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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne

2014,

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. I
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb.,
zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona
č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona
č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb.,
zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona
č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona
č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb. a zákona č. …/2014 Sb., se mění takto:
1.

V § 37 odst. 2 se slova „snížené sazby daně“ nahrazují slovy „první snížené sazby daně
nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně“.

CELEX: 32006L0112

2.
3.

V § 47 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.
V § 47 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládá slovo „první“.

CELEX: 32006L0112

4.

V § 47 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se
písmeno c), které zní:

„c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.“.
CELEX: 32006L0112

5.

V § 47 odst. 3 větě druhé se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.

CELEX: 32006L0112

-26.

V § 47 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „U zboží uvedeného v příloze č. 3a se
uplatňuje druhá snížená sazba daně.“.

CELEX: 32006L0112

7.

V § 47 odst. 4 větě druhé se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.

CELEX: 32006L0112

8.

V § 47 odstavec 5 zní:

„(5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy
zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena
možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.“.
CELEX: 32006L0112

9.

V § 47 odst. 6 se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.

CELEX: 32006L0112

10.

V § 47 odstavec 7 zní:

„(7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy
zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního
sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.“.
CELEX: 32006L0112

11.

V § 47a se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „, první nebo druhé“.

CELEX: 32006L0112

12.

V nadpisu § 48 se slovo „Sazby“ nahrazuje slovem „Sazba“.

CELEX: 32006L0112

13.

V § 48 odst. 1 se za slova „se uplatní“ vkládá slovo „první“.

CELEX: 32006L0112

14.

V § 48 odst. 1 se za slova „uplatní se“ vkládá slovo „první“.

CELEX: 32006L0112

15.

V nadpisu § 48a se slovo „Sazby“ nahrazuje slovem „Sazba“.

CELEX: 32006L0112

16.

V § 48a odst. 1 větě první se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „první“.

CELEX: 32006L0112

-317.

V § 48a odst. 1 větě druhé se slovo „Snížená“ nahrazuje slovy „První snížená“.

CELEX: 32006L0112

18.

V § 48a odst. 2 se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „první“.

CELEX: 32006L0112

19.

V § 84 odst. 4 písm. d) se slova „číselným kódem Harmonizovaného systému“
nahrazují slovy „kódem nomenklatury celního sazebníku“.

20.

V § 90 odst. 5 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

21.

V § 90 odst. 11 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

22.

V § 110 písm. a) se slova „ze základní do snížené sazby daně a naopak“ nahrazují slovy
„mezi sazbami daně“.

23.

V nadpisu přílohy č. 2 se slova „snížené sazbě“ nahrazují slovy „první snížené sazbě
daně“.

CELEX: 32006L0112

24.

V příloze č. 2 se slovo „Snížené“ nahrazuje slovy „První snížené“.

CELEX: 32006L0112

25.

V nadpisu přílohy č. 3 se slova „snížené sazbě“ nahrazují slovy „první snížené sazbě
daně“.

CELEX: 32006L0112

26.

V příloze č. 3 se slova „Číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného
označování zboží“ nahrazují slovy „Kód nomenklatury celního sazebníku“.

27.

V příloze č. 3 se na konci textu položky 01-05, 07-23, 25 doplňují slova „a zboží
číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které je zahrnuto v příloze č. 3a“.

CELEX: 32006L0112

28.

V příloze č. 3 se za číslo „61“ vkládá čárka.

29.

V příloze č. 3 položce 28-30, 40, 48, 56, 61, 62 se slovo „používané“ nahrazuje slovem
„určené“.

CELEX: 32006L0112

-430. V příloze č. 3 se na konci položky 28-30, 40, 48, 56, 61, 62 doplňuje věta „Mimo zboží
zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v
příloze č. 3a.“.
CELEX: 32006L0112

31.

V příloze č. 3 položce 49 se slova „, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy“ zrušují.

CELEX: 32006L0112

32.

V příloze 3 položce 49 se slova „, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených
k reklamě“ nahrazují slovy „; kde reklama nepřesahuje 50 % plochy.“.

CELEX: 32006L0112

33.

V příloze č. 3 se na konci položky 49 doplňuje věta „Mimo tiskovin plně nebo podstatně
určených k reklamě a mimo zboží zařazeného do číselných kódů 4901, 4903, 4904,
které je zahrnuto v příloze č. 3a.“.

CELEX: 32006L0112

34.

V příloze č. 3 se slova „Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný
kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu
2007.“ nahrazují slovy „Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu
vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).“.

Poznámka pod čarou č. 72 zní:
„72) Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.“.
35.

V příloze č. 3 se slovo „Snížené“ nahrazuje slovy „První snížené“.

CELEX: 32006L0112

36.

V příloze č. 3 se slova „číselnému kódu Harmonizovaného systému“ nahrazují slovy
„kódu nomenklatury celního sazebníku“.

37.

Na konci přílohy č. 3 se doplňuje věta „Reklamou se pro účely zařazení zboží
do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

CELEX: 32006L0112

-538.

Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 3a, která zní:
„Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Kód
nomenklatury
celního
Název zboží
sazebníku
0402, 0404, 1901, 2106
- Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro
malé děti.
2843-2846, 2852, 3002, 3003, - Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky
3004, 3006
pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k
podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na
hormonálním základě - určené pro zdravotní služby,
prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
4901, 4903, 4904
- Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné
nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.
Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.
Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně
rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném
znění72).
Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního
sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.
Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby
daně rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro
kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro
regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES,
1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Potravinami pro malé děti
se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013.
Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy
reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování
dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím
stroji.
Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha
pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.
Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,

-6o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.“.
CELEX: 32006L0112

39.

V příloze č. 4 a č. 5 se slova „Číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného
označování zboží“ nahrazují slovy „Kód nomenklatury celního sazebníku“.

40.

V příloze č. 5 se slova „Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný
kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu
2010.“ nahrazují slovy „Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu
vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).“.

41.

V příloze č. 5 se slova „číselným kódem Harmonizovaného systému“ nahrazují slovy
„kódem nomenklatury celního sazebníku“.
Čl. II
Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č.
235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 370/2011 Sb.
Čl. III
Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 456/2011 Sb.,
zákona č. 295/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb. a zákona č. 502/2012 Sb., se mění takto:
1.

V části první čl. I se body 2, 5, 13 až 15, 32 až 36 a 40 až 42 zrušují.

2.

V části první čl. II se body 2, 4, 5, 7 a 8 zrušují.

3.

V části šesté čl. X se slova „s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 5, 8, 13 až 15, 30 až
37 a 40 až 42, čl. II bodů 2, 4, 5, 7 a 8, čl. VI bodů 2 a 4 a čl. VII bodu 2, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2016“ zrušují.

-7ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 295/2012 Sb.
Čl. IV
V části třetí čl. IV zákona č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým
státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, se bod 1 zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v
souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
Čl. V
Zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti
se snižováním schodků veřejných rozpočtů, ve znění zákonného opatření Senátu
č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1.

Část dvanáctá se zrušuje.

2.

V části třinácté čl. XX se bod 1 zrušuje.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

-8-

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Daň z přidané hodnoty patří bezpochyby k významným nástrojům veřejných financí po celém
světě. Tato nepřímá univerzální daň tvoří jeden ze základních pilířů daňové soustavy, a to
zejména díky výnosům z ní plynoucích do veřejných rozpočtů. Její důležitost podtrhává
i vysoká harmonizace této daně na úrovni Evropské unie.
Daň z přidané hodnoty je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o DPH“), který je účinný od 1. května 2004 a byl
v průběhu své existence několikrát novelizován.
Oblast daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je v rámci Evropské unie výrazně
harmonizována, proto celá řada ustanovení zákona o DPH nachází svůj předobraz v unijní
legislativě, která je pro členské státy Evropské unie závazná. V současné době je základním
předpisem pro oblast DPH směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném
systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“).
DPH je příjmem veřejných rozpočtů. Těmito rozpočty jsou státní rozpočet, rozpočty krajů
a rozpočty obcí. Příjmy státního rozpočtu upravuje § 6 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů. Příjmy rozpočtů obcí a krajů upravuje § 7 a 8 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Navrhované změny mají za cíl:
a)
plnění některých závazků vyplývajících z Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO
a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017 podepsané ze dne 13. ledna 2014
S ohledem na Koaliční smlouvu se navrhuje zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10%
a to z důvodu vytvoření předpokladů pro snížení cen vybraných výrobků. Nadále zůstává
základní sazba daně ve výši 21% a první snížená sazba daně ve výši 15%.
Vzhledem k prioritě vlády zakotvené v Koaliční smlouvě, kterou je snížení sazby daně
z přidané hodnoty na vybrané zboží, se také navrhuje zrušit sjednocení sazeb daně z přidané
hodnoty (17,5%), které by podle dosud platné právní úpravy mělo být platné od 1. 1. 2016.
b)

dílčí změny v návaznosti na zavedení druhé snížené sazby daně

Především jde o konsolidaci právních předpisů ČR a EU týkající se číselného
kódu v ustanoveních § 84, přílohy č. 3, č. 4 a č. 5 k zákonu o DPH. Doposud používaný
číselný kód Harmonizovaného systému (dále jen „HS“) v přílohách č. 3, č. 4 a č. 5 je
nahrazen kódem Nomenklatury celního sazebníku (dále jen „NCS“).
Dále pak legislativně technické úpravy v souvislosti se zavedením druhé snížené sazby daně
v ustanoveních § 47 odst. 5 a 7 a § 90.

-92.1. Vysvětlení systematiky navrženého zákona
Návrh zákona je rozdělen do celkem pěti částí.
V části první je uvedena novela zákona o DPH obsahující převážnou část navrhovaných změn
s předpokládanou účinností od 1. ledna 2015. Jde o zavedení druhé snížené sazby daně, a dále
jde o dílčí změny v návaznosti na konsolidaci právních předpisů ČR a EU týkající
se číselného kódu pro zboží a řadu legislativně technických změn, včetně použití nového
pojmu NCS.
V části druhé, třetí a čtvrté navrhované právní úpravy jde o zrušení jednotné sazby daně
17,5% (dosud platné s účinností od 1. ledna 2016 podle zákona č. 500/2012 Sb.)
a souvisejících legislativních úprav. V návaznosti na zrušení jednotné sazby daně se také ruší
související ustanovení v zákoně č. 500/2012 Sb. (v části čtvrté), v zákoně č. 370/2011 Sb.
(v části druhé) a v zákoně č. 295/2012 Sb. (v části třetí).
V závěrečné části páté je uvedena účinnost návrhu zákona od 1. ledna 2015.
Jednotlivé změny jsou podrobně odůvodněny ve zvláštní části důvodové zprávy.
2.2. Hlavními změnami zákona o DPH, které jsou obsahem části první navrhované právní
úpravy, jsou:
a) Zavedení druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty
Na základě Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013
– 2017 podepsané ze dne 13. ledna 2014 se navrhuje zavedení dvou snížených sazeb daně, a
to v § 47 zákona o DPH jednak první sníženou sazbu daně (dosavadní snížená sazba daně ve
výši 15%) a dále druhou sníženou sazbu daně, tj. novou sníženou sazbu daně ve výši 10%.
S ohledem na záměry vlády promítnuté do Koaliční smlouvy a do Programového prohlášení
vlády se navrhuje nová příloha č. 3a k zákonu o DPH, která obsahuje seznam zboží
podléhajícího druhé snížené sazbě (10%) s tím, že je upravena také dosavadní příloha č. 3
k zákonu o DPH obsahující seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě (15%). Nová
příloha č. 3a obsahuje seznam tří položek vybraného zboží (nezbytně nutná dětská
výživa= nenahraditelná dětská výživa, léky a knihy), který vychází z programu vlády a který
si klade za cíl vytvořit předpoklady pro snížení cen zboží a také mimo jiné podpořit rodiny
s dětmi.
Položky vybraného zboží
Do položky nezbytně nutná dětská výživa lze zařadit pouze takovou výživu, která odpovídá
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013
o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely
a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS,
směrnice 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2016/141/ES, směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/39/Es a nařízení komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009.
Konkrétně se jedná o Kapitolu 1, čl. 1 odst. a) až c), přičemž tyto kategorie jsou upraveny
i ve vyhlášce č. 54/2004 Sb., ze dne 30. ledna 2004, o potravinách určených pro zvláštní
výživu a o způsobu jejich použití (dále jen „vyhláška“), kdy se jedná o potraviny určené

- 10 pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí podle § 4 odst. 1 písm.
c) a d) a odst. 2 písm. a) až d) vyhlášky.“
Kategorie dětských výrobků je nyní v rámci Evropské unie již právně řízená nařízením
Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (dále jen „nařízení“), které je platné
a částečně účinné a má přímou závaznost pro všechny státy EU.
Nařízení podle č. 15 uvádí: „Pro určité skupiny obyvatel je omezený počet kategorií potravin
jediným nebo částečným zdrojem výživy. Tyto kategorie potravin jsou nezbytně nutné pro
regulaci určitých stavů nebo jsou zásadní pro splnění výživových požadavků určitých
jednoznačně vymezených zranitelných skupin obyvatel. K těmto kategoriím potravin patří
počáteční a pokračovací kojenecká výživa, obilné příkrmy a potraviny pro malé děti
a potraviny pro zvláštní lékařské účely.“.
Na základě výše uvedeného nařízení je nevhodné, a i zavádějící, označovat tento druh výživy
za „nenahraditelnou dětskou výživu“ jelikož za nenahraditelné se z odborného hlediska
považuje pouze mateřské mléko. Aby nedocházelo k zmatečnému výkladu pojmů a tříštění
terminologie používá se v celém materiálu důvodové zprávy místo pojmu „nenahraditelná
dětská výživa“ pojem „nezbytně nutná dětská výživa“.
Zavedením druhé snížené sazby DPH pro nezbytně nutnou dětskou výživu chtějí koaliční
partneři především podpořit rodiny s dětmi. Rodiny s dětmi představují skupinu ještě více
ohroženou chudobou než jiná významná ohrožená skupina, kterou představují důchodci.
Zatímco čistý příjem bezdětného zaměstnance s prostřední (mediánovou) mzdou je podstatně
vyšší než prostřední (mediánový) starobní důchod, rodina zaměstnanců s mediánovou hrubou
mzdou se při dvou dětech dostane s příjmem na osobu významně pod úroveň důchodců
s mediánovým starobním důchodem a po dobu pobírání rodičovského příspěvku je příjem
na osobu významně pod úrovní mediánového starobního důchodu již při prvním dítěti.
Porovnání čistých měsíčních příjmů na jednotlivé domácnosti je zpracováno v tabulce č. 1.
Čistý měsíční příjem v Kč (medián hrubé mzdy za rok 2012 činí 21 800 Kč)
rodiny
34 180
27 877
35 297

na osobu

Typ domácnosti se dvěma dospělými

17 090 bez dětí
9 292 s jedním dítětem, jeden pobírá rodičovský příspěvek
11 766 s jedním dítětem, oba jsou v zaměstnání

