pokyny (vzor č. 17) je platný pro podání daňového přiznání 
za zdaňovacího období duben 2019 nebo 2. čtvrtletí 2019. Nedochází ke změně xml. Mění se pouze 
vybrané názvy a popisy položek formuláře. Též jsou aktualizovány pokyny k vyplnění daňového 
přiznání. 
 
Kontrolní hlášení DPH 
Formulář nového kontrolního hlášení bude platný pro zdaňovacího období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 
2019. Obsah kontrolního hlášení zůstává nezměněn. Mění se pouze názvy a popisy vybraných částí 
(A.4. a B.2.) formuláře. Rovněž jsou aktualizovány pokyny k vyplnění kontrolního hlášení. Dochází ke 
změně xml. 
 
Odkaz na metodiku Zpracování daňových přiznání k DPH v KEO4 Účetnictví 

http://www.alis.cz/uploads/assets/dp-k-dph-keo4-od-042019.pdf 
 
 
Odkaz na metodiku Zpracování daňových přiznání k DPH v KEO-W Účetnictví 
http://www.alis.cz/uploads/assets/dp-k-dph-od-042019.pdf 

 
Odkaz na formulář daňového přiznání (vzor č. 21): 
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5401_21.pdf?201904231003 
 
Odkaz na pokyny k vyplnění (vzor č. 17): 
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5412_17.pdf?201904231004 
 
 
Odkaz na informace k novému přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolnímu hlášení: 
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-
DPH/aktuality/2019/aktualizace-kontrolniho-hlaseni-po-novele-zakona-o-dph-9686 
 

  

 Zpracovala:   I. Mrtková 
Poslední aktualizace: 16. 5. 2019 
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