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INFORMACE PRO ČLENY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Nespolehlivý plátce DPH  

 - Černá listina pro podnikatele od 1. 1. 2013 
 

 

Vážení podnikatelé,  

 

dovolujeme si vás upozornit, že k 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela zákona o DPH. Je 

důležité poučit pracovníky firmy a zejména ty, kteří uzavírají smluvní vztahy s druhým subjektem a 

také vaše účetní o následujícím důležitého ustanovení tohoto zákona: 

v §106a je nově zaveden institut nespolehlivého plátce DPH a v §109 trest pro všechny, kteří od 

neplatičů DPH odebírají zboží, nebo služby.  

Znamená to tedy, že pokud bude podnikatelský subjekt uveden v rejstříku nespolehlivého plátce 

vedeném u Ministerstva financí ČR (očekáváme prováděcí dokument MF ČR) a tento nezaplatí 

DPH z dané obchodní transakce, přebírá druhý subjekt odpovědnost za něho uhradit daň 

z přidané hodnoty (seznamte se blíže se zákonem o DPH). Stát tímto přenáší svoji neschopnost za 

výběr daní na slušné podnikatele! Podnikatelský subjekt již dnes musí kontrolovat, zda 

neobchoduje se subjektem v insolvenci a musí kontrolovat i seznam nespolehlivých plátců DPH. 

 

Nespolehlivý plátce DPH je pro stát dlouhodobě černou můrou, a to zejména v řetězení neplacení 

DPH u pohonných hmot (toto byl původní návrh). Bude se jednat o trest pro všechny ty, kteří si 

neověří na internetu u Ministerstva financí ČR, zda neobchodují s nespolehlivým plátcem DPH. V 

takovém případě může nastat, že stát přenese odpovědnost za placení (při neplacení původním 

plátcem) na třetí osobu. 

K nespolehlivému plátci DPH od počátku zaujala Hospodářská komora České republiky zamítavý 

postoj. HK ČR připomínkovala v samém začátku návrhu jak „nespolehlivého plátce“, tak 

„ručitelskou povinnost“. Je to princip – stát není schopen vybrat svou daň (od neplatiče), tak ji 

chce vybrat z poctivých plátců DPH.  

Informativně – pravděpodobně na stránkách MF ČR bude seznam nespolehlivých plátců. Pokud s 

některým nespolehlivým plátcem subjekt uzavře obchod, je to na jeho uvážení a riziku. Jde 

bohužel o další administrativní zátěž podnikatelů. Dnes již je kontrolován obchodní rejstřík, 

insolvence a přibude další. 
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