28 994

7 249 se dvěma dětmi, jeden pobírá rodičovský příspěvek

36 414

9 104 se dvěma dětmi, oba jsou v zaměstnání

21 400
10 700 důchodci - medián starobního důchodu za rok 2012
Tabulka č. 1: Porovnání domácností s mediánovou hrubou mzdou za r. 2012
(zdroj údajů – ISPV a ČSSZ)

- 11 Tímto návrhem dojde k rozdělení dosavadní položky „Potraviny včetně nápojů atd.“
(dosavadní příloha č. 3) na výživu pro kojence a malé děti ve druhé snížené sazbě daně (10%)
a na větší část položek potravin v první snížené sazbě daně (15%). Do druhé snížené sazby
daně (10 %) tak nelze zařadit např. ovesné kaše, ovocné, zeleninové, ale i jiné přesnídávky.
Jednotlivé podíly výdajů na vybrané zboží podle nové přílohy č. 3a k zákonu o DPH,
kde je uvedeno zboží, na které lze uplatnit druhou sníženou sazbu daně (10%), jsou uvedeny
v tabulce č. 2.
Zde jsou uvedeny odhady provedené ČSÚ, tj. podíly výdajů na určité skupiny produktů
(navržené do druhé snížené sazby 10 %):
Podíl výdajů na určité skupiny produktů (ve snížené sazbě):
Léky
CPA 21 Základní farmaceutické výrobky a přípravky
Výdaje za vybranou skupinu léků (HS 3002, 3003, 3004, 3006)

100%
96,21%

Knihy
CPA 58 Vydavatelské služby
Výdaje za vydavatelské služby (HS 4901, 4903, 4904)

100%
32,57%

Dětská výživa
CPA 10 Potravinářské výrobky
Výdaje za vybranou dětskou výživou (HS 0402, 0404, 1901, 2106)

100%
0,71%

Tabulka č. 2: Podíl výdajů na určité skupiny produktů (zdroj údajů - ČSÚ)
Propočet podílů byl stanoven na základě údajů z tabulek dodávek a užití v třímístné
klasifikaci CZ-NACE a CZ-CPA z podrobného šetření rodinných účtů v klasifikaci COICOP
a z vybraných konkrétních položek spotřebního koše.
Položka dětské pleny v tomto návrhu není řešena a to z důvodu rizika opětovného zahájení
řízení pro porušení Smlouvy. Podle názoru Komise směrnice o DPH neumožňuje všem
členským státům aplikovat snížené sazby DPH na dětské pleny, což jednoznačně vyplývá
z doposud zahájených řízení č. 2005/2105 pro porušení Smlouvy. Vůči České republice bylo
toto řízení zahájeno ze strany Komise z důvodu dřívější aplikace snížených sazeb na dětské
pleny v červenci 2006. Řízení v této věci bylo vůči České republice zastaveno po novelizaci
zákona o DPH zákonem č. 500/2012 Sb., kdy s účinností od 1. ledna 2013 byly dětské pleny
vyjmuty ze snížené sazby daně (tehdy 14%) a byly přeřazeny tak do základní sazby daně
(21%).
U položky léky podle nové přílohy č. 3a bude možné uplatnit druhou sníženou sazbu daně
u kódu NCS 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004 a 3006. Dojde tak k rozdělení dosavadní
položky „Farmaceutických výrobků“ (dosavadní příloha č. 3) na očkovací látky, léky,
chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě (dále jen „léky“) ve druhé
snížené sazbě daně (10%) a na farmaceutické výrobky v první snížené sazbě (15%).
Veterinární léčiva zůstávají v základní sazbě daně (21%).
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Položku knihy bude možné nově zařadit do druhé snížené sazby daně (10%) podle NCS 4901,
4903, 4904. Tímto vymezení dojde k rozdělení dosavadní položky „Knihy, brožury, letáky,
prospekty, noviny a časopisy atd.“ (dosavadní příloha č. 3) na zboží v první snížené sazbě
daně (15%) a na knihy, obrázkové knihy pro děti a hudebniny ve druhé snížené sazbě daně
(10%). Do druhé snížené sazby daně lze zařadit pouze takové knihy, které odpovídají
vymezení HS a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této
přílohy a současně u nich nesmí podíl plochy reklamy překročit 50%. Do druhé snížené sazby
daně (10%) tedy nebudou zařazeny noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky atd.
a rovněž knihy, obrázkové knihy a hudebniny, které mají více, jak 50% podíl reklamy
a zůstávají proto i nadále v základní sazbě daně (21%).
Položku nenahraditelná dětská výživa (tak jak uvádí Koaliční smlouva) představuje správně
pojem „nezbytně nutná dětská výživa“, podle nové přílohy č. 3a znamená zboží zařazené
do NCS 0402, 0404, 1901, 2106 a je jí výživa pro kojence, tj. děti do ukončeného dvanáctého
měsíce věku a malé děti, tj. děti od ukončeného jednoho roku do ukončeného třetího roku
věku.
Sazby daně
Pokud jde o uplatnění daně z přidané hodnoty, je po vstupu České republiky do Evropské
unie z důvodu vysoké harmonizace pravidel možnost aplikace snížených sazeb daně omezená.
Snížené sazby DPH jsou členské státy oprávněny uplatňovat pouze v případech,
které výslovně stanoví směrnice o DPH. Podle Čl. 98 směrnice o DPH mohou členské státy
uplatnit jednu nebo dvě snížené sazby s tím, že sazby nesmějí být nižší než 5 %. Návrh
na zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % je tedy v souladu se směrnicí o DPH.
Pokud by Česká republika postupovala odlišně od těchto předpisů a pravidel, např. pokud by
použila sníženou sazbu daně u zboží a služeb odlišně od směrnice o DPH, vystavuje
se nebezpečí zahájení řízení pro porušení Smlouvy o fungování EU včetně možnosti podání
žaloby u Soudního dvora EU a navazujících sankcí.
Níže uvedená tabulka č. 3 uvádí vývoj sazeb daně v ČR.
DPH
od 1. 1. 1993
od 1. 1. 1995
od 1. 1. 2004
od 1. 1. 2008
od 1. 1. 2010
od 1. 1. 2012
od 1. 1. 2013
od 1. 1. 2015

Snížená sazba

Základní sazba
23%
22%
19%
19%
20%
20%
21%
21%

5%
5%
5%
9%
10%
14%
15%
10%, 15%

od 1. 1. 2016
Tabulka č. 3: Vývoj sazeb daně v ČR

17,5%

Zákon č.
588/1992 Sb.
258/1994 Sb.
235/2004 Sb.
261/2007 Sb.
362/2009 Sb.
370/2011 Sb.
500/2012 Sb.
Předložená novela
500/2012 Sb.
Předložený návrh
zákona tuto
jednotnou sazbu
DPH ruší.
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b) Zavedení nového pojmu „Nomenklatury celního sazebníku“
Jedná se o úpravu na základě konsolidace právních předpisů ČR a EU. V návrhu byla
provedena úprava dosud používané terminologie týkající se oblasti sazebního zařazení zboží.
HS popisu a číselného označování zboží resp. jeho číselné kódy, které se doposud v zákoně
o DPH používaly, mají své pokračování v „kombinované nomenklatuře“ Společného celního
sazebníku Evropské unie; tzv. kombinovaná nomenklatura, vychází z nomenklatury HS a jeho
hierarchii dále doplňuje o dvoumístné číselné kódy, tzv. podpoložky KN (8místné kódy).
Nomenklatura KN byla zavedena článkem 1 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23.
července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
Kombinovaná nomenklatura je uvedena v příloze I uvedeného nařízení Rady a každoročně
dochází k jejím změnám podle potřeb mezinárodního obchodu, statistiky a obchodní politiky.
V souladu s článkem 12 nařízení Rady přijme Komise každoročně nařízením úplnou verzi
KN, jakož i odpovídající celní sazby společného celního sazebníku vyplývající z opatření
přijatých Radou nebo Komisí. Toto nařízení se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie
nejpozději 31. října a použije se od 1. ledna následujícího roku.
Příloha I uvedeného nařízení lze vyhledat na stránkách Českého statistického úřadu.
Výsledkem této úpravy je, že doposud používaný číselný popis přílohy č. 3, č. 4 a č. 5 kódem
HS je nahrazen kódem NCS.

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Hlavním důvodem pro zpracování a předložení této novely zákona o DPH je především plnění
Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017
podepsané ze dne 13. ledna 2014
S ohledem na Koaliční smlouvu se navrhuje zavedení druhé snížené sazby daně (10%)
a to z důvodu vytvoření předpokladu pro snížení cen léků, knih a nezbytně nutné dětské
výživy.

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem
Základní meze pro uplatňování daňových zákonů stanoví Ústava České republiky (dále jen
„Ústava“) a Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“).
Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy slouží státní moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech,
v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Dle čl. 2 odst. 2 Listiny lze státní moc uplatňovat
jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování
základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 Listiny). K tomu se v daňové oblasti uplatní ještě
ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny, které stanovuje, že daně a poplatky lze ukládat jen
na základě zákona.

- 14 Přezkumu ústavnosti zákonné úpravy daní, poplatků nebo jiných obdobných zákonem
stanovených povinných dávek (v tom rámci i zákonem stanoveného povinného pojištění),
jakož i peněžitých sankcí, se Ústavní soud věnoval již mnohokrát, např. v nálezech sp. zn. Pl.
ÚS 3/02, Pl. ÚS 12/03 či Pl. ÚS 7/03 (sv. 34, s. 184, č. 512/2004 Sb.). Z této judikatury
vyplývá, že:
1. Z ústavního principu dělby moci (čl. 2 odst. 1 Ústavy), jakož i z ústavního vymezení
zákonodárné moci (čl. 15 odst. 1 Ústavy), plyne pro zákonodárce široký prostor pro
rozhodování o předmětu, míře a rozsahu daní, poplatků a peněžitých sankcí.
Zákonodárce přitom nese za důsledky tohoto rozhodování politickou odpovědnost.
2. Ústavní přezkum daní, poplatků a peněžitých sankcí zahrnuje posouzení z pohledu
dodržení kautel plynoucích z ústavního principu rovnosti, a to jak neakcesorické (čl. 1
Listiny), tj. plynoucí z požadavku vyloučení svévole při odlišování subjektů a práv,
tak i akcesorické v rozsahu vymezeném v čl. 3 odst. 1 Listiny. K principu rovnosti
Ústavní soud ve své konstantní judikatuře uvádí, že se nejedná o kategorii absolutní,
nýbrž relativní (srov. Pl. ÚS 22/92).
3. Je-li předmětem posouzení ústavnost akcesorické nerovnosti vzhledem k vyloučení
majetkové diskriminace, případně toliko posouzení skutečnosti nepředstavuje-li DPH,
poplatek nebo jiná peněžitá sankce případný zásah do práva vlastnického (čl. 11
Listiny), je takový přezkum omezen na případy, v nichž hranice veřejnoprávního
povinného peněžitého plnění jednotlivce státu, vůči majetkovému substrátu
jednotlivce, nabývá škrtícího (rdousícího) působení. Jinými slovy k škrtícímu
(rdousícímu) působení dochází, má-li posuzovaná DPH, poplatek nebo peněžitá
sankce ve svých důsledcích konfiskační dopady ve vztahu k majetkové podstatě
jednotlivce.
V případě navrhované právní úpravy jsou splněna výše uvedená ústavní hlediska pro
ukládání povinných peněžitých plnění plynoucích do veřejných rozpočtů, neboť
1.
zákonodárce využívá širokého prostoru pro rozhodování o míře a rozsahu daně
z přidané hodnoty,
2.
z hlediska neakcesorické a akcesorické rovnosti nedochází ke svévolnému
odlišování daňových subjektů, neboť okruh navrhovaných změn nečiní rozdíly mezi
subjekty, na něž se vztahuje,
3.
z hlediska vyloučení majetkové diskriminace, resp. z hlediska posouzení
skutečnosti, nepředstavuje-li DPH případný zásah do práva vlastnického, se nejedná
o případ, kdy je možné hovořit vůči majetkovému substrátu jednotlivce o škrtícím
(rdousícím) působení či o konfiskačních dopadech na jednotlivce.
Navrhovaná právní úprava je tak z výše uvedených hledisek plně v souladu s ústavním
pořádkem České republiky, a to i s judikaturou Ústavního soudu vztahující se k této
problematice.

5. Zhodnocení souladu slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii
Navrhovaná úprava zákona daně z přidané hodnoty je plně slučitelná s právními akty
Evropské unie, s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami
práva Evropské unie.
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6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
Na oblast daně z přidané hodnoty se nevztahují zvláštní mezinárodní smlouvy, které jsou
součástí právního řádu. Navržená právní úprava s nimi tedy není v rozporu.

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy
a) Plnění Koaliční smlouvy
S ohledem na Koaliční smlouvu se navrhuje zavedení druhé snížené sazby daně (10%) pro
léky, knihy a nezbytně nutnou dětskou výživu, a to z důvodu vytvoření předpokladu pro
snížení cen těchto druhů zboží pro konečného spotřebitele.
Akruální dopady zavedení 10% sazby DPH (v mil. Kč) v roce 2015
VR
SR
MR
Dětská výživa
-100
-71
-29
Léky
-3800
-2710
-1090
Knihy
-250
-178
-72
Celkem
-4150
-2959
-1191
Peněžní dopady zavedení 10% sazby DPH (v mil. Kč) v roce 2015
VR
SR
MR
Dětská výživa
-80
-57
-23
Léky
-3040
-2168
-872
Knihy
-200
-142
-58
Celkem
-3320
-2367
-953
Tabulka č. 4: Přehled rozpočtových dopadů
(VR - veřejné rozpočty – vymezeno jako vládní sektor v metodice ESA 95, SR - státní rozpočet,
MR - rozpočty obcí a krajů)
Výše uvedené rozpočtové negativní dopady (viz tabulka č. 4) jsou kalkulovány jako rozdíl
mezi inkasem/výnosem snížené sazby DPH ve výši 15% a navrhovanou sníženou sazbou
DPH ve výši 10% (pouze na taxativně uvedené položky jako jsou knihy, léky a dětská
výživa). Rozpočtové dopady jsou uvedeny v rozdělení na veřejné rozpočty (VR), část
připadající na státní rozpočet (SR) a rozpočty obcí a krajů (municipalit, MR) a respektují tak
platné rozpočtové určení daní pro rok 2015. Uvedené dopady reprezentují pouze změnu
příjmové strany rozpočtů (změnu pouze daňových příjmů/výnosů). Propočet vychází
z předpokladu, že nově zavedená sazba bude účinná od 1. ledna 2015. Rozpočtové dopady
byly stanoveny na základě dat z národních účtů pro výpočet tzv. Vlastního zdroje z DPH,
údajů z daňových přiznání k DPH a makroekonomické predikce Ministerstva financí (duben
2014) na Rozpočtové dopady byly stanoveny na základě dat z národních účtů pro výpočet
tzv. Vlastního zdroje z DPH, údajů z Českého statistického úřadu (viz tabulka č. 2), údajů
z daňových přiznání k DPH a makroekonomické predikce Ministerstva financí (duben 2014).
První tabulka uvádí akruální rozpočtové dopady a druhá tabulka ilustruje peněžní rozpočtové
dopady, kde je zohledněna i splatnost daně (na základě splatnosti daně dochází k časovému
posunu, kdy je účinná sazba daně subjekty odvedena správci daně až s určitým zpožděním).
b) Změna právního řádu ČR, zaměřená na dosažení cíle a účelu směrnice o DPH

- 16 V důsledku schválení novely dojde ke změnám v oblasti sazeb daně, které jsou v souladu
s příslušnými ustanoveními směrnice o DPH.
Předpokládáme pozitivní dopad na inkaso - viz výše.
Navrhovaná právní úprava nemá přímý vliv na národnostní menšiny ani životní prostředí.
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8. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zpracovatel / zástupce předkladatele:

Předpokládaný termín nabytí účinnosti,
v případě dělené účinnosti rozveďte

Ministerstvo financí

Část první až pátá 1. ledna 2015

Implementace práva EU: Vyberte Ano / Ne; (pokud zvolíte Ano):
‐ uveďte termín stanovený pro implementaci:
‐ uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?:
Vyberte Ano / Ne
2. Cíl návrhu zákona:

Plnění Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013 –
2017 podepsané ze dne 13. ledna 2014 v oblasti sazeb DPH.

3. Agregované dopady návrhu zákona
Plnění Koaliční smlouvy ‐ návrhem zákona se mění počet sazeb daně ze dvou na tři.
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Vyberte Ano/Ne
Pokud ano, specifikujte.
Zavedením druhé snížené sazby daně (10%) bude mít celkový peněžní rozpočtový dopad na příjmy
veřejného rozpočtu – 3 320 mil. Kč, tj. na státní rozpočet 2 367 mil. Kč a na místní rozpočet 953 mil.
Kč.
Skutečné údaje budou známé až postupem času, a to podle toho zda dodavatelé promítnou změnu
sazeb daně v cenách léků, knih a nezbytně nutné dětské výživy.
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.
Zavedení druhé snížené sazby daně (10%) se dotkne plátců daně v podobě zvýšení administrativní
zátěže a nákladů na softwarové vybavení v této souvislosti.
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3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Vyberte Ano/Ne
Pokud ano, specifikujte.
Pokud jsou obce a kraje plátci daně, budou na ně dopady stejné, jako na podnikatele viz bod 3.2.
Zavedení druhé snížené sazby daně bude mít také negativní dopad na příjmy obcí a krajů v důsledku
toho, že DPH je sdílenou daní. Výše negativního rozpočtového dopadu na obce a kraje je závislá na
rozpočtovém určení daní (viz tabulka rozpočtových dopadů v kapitole 7.).
3.4 Sociální dopady: Vyberte Ano / Ne
Pokud ano, specifikujte.
Snížením sazeb DPH u vybraných výrobků by mohlo dojít maximálně ke snížení výdajů obyvatelstva u
léků v částce 3040 mil. Kč, na knihy v částce 200 mil. Kč a na nezbytně nutnou dětskou výživu 80 mil.
Kč.

3.5 Dopady na životní prostředí: Vyberte Ano / Ne

Pokud ano, specifikujte.

8.1. Důvod předložení a cíle:
8.1.1 Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
8.1.2 Definice problému
a)

Zavedení dvou snížených sazeb daně z přidané hodnoty

Na základě Koaliční smlouvy se navrhuje zavedení dvou snížených sazeb daně. S ohledem na
záměry vlády promítnuté do Koaliční smlouvy, se navrhuje ponechat jako první sníženou
sazbu daně dosavadní sníženou sazbu ve výši 15% a nově se navrhuje zavést druhou sazbu
daně ve výši 10%, která bude platit pro zboží uvedené v nové příloze č. 3a. V této nové
příloze č. 3a k zákonu o DPH bude uveden seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě
(10%), tj. dětská výživa, léky a knihy. V upravené dosavadní příloze č. 3 k zákonu o DPH
bude uveden seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě (15%).
Dále vzhledem k prioritě vlády zakotvené v Koaliční smlouvě, kterou je snížení sazby daně
z přidané hodnoty na vybrané zboží, se také navrhuje zrušit sjednocení sazeb daně z přidané
hodnoty (17,5%) tak, aby toto snížení již nebylo od roku 2016 účinné.
b)

Zavedení nového pojmu „Nomenklatury celního sazebníku“

- 19 Jedná se o úpravu na základě konsolidace právních předpisů ČR a EU.
HS popisu a číselného označování zboží resp. jeho číselné kódy, které se doposud v zákoně o
DPH používají, mají své pokračování v „kombinované nomenklatuře“ Společného celního
sazebníku Evropské unie; tzv. kombinovaná nomenklatura, vychází z nomenklatury HS a jeho
hierarchii dále doplňuje o dvoumístné číselné kódy, tzv. podpoložky KN (8místné kódy).
Nomenklatura KN byla zavedena článkem 1 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne
23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
Kombinovaná nomenklatura je uvedena v příloze I uvedeného nařízení Rady a každoročně
dochází k jejím změnám podle potřeb mezinárodního obchodu, statistiky a obchodní politiky.
V souladu s článkem 12 nařízení Rady přijímá Komise každoročně nařízením úplnou verzi
KN, jakož i odpovídající celní sazby společného celního sazebníku vyplývající z opatření
přijatých Radou nebo Komisí. Toto nařízení se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie
nejpozději 31. října a použije se od 1. ledna následujícího roku.
8.1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Sazby daně u zboží – podle dosavadní úpravy se podle § 47 zákona o DPH uplatňuje
u zdanitelného plnění buď základní sazba daně ve výši 21% nebo snížená sazba daně
ve výši 15%. U zboží se obecně uplatňuje základní sazba daně mimo zboží uvedeného
v dosavadní příloze č. 3 k zákonu o DPH a dále pak u tepla a chladu, u kterých
se uplatňuje snížená sazba daně.

Nomenklatura celního sazebníku (dále jen „NCS“) – v současné době se v příloze
č. 3, č. 4 a č. 5 uplatňuje číselný kód HS, kterým se rozumí číselný kód popisu
vybraných výrobků uvedených v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2007.

8.1.4 Identifikace dotčených subjektů
Dotčené subjekty:
-

osoby povinné k dani,

-

správci daně,

-

spotřebitelé, tj. osoby nepovinné k dani.

Osoby povinné k dani jsou podle zákona o dani z přidané hodnoty fyzické nebo právnické
osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti, a dále právnické osoby,
které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, pokud uskutečňují ekonomické
činnosti. Osoby povinné k dani se za stanovených podmínek stávají povinně či dobrovolně
plátci daně z přidané hodnoty. Navržená změna se dotkne veškerých plátců daně, kteří dosud
poskytují či přijímají zdanitelná plnění nebo úplaty.
8.1.5 Popis cílového stavu


Sazby daně u zboží – na základě plnění Koaliční smlouvy se navrhují úpravy v § 47
zákona o DPH, kde se stanovuje první snížená sazba daně ve výši 15%,
která je shodná se současnou sníženou sazbou daně a nová druhá snížená sazba daně
ve výši 10%. Současně se navrhuje nová příloha č. 3a k zákonu o DPH, která obsahuje
seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě (10%), tj. dětská výživa, léky a knihy.
Upravená dosavadní příloha č. 3 k zákonu o DPH obsahuje seznam zboží

- 20 podléhajícího první snížené sazbě (15%). Nová příloha č. 3a uvádí seznam tří položek
vybraného zboží.
 NCS - cílem tohoto návrhu je to, že doposud používaný číselný popis přílohy č. 3, č.
4 a č. 5 kódem HS je nahrazen kódem NCS.
8.1.6 Zhodnocení rizika


Sazby daně u zboží – v případě ponechání stávající úpravy zákona nebude naplněna
Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013 –
2017, tj. snížení sazby daně na dětskou výživu, léky a knihy (na 10%).



NCS – v případě ponechání HS dochází k roztříštěnosti pojmosloví v zákoně o DPH a
mohou tak vznikat nejasnosti v zatřiďování do snížených sazeb daně.

8.2. Návrh variant řešení:
8.2.1 Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“
Tento návrh variant řešení obsahuje především zásadní změny v zavedení druhé snížené
sazby daně.
Varianta 0:
Bude zachováno současné znění zákona o dani z přidané hodnoty.
Tato varianta bude znamenat, že pokud nebudou provedeny úpravy v sazbě daně
a zavedení kontrolního průkazu nebude naplněna Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím
ANO a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017, tj. snížení sazby daně na dětskou
výživu, léky a knihy a zavedení opatření ke zlepšení výběru daní.
Dále pokud by bylo zachováno současné znění zákona o DPH, od 1. ledna 2016
by platila jednotná sazba daně ve výši 17,5% a v této souvislosti by došlo ke zrušení
stávajících příloh č. 2 a přílohy č. 3.
Výhody varianty 0:
-

Nedojde k žádným změnám ve stanovení druhé snížené sazby daně, nevytvoří
se předpoklady pro případné snížení cen zejména léků.

Nevýhody varianty 0:
-

Nedojde k naplnění Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL
na volební období 2013 – 2017, tj. snížení sazbě daně a zlepšení výběru daní.

Varianta 1:
Dojde k naplnění Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební
období 2013 – 2017, tj. snížení sazbě daně na dětskou výživu, léky a knihy a vytvoření
předpokladu případného snížení cen těchto výrobků.

- 21 Výhody varianty 1:
-

Dojde k naplnění Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL
na volební období 2013 – 2017, tj. ke snížení sazby daně na dětskou výživu,
léky a knihy, tím k vytvoření předpokladů pro případné snížení cen tohoto zboží
a zavedením kontrolního výkazu ke zlepšení výběru daní.

Nevýhody varianty 1:
-

Zavedení druhé snížené sazby daně se dotkne plátců, územních samosprávných
celků (snížení inkasa obce, kraje) a správců daně v podobě zvýšení
administrativní zátěže a nároků např. na nové softwarové vybavení apod.

8.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů:
8.3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Varianta 0:
Tato varianta neznamená změnu ve výnosech daně z přidané hodnoty. Zároveň
nepřináší dotčeným subjektům žádné navýšení administrativní náročnosti ani zvýšené
náklady na úpravu stávajících postupů.
Varianta 1:
V souvislosti se zavedením druhé snížené sazby daně na vybrané druhy zboží dojde
ke snížení příjmů z daně z přidané hodnoty. Na druhé straně kromě splnění závazků
z Koaliční smlouvy dojde k vytvoření předpokladů pro snížení ceny vybraného zboží.
Pokles cen u vybraného zboží (léky, knihy a dětská výživa), z důvodu snížení sazby
DPH, bude velmi ovlivněn chováním dodavatelů vybraného zboží.
Další přínos, mimo snížení cen léčiv, je snížení nákladů zdravotních pojišťoven
poskytnutých na úhradu léčiv a také snížení doplatků u léčiv částečně hrazených
ze zdravotního pojištění v případě, že zdravotní pojišťovny nesníží jimi hrazenou část
ceny.
8.3.2 Náklady
Varianta 0:
Pokud by nedošlo ke změnám v oblasti sazby daně nehrozí žádné sankce z EU, protože
nezavedení druhé snížené sazby, je v kompetenci členského státu a tedy i v souladu
se směrnicí o DPH.
Varianta 1:
V souvislosti s druhou sníženou sazbou daně na vybrané druhy zboží dojde ke snížení
příjmů státního rozpočtu z DPH. Na druhé straně se vytvoří předpoklady pro případné
snížení cen vybraného zboží.

- 22 Zavedením druhé snížené sazby daně dojde také ke zvýšení nákladů na nové softwarové
vybavení plátců v souvislosti např. na rozšíření účetního a pokladního software.

8.3.3 Přínosy
Varianta 0:
Pokud nebude zavedena druhá sazba daně, nedojde k žádným hmotným ani nehmotným
přínosům.
Varianta 1:
Zavedením druhé snížené sazby daně se dá očekávat mírný pokles cen u vybraného
zboží (léky, knihy a dětská výživa), ale hmotné přínosy tohoto opatření jsou před jeho
zavedením do praxe mezi dotčené subjekty těžko kvantifikovatelné, protože je tento
efekt velmi ovlivněn chováním dodavatelů vybraného zboží. Pokud by byl tento efekt
naplněn, byla by naplněna Koaliční smlouva a tím podpora vydavatelům knih, rodinám
s dětmi a v největším měřítku především osobám, které spotřebovávají léky.
Výběr položených otázek vychází z výše uvedených variant řešení viz bod 8.2
a vyhodnocení nákladů a přínosů viz bod 8.3. Vybrané otázky jsou zaměřeny především
na dopady navržených řešení k problematice sazeb daně.

Hodnotící
faktory

Zdůvodnění hodnocení
A) Sazba daně:

F1

Bude naplněna Koaliční smlouva s cílem snížit sazby DPH?

F2

Dojde ke zvýšení nákladů u správce daně?

F3

Dojde ke zvýšení nákladů u dodavatele vybraného zboží?

F4

Dojde ke zvýšení přínosů u správce daně?

F5

Dojde ke zvýšení přínosů u dodavatele vybraného zboží?

F6

Dojde k negativnímu dopadu na státní rozpočet?

Tabulka č. 5: Přehled hodnotících faktorů
8.3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Cílem vyhodnocení varianty 0 a varianty 1 je shrnout předchozí hodnocení,
a to prostřednictvím jednoduché multikriteriální analýzy, ve které budou identifikovány
jednotlivé faktory nákladů a přínosů. Faktory jsou specifikovány v tabulce č. 5 „Přehled
hodnotících faktorů“ od písmen F1 až do F6. Závěrečné hodnocení provedené analýzy
je uspořádané v tabulce č. 6 „Závěrečné hodnocení“. Hodnotící škála je 1 až 3, kdy 1 =
výborně, 2 = dostatečně, 3 = nedostatečně.
Podle výsledného skóre bodu varianty seřazeny, přičemž varianta s nejnižším
ohodnocením je ta přínosnější a varianta s nejvyšším skóre je ta nejméně přínosná.
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Hodnotící faktory

Varianta 0

Varianta 1

F1

3

1

F2

1

2

F3

1

2

F4

3

1

F5

3

2

F6

1

2

Celkové hodnocení

2

1,67

Tabulka č. 6: Závěrečné hodnocení
Závěr:
Na základě výše provedené analýzy se jeví jako přínosnější a zároveň výhodnější
variantou varianta 1 ve srovnání s variantou 0.
8.4. Návrh řešení:
8.4.1 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Zhodnocení varianty 0:
V případě ponechání stávajícího znění zákona o dani z přidané hodnoty nebude
naplněna Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období
2013 – 2017, tj. snížení sazby daně na dětskou výživu, léky a knihy a vytvoření
předpokladu pro snížení cen tohoto zboží.
Tato varianta nevede ke stanovenému cíli, tudíž nemůže být výhodnější než varianta 1.
Zhodnocení varianty 1:
Varianta 1 přináší úpravy zákona o dani z přidané hodnoty vyplývající především
z Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013 –
2017, tj. snížení sazbě daně na dětskou výživu, léky a knihy a tím vytvoření
předpokladu pro snížení cen pro spotřebitele.
Výběr nejvhodnějšího řešení:
Vzhledem k tomu, že cílem této novely je naplnění Koaliční smlouvy, v úvahu tedy
připadá pouze varianta 1 přijetím novelizovaných ustanovení.
8. 5. Implementace doporučené varianty a vynucování:
Odpovědnými orgány za implementaci regulace jsou územní finanční orgány, které jsou
správci daně z přidané hodnoty.
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8.5.1 Vynucování
Vynucování navrhované právní úpravy bude probíhat standardním režimem v rámci
správy daně z přidané hodnoty.
8. 6. Přezkum účinnosti regulace:
Účinnost navrhované právní úpravy bude v praxi ověřována kontrolou prováděnou
správci daně.
8.7. Konzultace a zdroje dat:
V rámci přípravy legislativní úpravy byla novela konzultována se zástupci Generálního
finančního ředitelství, Generální ředitelství cel, Ministerstvo školství a kultury,
Ministerstvo zdravotnictví, Komorou daňových poradců České republiky, a zástupci
z podnikatelské sféry.

9. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA)
Obecně lze k navrhované úpravě ve vztahu ke vzniku korupčních rizik uvést následující:
9.1.

Přiměřenost

Po stránce věcné představuje navržená právní úprava regulaci práv a povinností
v oblasti daní, které lze ukládat pouze na základě zákona. Práva a povinnosti v daňové oblasti
musí být regulovány právním předpisem o síle zákona jako jediným přiměřeným nástrojem.
Jedním z hlavních cílů návrhu zákona je jednoznačnost a vnitřní bezrozpornost
jednotlivých ustanovení, neboť jedině jednoznačné a jasně formulované ustanovení je méně
náchylné z hlediska zneužití ke korupčnímu jednání, protože jeho výklad připouští minimální
pochybnosti.
Pokud jde o rozsah působnosti správního orgánu, je rozhodující jak zákonný okruh
působností, tak míra diskrece, kterou zákon při výkonu jednotlivých působností správnímu
orgánu umožňuje, resp. jakou míru diskrece zákon předpokládá. Jakýkoli normativní text
zakotvující určitou míru diskrece sám o sobě představuje potenciální korupční riziko. Proto se
při přípravě takového ustanovení vždy poměřuje nezbytnost zavedení takové diskrece daného
orgánu s mírou zásahu do individuální sféry subjektu, o jehož právech a povinnostech by se
v rámci této diskrece rozhodovalo.
Navržená právní úprava mění kompetence správních orgánů pouze způsobem, který
zpřesňuje rozsah kompetencí stávajících. V případě, že zavádí kompetenci novou, tak pouze
v rozsahu nezbytném pro úpravu vztahů, které mají být právní úpravou nově regulovány.
9.2.
Efektivita
Z hlediska efektivity lze k předložené úpravě uvést, že k uložení i k vynucování
splnění povinnosti při správě daní je věcně a místně příslušný správce daně (§ 13 a násl.
daňového řádu, § 93a zákona o dani z přidané hodnoty, § 4 a násl. zákona o Finanční správě
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obvykle disponuje podklady pro vydání daného rozhodnutí, ale i potřebnými odbornými
znalostmi, čímž je zaručena efektivní implementace dané regulace i její efektivní kontrola,
případně vynucování. Nástroje kontroly a vynucování jsou v oblasti správy daní upraveny
jako obecné instituty daňového řádu.
Vzhledem k tomu, že správci daně jsou orgány Finanční správy České republiky
nebo orgány Celní správy České republiky, lze v daňové oblasti hovořit vysokém stupni
plošného zajištění a kontrolování plnění zákonem uložených povinností. Orgány Finanční
správy České republiky, resp. orgány Celní správy České republiky jsou soustavy orgánů,
jejichž působnost je rozložena na celé území České republiky. Orgány Finanční správy České
republiky jsou soustavou třístupňovou, orgány Celní správy České republiky jsou soustavou
dvoustupňovou, což zajišťuje rovněž optimální vertikální rozložení výkonu zákonné
působnosti. Vnitřní organizační struktury těchto orgánů jsou pak uspořádány tak, aby rozsah
působnosti, která jim byla zákonem svěřena, byly schopny plně a efektivně zajišťovat.
Efektivita implementace navržené právní úpravy je rovněž dána širokým okruhem
daňových subjektů, vůči nimž regulace směřuje a jimž jsou práva a povinnosti stanovovány
na principu rovnosti.
9.3.

Odpovědnost

Z hlediska odpovědnosti lze ke zvolené právní úpravě uvést, že z úpravy příslušnosti
v rámci výkonu správy daní je vždy zřejmé, jaký konkrétní správce daně je v daném případě
příslušný (§ 13 a násl. daňového řádu, § 93a zákona o dani z přidané hodnoty, § 4 a násl.
zákona o Finanční správě České republiky, resp. § 4 a násl. zákona o Celní správě České
republiky). Zvolená právní úprava vždy jasně reflektuje požadavek čl. 79 odst. 1 Ústavy,
podle něhož musí být působnost správního orgánu stanovena zákonem.
Odpovědnou osobou na straně správce daně je v daňovém řízení vždy úřední osoba
(např. zaměstnanec v příslušném orgánu Finanční správy České republiky, srov. § 12
daňového řádu). Určení konkrétní úřední osoby je prováděno na základě vnitřních předpisů,
resp. organizačního uspořádání konkrétního správního orgánu, přičemž popis své organizační
struktury je správní orgán povinen zveřejnit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Totožnost konkrétní úřední osoby je
přitom seznatelná zákonem předvídaným postupem (§ 12 odst. 4 daňového řádu). Úřední
osoba je povinna se při výkonu působnosti správního orgánu prokazovat příslušným
služebním průkazem.
Při tvorbě právní úpravy se z hlediska koncentrace, resp. dekoncentrace, respektuje
struktura daných orgánů, jimž je působnost svěřována. V daňové oblasti se jedná o strukturu
orgánů Finanční správy České republiky, resp. Celní správu České republiky. Uvedené
soustavy orgánů jsou přitom koncipovány na klasickém hierarchickém principu nadřízenosti a
podřízenosti jednotlivých orgánů, které soustavy tvoří, vlastní orgány jakož i soustavy jako
celek fungují na obvyklém monokratickém principu řízení. Působnost správce daně prvního
stupně je tak svěřována finančnímu úřadu, resp. celnímu úřadu, aby v rámci hierarchie byl
zajištěn devolutivní účinek opravných prostředků a efektivní mechanismus vnitřní kontroly.
Ustanovení § 102 odst. 1 daňového řádu stanoví, že každé rozhodnutí musí obsahovat
jak označení správce daně, který rozhodnutí vydal, tak podpis úřední osoby s uvedením
jména, příjmení a pracovního zařazení a otisk úředního razítka, případně uznávaný
elektronický podpis úřední osoby. Tím je vždy možno původce rozhodnutí jasně a osobně
identifikovat.
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Opravné prostředky

Z hlediska opravných prostředků existuje možnost účinné obrany proti nesprávnému
postupu správce daně v první řadě v podobě řádného opravného prostředku, kterým je
odvolání, resp. rozklad (srov. § 109 a násl. daňového řádu). V souladu s § 102 odst. 1 písm. f)
daňového řádu má správce daně povinnost v rozhodnutí uvést poučení, zda je možné proti
rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého správce daně se
odvolání podává, spolu s upozorněním na případné vyloučení odkladného účinku. Neúplné,
nesprávné nebo chybějící poučení je spojeno s důsledky pro bono daného subjektu uvedenými
v § 110 odst. 1 daňového řádu. Existuje také možnost užití mimořádných opravných
prostředků dle daňového řádu (srov. § 117 a násl. daňového řádu). Vedle opravných
prostředků daňový řád připouští rovněž jiné prostředky ochrany, kterými je třeba rozumět:
námitku (srov. § 159 daňového řádu), stížnost (srov. § 261 daňového řádu), podnět na
nečinnost (srov. § 38 daňového řádu). Obdobná je situace též v režimu správního řádu.
9.5.

Kontrolní mechanismy

Z hlediska systému kontrolních mechanismů je nutno uvést, že oblast daňového práva
se pohybuje v procesním režimu daňového řádu, jenž obsahuje úpravu kontroly a přezkumu
přijatých rozhodnutí, a to primárně formou opravných prostředků. Proti rozhodnutím je
možno podat odvolání anebo v určitých případech užít mimořádných opravných prostředků či
jiných prostředků ochrany (viz předchozí bod). Vedle toho lze využít rovněž dozorčí
prostředky, čímž je zaručena dostatečná kontrola správnosti a zákonnosti všech rozhodnutí
vydávaných v režimu daňového řádu.
Soustavy orgánů vykonávajících správu daní současně disponují interním systémem
kontroly v rámci hierarchie nadřízenosti a podřízenosti včetně navazujícího systému
personální odpovědnosti. V případě vydání nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního
postupu je s odpovědností konkrétní úřední osoby spojena eventuální povinnost regresní
náhrady škody, za níž v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního
postupu odpovídá stát.
Z hlediska transparence a otevřenosti dat lze konstatovat, že navrhovaná úprava nemá vliv na
dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
Při správě daní se uplatňuje zásada neveřejnosti. Informace o poměrech daňových subjektů
jsou tak chráněny povinností mlčenlivosti pod hrozbou pokuty do výše 500 tis. Kč a nemohou
být zpřístupněny veřejnosti. Tím ovšem nemůže být dotčeno právo samotného daňového
subjektu na informace o něm soustřeďované. Toto právo je realizováno prostřednictvím
nahlížení do spisu a osobních daňových účtů. Získání informací je daňovým subjektům
umožněno také prostřednictvím daňové informační schránky dle § 69 daňového řádu.
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Zvláštní část
K části první - změna zákona o dani z přidané hodnoty
K čl. I
K bodu 1

(§ 37 odst. 2)

Jedná se o doplnění postupu při výpočtu daně na základě zavedení dvou snížených sazeb.
K bodu 2

(§ 47 odst. 1 písm. a))

Jedná se o úpravu vyvolanou zavedením dvou snížených sazeb.
K bodu 3

(§ 47 odst. 1 písm. b))

Jedná se o úpravu textu na základě zavedení druhé snížené sazby.
K bodu 4

(§ 47 odst. 1 písm. c))

Na základě Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013
– 2017 podepsané ze dne 13. ledna 2014 se navrhuje zavedení dvou snížených sazeb daně.
V textu § 47 odst. 1 se doplňuje druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Seznam zboží
podléhajícího určité snížené sazbě daně je uveden v příloze č. 3 a příloze č. 3a.
K bodu 5

(§ 47 odst. 3)

Jedná se o úpravu vzniklou zavedením dvou snížených sazeb.
K bodu 6

(§ 47 odst. 3)

Jedná se o úpravu vzniklou zavedením dvou snížených sazeb, rozdělení dosavadní přílohy č. 3
na dvě samostatné přílohy obsahující zboží v první nebo druhé snížené sazbě.
K bodu 7

(§ 47 odst. 4)

Jedná se o úpravu vzniklou zavedením dvou snížených sazeb.
K bodu 8

(§ 47 odst. 5)

Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb.
Z textu odstavce 5 se navrhuje vypustit dovoz zboží, u kterého z celních předpisů vyplývá
samostatně postup při dovozu různých druhů zboží s různými sazbami cla a daně, tudíž není
nutné tyto případy řešit v zákoně o DPH. U ostatních forem dodání zboží zůstává toto
ustanovení beze změny.
K bodu 9

(§ 47 odst. 6)

Jedná se o úpravu na vzniklou zavedením dvou snížených sazeb.
K bodu 10

(§ 47 odst. 7)

Toto ustanovení z hlediska celních předpisů se vztahuje pouze na institut jednotné celní sazby
(dle celních předpisů se používá pojem „paušální sazba cla“), který se uplatňuje pro zboží
neobchodní povahy podle nařízení č. 2658/87 (pro letošní rok se používá prováděcí nařízení
Komise (EU) č. 1001/2013), kde je v příloze1, části první, hlavě II v bodu D stanovena
paušální sazba cla ve výši 2,5 % (dle stanoveného kritéria nesmí obchodní hodnota jedné
zásilky přesáhnout částku 700 EUR). Smyslem tohoto postupu je snížení administrativní
náročnosti při zařazování zboží a následném celním řízení u zboží v zavazadlech cestujících a
v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami. Při tomto postupu je tedy žádoucí, aby
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sazeb DPH.
Pojem „Harmonizovaný systém“ je změněn na pojem „celní sazebník“ z důvodu zachování
terminologií danou nařízením č. 2658/87.
Dále se jedná o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb.
K bodu 11

(§ 47a)

Jedná se o úpravu na vzniklou zavedením dvou snížených sazeb.
K bodu 12

(nadpis § 48)

Jedná se o úpravu vzniklou zavedením dvou snížených sazeb.
K bodu 13

(§ 48 odst. 1)

Jedná se o úpravu vzniklou zavedením dvou snížených sazeb.
K bodu 14

(§ 48 odst. 1)

Jedná se o úpravu vzniklou zavedením dvou snížených sazeb.
K bodu 15

(nadpis § 48a)

Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb.
K bodu 16

(§ 48a odst. 1)

Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb.
K bodu 17

(§ 48a odst. 1)

Jedná se o úpravu vzniklou zavedením dvou snížených sazeb.
K bodu 18

(§ 48a odst. 2)

Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb.
K bodu 19

(§ 84 odst. 4 písm. d))

Jedná se o úpravu na základě konsolidace právních předpisů ČR a EU – viz novelizační bod
22.
K bodu 20

(§ 90 odst. 5 písm. c))

Odůvodnění viz § 90 odst. 11 písm. c).
K bodu 21

(§ 90 odst. 11 písm. c))

Jedná se o zrušení chybného ustanovení, ze kterého vyplývalo, že obchodník může použít
zvláštní režim při dodání uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba registrovaná
k dani v jiném členském státě, kteří nejsou obchodníky, u kterého byla uplatněna snížená
sazba daně.
Dle čl. 316 směrnice 2006/112/ES se mohou členské státy rozhodnout pro použití zvláštního
režimu pro obchodníka, pokud je mu dodáno umělecké dílo jiným plátcem, pokud tento plátce
při dodání tohoto uměleckého díla uplatnil sníženou sazbu daně podle článku 103 směrnice
2006/112/ES.
Podle čl. 103 odst. 1 směrnice 2006/112/ES mohou členské státy stanovit, že se snížená sazba
daně uplatní u dovozu uměleckých děl. Podle čl. 103 odst. 2 směrnice 2006/112/ES mohou
členské státy uplatnit sníženou sazbu daně rovněž v určitých případech u dodání uměleckých
děl plátcem v tuzemsku.
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zákona o DPH). Možnost uplatnit sníženou sazbu daně na dodání uměleckého díla plátcem
v tuzemsku podle Čl. 103 odst. 2 Směrnice, však ČR při přípravě zákona nezvolila.
Podle zákona o DPH se od počátku platnosti zákona o DPH při dodání uměleckého díla
plátcem v tuzemsku uplatní vždy základní sazba daně, a to i v případě, že plátce toto
umělecké dílo dovezl a při dovozu v souladu s § 47 odst. 6 zákona o DPH uplatnil sníženou
sazbu daně.
K situaci, že plátce doveze umělecké dílo, u kterého v souladu se zákonem uplatní při dovozu
sníženou sazbu daně a toto umělecké dílo v tuzemsku dodá obchodníkovi a při dodání tohoto
uměleckého díla uplatní sníženou sazbu daně, nikdy nemůže dojít.
Uvedení osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není obchodníkem, bylo v §
90 odst. 5 písm. c) a odst. 11 písm. c) chybně a v rozporu s § 90 odst. 2 písm. e) zákona o
DPH, podle kterého zvláštní režim v rámci obchodování na území Evropské unie může použít
obchodník, pokud je mu umělecké dílo dodáno jiným obchodníkem, pokud byl při dodání
tohoto zboží jiným obchodníkem použit zvláštní režim. Tímto jiným obchodníkem se rozumí
osoba registrovaná k dani v jiném členském státě.
K bodu 22

(§ 110 písm. a)

Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb.
K bodu 23

(nadpis přílohy č. 2)

Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb.
K bodu 24

(příloha č. 2)

Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb.
K bodu 25

(nadpis přílohy č. 3)

Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb.
K bodu 26

(příloha č. 3)

Jedná se o úpravu na základě konsolidace právních předpisů ČR a EU. V návrhu byla
provedena úprava dosud používané terminologie týkající se oblasti sazebního zařazení zboží.
Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží resp. jeho číselné kódy, které se
doposud v zákoně o DPH používaly, mají své pokračování v „kombinované nomenklatuře“
Společného celního sazebníku Evropské unie; tzv. kombinovaná nomenklatura, vychází z
nomenklatury Harmonizovaného systému a jeho hierarchii dále doplňuje o dvoumístné
číselné kódy, tzv. podpoložky KN (8místné kódy).
Nomenklatura KN byla zavedena článkem 1 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23.
července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
Kombinovaná nomenklatura je uvedena v příloze I uvedeného nařízení Rady a každoročně
dochází k jejím změnám podle potřeb mezinárodního obchodu, statistiky a obchodní politiky.
V souladu s článkem 12 nařízení Rady přijme Komise každoročně nařízením úplnou verzi
KN, jakož i odpovídající celní sazby společného celního sazebníku vyplývající z opatření
přijatých Radou nebo Komisí. Toto nařízení se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie
nejpozději 31. října a použije se od 1. ledna následujícího roku.
Příloha I uvedeného nařízení lze vyhledat na stránkách Českého statistického úřadu.

- 30 K bodu 27

(příloha č. 3, položka 01-05, 07-23, 25)

Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb. V dosavadní příloze č. 3 se
nově stanovuje seznam zboží v první snížené sazbě daně (15%). S ohledem na záměry vlády
promítnuté do Koaliční smlouvy, se navrhuje v této položce potravin vyjmout takové
potraviny, které jsou v první položce nové přílohy č. 3a.
Tímto návrhem se z dosavadní položky „Potraviny včetně nápojů atd.“ vyjímají vybrané
položky, např. potraviny pro počáteční a pokračující výživu kojenců a malých dětí, které jsou
definovány v nové příloze č. 3a k zákonu o DPH (podle kódu nomenklatury celního sazebníku
(dále jen „NCS“) 0402, 0404,1901, 2106). Dojde tak k rozdělení dosavadní položky potravin
na dětskou výživu, která bude ve druhé snížené sazbě daně (10%), a na většinu potravin
v první snížené sazbě (15%). Alkohol zůstává i nadále v základní sazbě daně (21%).
K bodu 28

(příloha č. 3)

Jedná se o legislativně technickou opravu.
K bodu 29

(příloha č. 3, položka 28-30, 40, 48, 56, 61, 62)

Touto úpravou jde pouze o upřesnění textu, kdy lze do první snížené sazby daně (15%)
zařadit takové farmaceutické výrobky atd., které jsou určené pro zdravotní služby, prevenci
nemoci a léčbu pro humánní lékařské účely. Např. jde o veterinární léčiva, která jsou i nadále
v základní sazbě daně (21%). Pokud bude farmaceutické výrobky uvedené v seznamu
humánních léčivých přípravků možno použít i k léčbě zvířete, zůstává tento výrobek i nadále
ve druhé snížené sazbě daně, tj. nerozhoduje tedy účel použití.
K bodu 30

(příloha č. 3, položka 28-30, 40, 48, 56, 61, 62)

Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb. V dosavadní příloze č. 3 se
nově stanovuje seznam zboží v první snížené sazbě daně (15%). S ohledem na záměry vlády
promítnuté do Koaliční smlouvy se navrhuje v této položce radiofarmaka vyjmout léky
(očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě), které jsou
v druhé položce nové přílohy č. 3a.
Z dosavadní položky „Farmaceutické výrobky“ jsou vyjmuty léky podle NCS 2843-2846,
2852, 3002, 3003, 3004 a 3006 a veterinární léčiva, které jsou podle NCS její podmnožinu.
Tímto návrhem zůstávají tak v první snížené sazbě daně (15%) farmaceutické výrobky a ve
druhé snížené sazbě daně (10%) budou zařazeny očkovací látky, léky a antikoncepční
přípravky. Veterinární léčiva jsou i nadále v základní sazbě daně (21 %). Pokud bude lék
uvedený v seznamu humánních léčivých přípravků možno použít i k léčbě zvířete, zůstává
tento lék i nadále ve druhé snížené sazbě daně (10%), tj. nerozhoduje tedy účel použití.
K bodu 31

(příloha č. 3, položka 49)

Jedná se o úpravu vzniklou zavedením dvou snížených sazeb a úpravou seznamu zboží
uvedeného v příloze č. 3 (sazba 15 %) resp. v příloze č. 3a (sazba 10 %).
K bodu 32

(příloha č. 3, položka 49)

Jedná se o úpravu vzniklou zavedením dvou snížených sazeb obdobnou jako úprava v bodě
26.
K bodu 33

(příloha č. 3, položka 49)

Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb. V dosavadní příloze č. 3 se
nově stanovuje seznam zboží v první snížené sazbě daně (15%). S ohledem na záměry vlády
promítnuté do Koaliční smlouvy se navrhuje v této položce knih vyjmout vybrané knihy,
které jsou ve třetí položce nové přílohy č. 3a.

- 31 V dosavadní položce „Knihy“ dojde tímto návrhem k vyjmutí vybraných knih do druhé
snížené sazby daně (10%). Tyto vybrané knihy jsou zařazeny v nové příloze č. 3a.
V první snížené sazbě daně (15%) zůstávají takové knihy, brožury, letáky, prospekty,
omalovánky, noviny a časopisy atd., které nepřekračují plochu 50% reklamy a nesplňují
současně podmínky přílohy č. 3a. Ostatní knihy, noviny, časopisy atd., které mají více jak
50% reklamy, zůstávají v základní sazbě daně (21%) i nadále.
K bodu 34

(příloha č. 3)

Jedná se o úpravu na základě konsolidace právních předpisů ČR a EU – viz novelizační bod
22.
K bodu 35

(příloha č. 3)

Jedná se o úpravu vzniklou zavedením dvou snížených sazeb.
K bodu 36

(příloha č. 3)

Jedná se o úpravu na základě konsolidace právních předpisů ČR a EU – viz novelizační bod
22.
K bodu 37

(příloha č. 3)

V příloze č. 3 se doplňuje pro lepší pochopení vysvětlení podmínky pro možnost uplatnění
první snížené sazby daně, tj. pokud je např. kniha uvedena v položce zboží 49 a současně
reklama v ní uvedená obsahuje více jak 50 % podílu obsahu knihy, nelze tuto sníženou sazbu
daně uplatnit.
K bodu 38

(příloha č. 3a)

Jedná se o úpravu na základě zavedení dvou snížených sazeb. V příloze č. 3 je zařazeno zboží
s první sníženou sazbou daně (15 %). Za tuto přílohu se vkládá nová příloha č. 3a, ve které
jsou položky vybraného zboží, u kterých lze uplatnit druhou sníženou sazbu daně (10 %).
Druhé snížené sazbě daně podléhá tedy zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury
celního sazebníku (dále jen „NCS“) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v
textové části této přílohy. S ohledem na záměry vlády promítnuté do Koaliční smlouvy se
navrhuje nová příloha č. 3a k zákonu o DPH, která uvádí seznam tří položek vybraného zboží.
Tyto položky vychází z programu vlády, který si zavedením druhé snížené sazby daně (10 %)
klade za cíl mimo jiné podpořit zejména rodiny s dětmi do tří let věku. Podle Koaliční
smlouvy se jedná o léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu. První položkou zboží
v druhé snížené sazbě je položka NCS 0402, 0404, 1901, 2106.
Počáteční a pokračující kojenecká výživa a potraviny pro malé děti odpovídá pojmu
nenahraditelná dětská výživa (tak jak je uvádí Koaliční smlouva). Pojem použitý v koaliční
smlouvě, věcně odpovídá pojmu „nezbytně nutná dětská výživa“, kterou je myšlena v příloze
č. 3a pouze počáteční a pokračující kojenecká výživa (podle článku 1 odst. a) nařízení (EU) č.
609/2013) a potraviny pro malé děti (podle článku 1 odst. b) nařízení (EU) č. 609/2013), tj.
děti do ukončeného dvanáctého měsíce věku a malé děti, tj. děti od ukončeného jednoho roku
do ukončeného třetího roku věku (podle článku 2 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) č.
609/2013).
Používat pojem nenahraditelná dětská výživa v právním vymezení v kontextu se záměrem
vlády tj. podpořit rodiny s dětmi by nebylo přiléhavé a bylo i zavádějící v souvislosti
s definicemi užívanými nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013.

- 32 Do položky nezbytně nutná dětská výživa lze tedy zařadit pouze takovou výživu, která
odpovídá definicím uvedeným v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti,
potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a
po zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a
2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č.
41/2009 a (ES) č. 953/2009. Současně musí toto zboží splňovat vymezení kódu NCS 0402,
0404,1901, 2106.
Tímto návrhem dojde k rozdělení dosavadní položky „Potraviny včetně nápojů atd.“
(dosavadní příloha č. 3) na výživu pro kojence a potraviny pro malé děti ve druhé snížené
sazbě daně (10%) a na větší část položek potravin v první snížené sazbě daně (15%).
Konkrétně se jedná o:
- počáteční kojeneckou výživu, kterou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence
během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto
kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů (článek 2 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č.
609/2013).
Do této kategorie potravin podle předpisu Ministerstva zdravotnictví, tj. vyhláška č. 54/2004
Sb., ze dne 30. ledna 2004, o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich
použití (dále jen „vyhláška“), patří rovněž počáteční mléčná výživa pro nedonošené děti a děti
s nízkou porodní hmotností, mléčná výživa s hydrolyzovanou bílkovinou, určená k výživě
kojenců a malých dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo k předcházení alergickým
onemocněním, do které patří zejména přípravky s vysokým nebo nízkým stupněm hydrolýzy
bílkoviny, speciální výrobky, jakými jsou mléka s nízkým obsahem laktózy, mléka
antirefluxová, přípravky k obohacování mateřského mléka pro děti nízkých hmotnostních
skupin, přípravky výživy na bázi aminokyselin pro kojence, výživa na bázi sóji.
Pro účely právní jistoty lze kategorie potravin vymezit výše uvedenou vyhláškou, i když bude
časem zrušena.
- pokračovací kojeneckou výživu, kterou se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence
po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující
smíšené stravy těchto kojenců (článek 2 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 609/2013),
- potravinami pro malé děti se rozumí potraviny, které jsou určeny ke splnění zvláštních
požadavků zdravých kojenců při odstavování u zdravých malých dětí jako doplněk jejich
stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování se běžnému stravu, kromě obilných
příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem (článek 2 odst. 2
písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013),
Do druhé snížené sazby daně nespadají potraviny uvedené v článku 2 odst. 2 písm. e) nařízení
(EU) č. 609/2013, tedy obilné příkrmy a potraviny pro zvláštní lékařské účely uvedené
v článku 2 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 609/2013.
U druhé položky léky bude možné uplatnit druhou sníženou sazbu daně podle kódu NCS
2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006. Dojde tak k rozdělení dosavadní položky
„Farmaceutických výrobků“ (dosavadní příloha č. 3) na NCS 2843, 2844, 2845, 2846 a 2852
radiofarmaka, NCS 3002 očkovací látky, NCS 3003 a 3004 léky, NCS 3006 kontrastní
prostředky pro rentgenová vyšetření; diagnostické reagencie určené k podávání pacientům a
NCS 3006 chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě ve druhé snížené
sazbě daně (10%) a na farmaceutické výrobky v první snížené sazbě (15%). Veterinární léčiva
zůstávají v základní sazbě daně (21%).

- 33 Položka materiálu např. NCS 2941 antibiotika, zůstává podle přílohy č. 3 v první snížené
sazbě daně (15%). Nutno je však rozlišovat případy, kdy je z uvedených materiálů vyroben
výsledný výrobek. Např. mast vyrobená v lékárně, kde je tento materiál (antibiotika) součástí
tohoto výsledného výrobku, je tento výrobek (mast) zařazen v NCS 3003 a podle přílohy č.3a
tudíž spadá do druhé snížené sazby daně (10%).
Poslední třetí položkou přílohy č. 3a jsou knihy, které bude možné nově zařadit do druhé
snížené sazby daně podle NCS 4901, 4903, 4904. Tímto vymezení dojde k rozdělení
dosavadní položky „Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy atd.“ (dosavadní
příloha č. 3) v první snížené sazbě daně (15%) a na knihy ve druhé snížené sazbě daně (10%).
Do druhé snížené sazby daně (10%) lze zařadit pouze takové knihy, které odpovídají
vymezení NCS a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této
přílohy a současně nesmějí překročit 50% podíl plochy reklamy. Do druhé snížené sazby daně
nelze tedy zařadit noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky atd. Do této položky
nelze ani zařadit ostatní knihy, které mají více, jak 50% podíl reklamy a zůstávají i nadále v
základní sazbě daně (21%).
Do druhé snížené sazby daně lze zařadit podle NCS 4901 tištěné knihy, podle NCS 4903
obrázkové knihy a podle NCS 4904 hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo
ilustrované. Všechny tyto položky nesmějí mít více jak 50% podíl reklamy.
K bodu 39

(příloha č. 4 a č. 5)

Jedná se o úpravu na základě konsolidace právních předpisů ČR a EU. V návrhu byla
provedena úprava dosud používané terminologie týkající se oblasti sazebního zařazení zboží.
Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží resp. jeho číselné kódy, které se
doposud v zákoně o DPH používaly, mají své pokračování v „kombinované nomenklatuře“
Společného celního sazebníku Evropské unie; tzv. kombinovaná nomenklatura, vychází z
nomenklatury Harmonizovaného systému a jeho hierarchii dále doplňuje o dvoumístné
číselné kódy, tzv. podpoložky KN (8místné kódy).
Nomenklatura KN byla zavedena článkem 1 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23.
července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.
Kombinovaná nomenklatura je uvedena v příloze I uvedeného nařízení Rady a každoročně
dochází k jejím změnám podle potřeb mezinárodního obchodu, statistiky a obchodní politiky.
V souladu s článkem 12 nařízení Rady přijme Komise každoročně nařízením úplnou verzi
KN, jakož i odpovídající celní sazby společného celního sazebníku vyplývající z opatření
přijatých Radou nebo Komisí. Toto nařízení se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie
nejpozději 31. října a použije se od 1. ledna následujícího roku.
Příloha I uvedeného nařízení lze vyhledat na stránkách Českého statistického úřadu.
K bodu 40

(příloha č. 5)

Jedná se o úpravu na základě konsolidace právních předpisů ČR a EU – viz novelizační bod
22.

- 34 K bodu 41

(příloha č. 5)

Jedná se o úpravu na základě konsolidace právních předpisů ČR a EU – viz novelizační bod
22.

K čl. II – přechodné ustanovení
Toto přechodné ustanovení stanovuje, že pro uplatnění daně, jakož i práv a povinností
vyplývajících ze zákona za zdaňovací období před účinností tohoto zákona se použijí předpisy
platné do dne předcházejícího účinnosti (dosavadní předpisy).

K části druhé - změna zákona č. 370/2011 Sb.
K čl. III
K bodu 1

(část první čl. I body 2, 5, 13 až 15, 32 až 36 a 40 až 42 – změna zákona o
dani z přidané hodnoty)

Vzhledem k prioritě vlády zakotvené v Koaliční smlouvě, kterou je snížení sazby daně
z přidané hodnoty například na léky a knihy, se navrhuje zrušit sjednocení sazeb daně
z přidané hodnoty tak, aby toto snížení nebylo účinné pouze pro rok 2015.
K bodu 2

(část první čl. II body 2, 4, 5, 7 a 8 – změna zákona o dani z přidané
hodnoty)

Navrhuje se zrušit ta přechodná ustanovení, která měla řešit vztah právní úpravy před
uvalením jednotné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5% a po jejím zavedení.
K bodu 3

(část šestá čl. X)

Navrhuje se zrušit tu část ustanovení o účinnosti, která upravovala nabytí účinnosti právní
úpravy jednotné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5%.

K části třetí - změna zákona č. 295/2012 Sb.
K čl. IV
V části třetí čl. IV zákona č. 295/2012 Sb. se navrhuje zrušit bod 1 z důvodu zrušení úpravy,
která měla sjednotit sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5% od 1. ledna 2016. Tento bod
upravuje v návaznosti na změnu v sazbách daně z přidané hodnoty procentní výši podílu obcí
na této dani.

K části čtvrté - změna zákona o změně daňových, pojistných a dalších
zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
K čl. V
K bodu 1

(část dvanáctá)

Navrhuje se zrušit část dvanáctou zákona č. 500/2012 Sb., a to t z důvodu zrušení úpravy,
která měla sjednotit sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5% od 1. ledna 2016. Část
dvanáctá obsahuje drobné legislativně technické novelizační body související se zavedením
jednotné sazby daně z přidané hodnoty.
K bodu 2

(část třináctá čl. XX bod 1)

Navrhuje se zrušit v části třinácté čl. XX bod 1 zákona č. 500/2012 Sb., a to z důvodu zrušení
úpravy, která měla sjednotit sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5% od 1. ledna 2016.
Tento bod upravuje v návaznosti na změnu v sazbách daně z přidané hodnoty procentní výši
podílu krajů na této dani.
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K části páté – účinnost
K čl. VI
Účinnost zákona se navrhuje k datu 1. ledna 2015.

V Praze dne 2. července 2014

Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.
předseda vlády

Ing. Andrej Babiš, v.r.
1. místopředseda vlády a ministr financí

K části první návrhu zákona
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015,
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Hlava II
Díl 6
Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně
a oprava výše daně, opravný daňový doklad
§ 37
Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby
(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může
zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou
korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně
daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.
(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně,
nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, nebo z částky stanovené
podle § 36 odst. 6, která je včetně daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož
čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě snížené sazby daně
první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně a ve
jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři
desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez daně se pro
účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a
vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Díl 7
Sazby daně a oprava sazby daně
§ 47
Sazby daně u zdanitelného plnění
(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje
a) základní sazba daně ve výši 21 %, nebo
b) první snížená sazba daně ve výši 15 %., nebo
c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.
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daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné
plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.
(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží
uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje první snížená sazba daně. U zboží
uvedeného v příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.
(4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb
uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně.
(5) Při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží, jako
souboru zboží, se uplatní základní sazba daně, pokud alespoň jeden druh zboží ze souboru
podléhá základní sazbě daně. Tímto ustanovením není dotčena možnost uplatnit u každého
druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.

(5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují
druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž
není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně
samostatně.
(6) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v
příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně.
(7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje jednotná celní sazba a které zařazením patří
do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se uplatňuje základní sazba daně, pokud
alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně.
(7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje
druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek
celního sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.
(8) U základu daně podle § 36 odst. 10 vztahujícímu se k vratným obalům se použije
sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.

§ 47a
Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelných plnění
Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby
daně správně zařazeno do základní, nebo první nebo druhé snížené sazby daně podle § 47
odst. 1.
§ 48
Sazby Sazba daně u bytové výstavby
(1) Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené
stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou
stavebním zákonem27a), nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní první snížená
sazba daně. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení,
uplatní se první snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část
stavby určenou pro bydlení.
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a) bytovým domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
b) rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy
odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou
nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví,
c) bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně
technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.

§ 48a
Sazby Sazba daně u staveb pro sociální bydlení
(1) Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro
sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení
vymezenou stavebním zákonem27a), včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou
této stavby, se uplatní první snížená sazba daně. Snížená První snížená sazba daně se uplatní
také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt
nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální
bydlení.
(2) U převodu staveb pro sociální bydlení se uplatní první snížená sazba daně, pokud
tento zákon nestanoví jinak.
(3) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí
a) jednotka, která je bytem pro sociální bydlení, nebo která zahrnuje byt pro sociální bydlení,
b) rodinný dům pro sociální bydlení,
c) bytový dům pro sociální bydlení,
d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů27b) nebo pro ubytování státních
zaměstnanců,
e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních
službách47),
f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediska výchovné
péče, podle zákona upravujícího výkon této výchovy27c),
g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle školského
zákona27d),
h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,
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poskytující péči podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí27f),
j) speciální lůžková zařízení hospicového typu27g) a
k) domovy péče o válečné veterány27h),
a to včetně jejich příslušenství.
(4) Bytem pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí byt, jehož celková
podlahová plocha nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální
bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu,
včetně místností, které tvoří příslušenství bytu.
(5) Rodinným domem pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí rodinný
dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou
rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností
rodinného domu.
(6) Bytovým domem pro sociální bydlení se pro účely tohoto zákona rozumí bytový
dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.
(7) Místností se pro účely tohoto zákona rozumí místně a prostorově uzavřená část
stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.

Díl 11
Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně
§ 84
Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
(1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku může
uplatnit osoba, která
a) nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jejího pobytu ve třetí zemi je zapsáno
v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika,
b) neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku (dále jen "zahraniční fyzická osoba").
(2) Zahraniční fyzická osoba může uplatnit nárok na vracení daně, pokud
a) nakoupené zboží nemá obchodní charakter,
b) nakoupí zboží, jehož cena včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom
kalendářním dnu je vyšší než 2 000 Kč,
c) nakoupené zboží podle písmene b) vyveze v cestovním styku.
(3) Prodávající je povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby vystavit doklad o
prodeji zboží ve 2 vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT REFUND“ a na
druhém údaj „COPY“; doklad o prodeji zboží musí dále obsahovat tyto údaje:
a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
plnění,
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c) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
d) evidenční číslo dokladu,
e) den uskutečnění zdanitelného plnění,
f) sazbu daně a základ daně,
g) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,
h) výši ceny včetně daně celkem,
i) jméno a místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která toto zboží vyveze.
(4) Nárok na vrácení daně nevzniká u těchto druhů zboží:
a) uhlovodíková paliva a maziva,
b) tabákové výrobky,
c) alkoholické nápoje,
d) potraviny a další zboží uvedené pod číselným kódem Harmonizovaného systému kódem
nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 01 až 21.
(5) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě vznikne, pokud
a) zahraniční fyzická osoba nakoupené zboží vyveze nejpozději do 3 kalendářních měsíců od
konce měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění uvedené na dokladu o prodeji zboží,
b) výstup zboží z území Evropské unie je potvrzen celním úřadem,
c) zahraniční fyzická osoba předloží první vyhotovení dokladu o prodeji zboží vystavené
plátcem, které se váže k vyváženému zboží, potvrzené celním úřadem.
(6) Celní úřad na prvním vyhotovení dokladu o prodeji zboží potvrdí
a) výstup zboží z území Evropské unie uvedením dne tohoto výstupu a
b) splnění podmínek podle odstavce 2, pokud údaje na tomto dokladu odpovídají zboží, které
zahraniční fyzická osoba celnímu úřadu předložila.
(7) Nárok na vrácení daně může uplatnit zahraniční fyzická osoba, popřípadě jiná
osoba, kterou zahraniční fyzická osoba zmocní, pokud splní nárok na vrácení daně podle
odstavce 5 písm. a) nebo nárok nezanikl podle odstavce 9, pouze u plátce, který uskutečnil
zdanitelné plnění. Plátce je povinen daň vrátit
a) zahraniční fyzické osobě přímo, pokud osobně požádá o vrácení daně a předloží první
vyhotovení dokladu o prodeji zboží potvrzené celním úřadem, nebo
b) jiné osobě na základě jejího prohlášení, že jedná jménem a ve prospěch zahraniční fyzické
osoby, pokud předloží první vyhotovení dokladu o prodeji zboží potvrzené celním úřadem.
(8) Plátce vrácenou daň uvede nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve
kterém se vrácení daně uskutečnilo, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve
kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Potvrzené první vyhotovení dokladu o prodeji zboží
je plátce povinen uchovávat po dobu stanovenou v § 35 odst. 2 a § 35a. Daň se vrací v částce
zaokrouhlené na celé koruny.
(9) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě zaniká, pokud tato osoba nebo jiná
osoba podle odstavce 7 písm. b) nepředloží první vyhotovení dokladu o prodeji zboží
prodávajícímu do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se
uskutečnilo zdanitelné plnění.
§ 90
Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými
předměty a starožitnostmi
(1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí
a)

uměleckými díly, sběratelskými předměty, starožitnostmi zboží uvedené v příloze č. 4,
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v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, sběratelských předmětů
nebo starožitností uvedených v příloze č. 4 a kromě drahých kovů a drahokamů,
c) obchodníkem plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která v rámci
uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo dováží použité zboží, umělecké
předměty, sběratelské předměty nebo starožitnosti za účelem dalšího prodeje, jednající na
vlastní účet nebo na účet jiné osoby, pokud ji náleží odměna.
(2) Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží, uměleckého díla,
sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je toto zboží obchodníkovi dodáno v rámci
obchodování na území Evropské unie
a) osobou nepovinnou k dani,
b) osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,
c) osvobozenou osobou, která není plátcem,
d) jinou osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně
podle § 62 nebo obdobně podle platného předpisu jiného členského státu, nebo
e) jiným obchodníkem, pokud byl při dodání tohoto zboží tímto jiným obchodníkem použit
zvláštní režim.
(3) Při použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o daň z přirážky. Tato
přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou tohoto
zboží. Pokud je tento rozdíl záporný, základem daně je nula. Pro účely tohoto ustanovení se
rozumí
a)

prodejní cenou úplata, která byla nebo má být získaná obchodníkem od osoby, které je
zboží dodáno, nebo od třetí strany, včetně dotace k ceně, daní, cel, poplatků a vedlejších
výdajů jako provize, náklady na balné, přepravu a pojištění požadované obchodníkem od
osoby, které je zboží dodáno, s výjimkou částek uvedených v § 36 odst. 5 a 11,
b) pořizovací cenou úplata stanovená v písmenu a), která byla nebo má být získaná od
obchodníka osobou, která mu zboží dodává.
(4) Pokud jednotková pořizovací cena zboží nepřevyšuje 1 000 Kč, je možné přirážku
stanovit za zdaňovací období, v rozdělení podle příslušné sazby daně. V tomto případě se
přirážka stanoví jako rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za dodané zboží a celkovou
pořizovací cenou za nakoupené zboží, uskutečněné za zdaňovací období, v rozdělení podle
příslušné sazby daně.
(5) Obchodník se může rozhodnout pro používání zvláštního režimu při dodání
a) uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám dovezl,
b) uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho právní nástupce,.
c) uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném
členském státě, kteří nejsou obchodníky, u kterého byla uplatněna snížená sazba daně.
(6) Při stanovení přirážky postupuje obchodník podle odstavce 3 nebo 4 za celé
zdaňovací období.
(7) Pokud obchodník postupuje podle odstavce 5, je povinen stanovit základ daně podle
odstavce 3. Pořizovací cena pro výpočet přirážky při dovozu zboží podle odstavce 5 písm. a)
se stanoví jako součet základu daně při dovozu tohoto zboží a daně vyměřené při dovozu
zboží.
(8) Postup podle odstavce 5 je obchodník povinen oznámit správci daně. Obchodník je
povinen postupovat podle zvláštního režimu nejméně dva následující po sobě jdoucí
kalendářní roky ode dne oznámení.
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starožitnosti jsou splněny podmínky pro osvobození vývozu zboží podle § 66, je dodání
tohoto zboží, jestliže je předmětem zvláštního režimu, také osvobozeno od daně.
(10) Plátce nemá nárok na odpočet daně z přirážky, kterou je povinen zaplatit v prodejní
ceně zboží, které mu bylo dodáno obchodníkem, pokud je dodání tohoto zboží předmětem
zvláštního režimu.
(11) Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, nemá nárok na
odpočet daně
a) u uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám dovezl,
b) u uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho právní nástupce,.
c) u uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném
členském státě, kteří nejsou obchodníky, u kterého byla uplatněna snížená sazba daně.
(12) Pokud se použije zvláštní režim při dodání zboží do jiného členského státu,
nepoužije se § 8 a 64. Zvláštní režim nelze použít při dodání nového dopravního prostředku z
tuzemska do jiného členského státu. Zvláštní režim nelze také použít při dodání zboží, pokud
byl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet daně.
(13) Pokud obchodník uplatňuje daň a současně používá zvláštní režim, je povinen vést
v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty samostatně plnění podle jednotlivých způsobů
uplatňování daně.
(14) Při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, musí být na daňovém
dokladu uveden údaj „zvláštní režim – použité zboží“, „zvláštní režim – umělecká díla“ nebo
„zvláštní režim – sběratelské předměty a starožitnosti“. Při dodání zboží, které je předmětem
zvláštního režimu, nesmí být na daňovém dokladu samostatně uvedena daň týkající se
přirážky, s výjimkou dokladu o prodeji osobního automobilu pro osobu se zdravotním
postižením.
(15) Pokud obchodník uplatňuje daň při
a) dodání uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám dovezl, má
nárok na odpočet daně při dovozu tohoto zboží,
b) dodání uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho právní nástupce, má
nárok na odpočet daně u dodaného uměleckého díla,
c) dodání uměleckého díla, které mu dodala osoba povinná k dani, která není obchodníkem,
byla-li při dodání touto osobou povinnou k dani uplatněna daň, má nárok na odpočet daně
u dodaného uměleckého díla, přičemž může uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto
zboží nejdříve ve zdaňovacím období, ve kterém je povinen přiznat daň.

§ 110
Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu
a válečného stavu
Je-li vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav, může vláda
nařízením na časově omezenou nezbytně nutnou dobu, odpovídající charakteru a intenzitě
ohrožení bezpečnosti České republiky,
a) provést úpravu sazeb daně, nejvýše však o 5 procentních bodů, případně přeřadit zboží
nebo služby ze základní do snížené sazby daně a naopak mezi sazbami daně,

-8b) umožnit plátcům, kteří uskutečňují zdanitelná plnění pro ozbrojené síly, ozbrojené
bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory, havarijní služby a subjekty hospodářské
mobilizace, dodávat stanovené druhy zboží a poskytovat stanovené služby těmto
subjektům bez daně, při zachování nároku na odpočet daně v plné výši.
Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam služeb podléhajících snížené sazbě první snížené sazbě daně
CZ-CPA
33.17.19
36.00.2
37
38. 1
38. 2
49
49. 39.2
50
51
55
59.14
81.21.10
81.22.11
86
87
88.10, 88.91
90
90, 91, 93

93.11, 93.12
93.13
93.29.11
93.29.21
96.03
96.04

Popis služby
Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k tomuto
zákonu.
Opravy invalidních vozíků.
Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb
souvisejících s těmito činnostmi.
Sběr a přeprava komunálního odpadu.
Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
Osobní doprava lanovými a visutými drahami a lyžařskými vleky.
Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
Ubytovací služby.
Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.
Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZCPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle §
58.
Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců,
pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít
a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení
(na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických
zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních
parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických
zajímavostí).
Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i
nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem.
Služby posiloven a fitcenter.
Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.
Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková
představení.
Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.
Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

Snížené První snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému
kódu klasifikace produkce CZ-CPA platná od 1. ledna 2008 a výslovně uvedenému slovnímu
popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.
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Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách,
kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle
předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č. 388/2000 Sb., Ministerstva dopravy a spojů o jízdních řádech veřejné linkové
osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.
Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a za služby mytí oken
prováděné v domácnostech se pro účely tohoto zákona považuje úklid v bytě nebo rodinném
domě mimo prostor, které nejsou určeny k bydlení. Za služby čištění vnitřních prostor
prováděné v domácnostech a za služby mytí oken prováděné v domácnostech se považuje
také úklid společných prostor bytového domu.
Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
v platném znění.

Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě první snížené sazbě daně
Kód nomenklatury celního
sazebníku
Název zboží
01-05, 07-23, 25

- Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním
předpisem 70)) a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a
přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané
jako doplněk nebo náhražka potravin; voda.
Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203-2208 a zboží číselných
kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které je zahrnuto v příloze č. 3a.

06

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a
dekorativní listoví.

07-12

Rostliny a semena

70)

§ 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
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28-30, 40, 48, 56, - Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli,
61, 62
antibiotika, farmaceutické výrobky - jen používané určené pro zdravotní
péči farmaceutické výrobky - jen používané určené pro zdravotní
služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Mimo
zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003,
3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.
49

- Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde reklama
nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke
kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné,
kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map,
topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně
určených k reklamě; kde reklama nepřesahuje 50 % plochy. Mimo
tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě a mimo zboží
zařazeného do číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto
v příloze č. 3a.

01 - 96

- Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího
zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní
potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke
zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které
lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o
veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4
zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických
prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických
prostředků oddílů B a C přílohy č. 3:
- všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B
- tampóny vinuté
- vata buničitá
- prostředky stomické – deodorační
- paruka.

01 - 96

- Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího
zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní
potřebu zdravotně postižených klečení zdravotního postižení nebo ke
zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky
zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka,
kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik
zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho
konkrétního pacienta.

90

- Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a
kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla;
pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle
anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké
vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky podle
právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou
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léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.
48, 64, 66, 84, 85, - Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí,
87, 90, 91
jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních předpisů, a
to:
- Braille papír
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a
částečně vidící osoby
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené
k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami
s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro
nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s
hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící
osoby
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby
s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro
zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s
hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro
zvětšování písma a obrazu
- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby,
klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní
jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich
ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými
končetinami
- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a
částečně vidící osoby
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro
tělesně postižené osoby
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo
hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a
světelné hodinky pro neslyšící osoby
- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým
nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením
doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
94

- Dětské sedačky do automobilů.

4401

- Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných
tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též

- 12 aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako
palivo.
Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných
výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2007.
Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí číselný kód popisu vybraných
výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).
Snížené První snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému kódu
Harmonizovaného systému kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému
slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.
Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny,
vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného
spojení jednotlivých listů.
Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně
Kód
nomenklatury celního
sazebníku
Název zboží
0402,0404,
- Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé
1901, 2106
děti.

2843-2846,
2852,3002,
3003,3004,
3006
4901,4903,
4904

- Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro
rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání
pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním
základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro
humánní lékařské účely
- Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo
ručně psané, též vázané nebo ilustrované.

Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.
Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby
daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v
platném znění72).
Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury
celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části
této přílohy.

- 13 Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné
sazby daně rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách
určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě
celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice
Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009.
Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f)
nařízení (EU) č. 609/2013.
Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy
reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované
zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo
psaním na psacím stroji.
Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí
kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.
Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.

Příloha č. 4 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
Kód nomenklatury
celního sazebníku
Název zboží
A) Umělecká díla
5805

- Tapisérie zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté
umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.

6304

- Nástěnné textilie, zhotovené ručně podle originální předlohy
poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.

9701

- Obrazy, malby, kresby, koláže, a podobná výtvarná díla,
zhotoveny zcela výhradně ručně umělcem, kromě plánů a
výkresů pro architektonické, technické, průmyslové, obchodní,
topografické nebo podobné účely, ručně dekorované a zhotovené
předměty, divadelní kulisy, ateliérová a podobná malovaná
pozadí.

9702

- Původní rytiny, tisky a litografie, které jsou zhotoveny umělcem
bezprostředním přetiskem v omezeném počtu exemplářů
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nikoli mechanickým nebo fototechnickým postupem.
9703

- Původní plastiky a sochy z jakéhokoliv materiálu, pokud byly
zcela zhotoveny umělcem; odlévané sochy do 8 kusů, pokud
výroba probíhá pod dohledem umělce nebo jeho právního
zástupce.

B) Sběratelské předměty
9704

- Poštovní známky, výplatní známky nebo kolky, obálky
frankované a opatřené poštovním razítkem prvního dne emise
známky, poštovní ceniny a obdobné frankované či nefrankované
předměty, pokud nejsou zákonným platidlem ani nejsou
zamýšleny k použití jako zákonné platidlo.

9705

- Sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického,
mineralogického, anatomického historického, archeologického,
paleontologického, etnografického nebo numismatického zájmu.

C) Starožitnosti
9706

- Jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty,
pokud jsou starší 100 let.
Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti
Kód nomenklatury
celního sazebníku

Název zboží

2618 00 00

Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo
oceli

2619 00

Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a
jiné odpady z výroby železa nebo oceli

2620

Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli),
obsahující kovy, arsen, nebo jejich sloučeniny

3915

Odpady, úlomky a odřezky z plastů

4004 00 00

Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého
kaučuku) a prášky a zrna z nich
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4707
5003 00 00

Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)

5103 00 00

Odpad z vlny nebo jemných nebo hrubých zvířecích chlupů
(včetně niťového odpadu avšak kromě rozvlákněného
materiálu)

5103 20 00

Ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

5103 30 00

Odpad z hrubých zvířecích chlupů

5202 00 00

Bavlněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného
materiálu)

5202 10 00

Niťový odpad

5505 00 00

Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu
a rozvlákněného materiálu)

6310

Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z
textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených
z používání

7001 00 10

Skleněné střepy a jiné skleněné odpady

7112

Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými
kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo
sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci
drahých kovů

7204

Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa
nebo oceli v ingotech

7404 00

Měděný odpad a šrot

7503 00

Niklový odpad a šrot

7602 00

Hliníkový odpad a šrot

7802 00 00

Olověný odpad a šrot

7902 00 00

Zinkový odpad a šrot

8002 00 00

Cínový odpad a šrot

8101 97 00

Odpad a šrot z wolframu

8102 97 00

Odpad a šrot z molybdenu

8103 30 00

Odpad a šrot z tantalu

8104 20 00

Odpad a šrot z hořčíku

8105 30 00

Odpad a šrot z kobaltu

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání,
niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
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ex 8106 00 10

Odpad a šrot z bismutu

8107 30 00

Odpad a šrot z kadmia

8108 30 00

Odpad a šrot z titanu

8109 30 00

Odpad a šrot ze zirkonia

8110 20 00

Odpad a šrot z antimonu

8111 00 19

Odpad a šrot z manganu

8112 13 00

Odpad a šrot z berylia

8112 22 00

Odpad a šrot z chromu

8112 52 00

Odpad a šrot z thallia

8112 92 21

Odpad a šrot z niobu (columbia); rhenia; gallia; india; vanadu a
germania

8113 00 40

Odpad a šrot z cermetů

8548 10

Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických
akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a
elektrické akumulátory.

Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí kód popisu vybraných výrobků
uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2010.
Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků
uvedený v celním sazebníku v platném znění72).
Je-li před kódem nomenklatury celního sazebníku uvedeno „ex“, vztahuje se příloha na
zboží označené současně kódem nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedeným
slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy.
72) Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o
společném celním sazebníku, v platném znění.

- 17 K části druhé návrhu zákona
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 370/2011 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. I
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb.,
zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005
Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.
109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb.,
zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 47/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 3 písm. d) se doplňuje bod 4, který zní:
„4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů,“.
2. V § 5 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“.
3. zrušen
4. zrušen
5. V § 36 odst. 7 se slova „s různými sazbami daně, popřípadě osvobozená“ nahrazují slovy „
, která jsou zdanitelnými plněními, popřípadě plněními osvobozenými“.
6. V § 36a odst. 1 písm. b) a § 36a odst. 2 se slova „§ 72 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 76 odst.
1“.
7. V § 37 odst. 1 a 2, § 38 odst. 4 a v § 47 odst. 1 písm. b) se číslo „10“ nahrazuje číslem
„14“.
8. zrušen
9. V § 42 odstavec 4 zní:
„(4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni
povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na českou
měnu se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu
provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. V
případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven
opravný daňový doklad podle § 45 odst. 2, lze použít i kurz platný první pracovní den
kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.“.
10. V § 45 odstavec 1 zní:
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daně v jiných případech obsahuje
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo
názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo
názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
e) evidenční číslo původního daňového dokladu,
f) evidenční číslo opravného daňového dokladu,
g) důvod opravy,
h) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
i) rozdíl mezi opravenou a původní daní,
j) rozdíl mezi opravenou a původní úplatou.“.
11. V § 45 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větami „V případě, že na opravném daňovém
dokladu nejsou uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, musí být na opravném
daňovém dokladu ve vazbě na původní uskutečněná zdanitelná plnění uvedeno takové
vymezení těchto plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním
byla jednoznačně určitelná. Dále plátce na opravném daňovém dokladu uvede souhrnně
rozdíly mezi opravenými a původními základy daně a tomu odpovídající částky daně za
veškerá opravovaná zdanitelná plnění.“.
12. V § 45 odst. 3 písm. a) zní:
„a) náležitosti podle odstavce 1 písm. a), b), f) a g),“.
13. V § 47 odstavec 1 zní:
„(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje sazba daně ve výši
17,5 %.“.
14. V § 47 se odstavce 3 až 9 zrušují.
15. § 47a, 48 a 48a se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27 až 27h zrušují.
16. V § 73 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.
17. V § 73 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e),
které zní:
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„e) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), daň
přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným
způsobem.“.
18. V § 73 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
19. V § 75 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou „Po skončení kalendářního roku, ve kterém
po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně a tento
nárok uplatnil, plátce do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití
tohoto zdanitelného plnění pro své ekonomické činnosti v příslušném roce.“ a věta poslední se
nahrazuje větou „Opravu plátce uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období
kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit nárok
na odpočet daně, jehož se oprava týká.“.
20. V § 77 odst. 1 se za slova „obchodního majetku“ vkládají slova „před jeho použitím“.
21. V § 77 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet
daně v a) plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet
daně v krácené výši nebo nárok na odpočet daně nemá, nebo b) krácené výši a následně tento
majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které
má nárok na odpočet daně v plné výši.“.
22. V § 78 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , protože daný majetek byl původně
určený k použití v rámci ekonomických činností plátce pro účely, které nezakládají nárok na
odpočet daně“.
23. V § 78 odst. 3 a § 78a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „pozemků, staveb, bytů a
nebytových prostor“ nahrazují slovy „staveb, bytů, nebytových prostor a jejich technického
zhodnocení73) a v případě pozemků“.
24. V § 78a odst. 1 písm. b) se slova „k okamžiku provedení úpravy odpočtu daně“ nahrazují
slovy „ke kalendářnímu roku, v němž se provádí úprava odpočtu daně,“.
25. V § 78a odstavec 5 zní:
„(5) Používá-li plátce majetek pro změněné účely podle § 78 odst. 4 písm. a) až c)
pouze po část příslušného kalendářního roku, zohlední se tato skutečnost v částce úpravy
odpočtu daně vypočtené podle odstavce 1 nebo 4.“.
26. V § 78a se odstavec 6 zrušuje.
27. Za § 78c se vkládá nový § 78d, který zní:
„§ 78d
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plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby, použijí se obdobně
ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně se provede jednorázově.
(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně za kalendářní rok, ve kterém došlo k
uskutečnění plnění podle odstavce 1, se stanoví jako součin částky vypočtené podle § 78a
odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu
roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Ukazatelem nároku
na odpočet daně je 0 %, je-li dané plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně,
nebo 100 %, je-li zdanitelné.
(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého
majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1.
(4) Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodá, převede nebo poskytne
dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní nárok na odpočet daně v
poměrné výši, jde o dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby v rámci
uskutečňování jeho ekonomických činností rovněž v případě části tohoto majetku původně
určené pro použití pro účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi.“.
28. V § 79 odst. 2 se slovo „78c“ nahrazuje slovem „78d“.
29. V § 79 odst. 2 a 5 se slova „§ 78a odst. 6“ nahrazují slovy „§ 78d odst. 2“.
30. zrušen
31. zrušen
32. V § 89 odst. 10 a 13 se slovo „příslušné“ zrušuje.
33. V § 90 odst. 1 písm. a) a b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.
34. V § 90 odst. 4 se slova „ , v rozdělení podle příslušné sazby daně“ zrušují.
35. V § 90 odst. 5 a 11 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
36. V § 92c se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.
37. zrušen
38. § 103 včetně nadpisu zní:
„§ 103
Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem
jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět
vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední
záznam.“.
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„(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění,
pokud je úplata za toto plnění
a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny25), nebo
b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem
platebních služeb mimo tuzemsko.“.
40. V § 110 písmeno a) zní:
„a) provést úpravu sazby daně, nejvýše však o 5 procentních bodů,“.
41. Přílohy č. 1 a 2 se včetně poznámek pod čarou č. 70 a 71 zrušují.
Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují jako přílohy č. 1 až 3.
42. V příloze č. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období předcházející
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije
zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období předcházející
1. lednu 2016, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon č. 235/2004
Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2016.
3. Při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně
zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla nebo chladu je plátce, který uskutečnil
zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a samostatně za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě odečtu z
měřicích zařízení ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě
propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech pak u
spotřeby za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona plátce uplatní sníženou sazbu
daně platnou v tomto období a u spotřeby za období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
sníženou sazbu daně platnou od tohoto dne; v případě přijetí úplaty přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, ze které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze
základu daně stanoveného pro každé období podle § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Plátce je oprávněn u dodání vody, poskytnutí služby spojené s
odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a za dodání tepla nebo
chladu vztahujícím se výhradně k období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplatnit
sníženou sazbu daně platnou v tomto období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné
spotřeby dojde v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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zneškodňováním odpadních vod a při dodání tepla nebo chladu je plátce, který uskutečnil
zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2016, oprávněn
stanovit spotřebu samostatně za období před 1. lednem 2016 a samostatně za období od 1.
ledna 2016 na základě odečtu z měřicích zařízení k 31. prosinci 2015 nebo na základě
propočtu, je-li odečet z měřicích zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech pak u
spotřeby za období před 1. lednem 2016 plátce uplatní sníženou sazbu daně a u spotřeby za
období od 1. ledna 2016 platnou sazbu daně; v případě přijetí úplaty před 1. lednem 2016, ze
které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro
každé období podle § 37a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plátce je
oprávněn u dodání vody, poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně
zneškodňováním odpadních vod a za dodání tepla nebo chladu vztahující se výhradně k
období před 1. lednem 2016, uplatnit sníženou sazbu daně platnou v tomto období, a to i v
případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde v období ode dne 1. ledna 2016.
5. Při dodání elektřiny, plynu a při poskytnutí telekomunikačních služeb, přepravy a
distribuci plynu, přenosu a distribuci elektřiny plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se
dnem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2016, stanoví spotřebu samostatně za
období před 1. lednem 2016 a samostatně za období od 1. ledna 2016 na základě odečtu z
měřicích zařízení k 31. prosinci 2015 nebo na základě propočtu, je-li odečet z měřicích
zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech pak u spotřeby za období před 1.
lednem 2016 plátce uplatní základní sazbu daně platnou před 1. lednem 2016 a u spotřeby za
období od 1. ledna 2016 platnou sazbu daně; v případě přijetí úplaty před 1. lednem 2016, ze
které vznikla povinnost přiznat daň, se uplatní tyto sazby ze základu daně stanoveného pro
každé období podle § 37a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plátce při
dodání elektřiny, plynu a při poskytnutí telekomunikačních služeb, přepravy a distribuci
plynu, přenosu a distribuci elektřiny vztahující se výhradně k období před 1. lednem 2016,
uplatní základní sazbu daně platnou v tomto období, a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné
spotřeby dojde v období ode dne 1. ledna 2016.
6. Vznikla-li plátci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona povinnost přiznat daň
na výstupu při přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nastane-li den
uskutečnění zdanitelného plnění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije plátce pro
přiznání daně a pro výpočet daně podle § 37 odst. 1 nebo 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, sazbu daně platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to pouze ze
základu daně stanoveného podle § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
7. Vznikla-li plátci před 1. lednem 2016 povinnost přiznat daň na výstupu při přijetí
úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nastane-li den uskutečnění zdanitelného
plnění od 1. ledna 2016, použije plátce pro přiznání daně a pro výpočet daně podle § 37 odst.
1 nebo 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sazbu daně platnou ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění, a to pouze ze základu daně stanoveného podle § 37a zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8. Řízení o závazném posouzení, která byla zahájena podle § 47a zákona č. 235/2004
Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2016, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
9. V případě odpočtu daně uplatněného u technického zhodnocení pořízeného přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při úpravě

- 23 odpočtu daně postupuje podle § 78 odst. 3 a § 78a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Pokud plátce uskutečňuje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdanitelné
plnění, u kterého je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č.
235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vznikla mu přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, stanoví u tohoto zdanitelného plnění základ
daně z rozdílu mezi základem daně podle § 36 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. X
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2
až 5, 8, 13 až 15, 30 až 37 a 40 až 42, čl. II bodů 2, 4, 5, 7 a 8, čl. VI bodů 2 a 4 a čl. VII bodu
2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.
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K části třetí návrhu zákona
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 295/2012 Sb.,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. IV
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve
znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č.
1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se
mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „20,83“ nahrazuje číslem „21,93“.
2. V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „22,87“ nahrazuje číslem „23,58“.

- 25 -

K části čtvrté návrhu zákona
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a
dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtu
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XIX
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb.,
zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005
Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.
109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb.,
zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č.
167/2012 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 37 odst. 2 se slova „21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě snížené
sazby daně“ nahrazují číslem „17,5“.
2. V § 89 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 až 15 se označují jako odstavce 6 až 14.
3. V § 89 odst. 14 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. XX
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve
znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č.
1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona
č. 295/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. b) se číslo „7,86“ nahrazuje číslem „8,28“.
2. V § 3 odst. 1 písm. c) se číslo „8,65“ nahrazuje číslem „8,92“.
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Čl. I
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
zákona č. 635/2004 Sb.,
zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 441/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb.,
zákona č. 319/2006 Sb.,
zákona č. 172/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb.,
zákona č. 489/2009 Sb., zákona
č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb.,
ustanovení zákona č. 370/2011 Sb. účinných od 1. ledna 2012,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č.
458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č.
502/2012, zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č.
344/2013 Sb. a zákona č. xx/2014 Sb., se mění takto:
Bod 1

V § 37 odst. 2 se slova „snížené sazby daně“ nahrazují slovy „první 32006L0112
snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby
daně“.

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 3

V § 47 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládá slovo „první“.

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

32006L0112
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Obsah

CELEX č.

Bod 4

V § 47 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „, 32006L0112
nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.“.

Článek 99

Bod 5

V § 47 odst. 3 větě druhé se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo 32006L0112
„první“.

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 6

V § 47 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „U zboží uvedeného v 32006L0112
příloze č. 3a, se uplatňuje druhá snížená sazba daně.“.

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 7

V § 47 odst. 4 větě druhé se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo 32006L0112
„první“.

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 8

V § 47 odstavec 5 zní:
32006L0112
„(5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu,
která obsahují druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se
uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost uplatnit
u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.“.

Článek 96

Členské státy uplatňují základní sazbu DPH, kterou
stanoví každý členský stát jako procentní podíl ze základu
daně a která je stejná pro dodání zboží i pro poskytnutí
služby.

Bod 9

V § 47 odst. 6 se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

32006L0112

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

1. Snížené sazby se stanoví jako procentní podíl ze
základu daně a nesmějí být nižší než 5 %.
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Bod 10

V § 47 odstavec 7 zní:
32006L0112
„(7) U dovozu zboží jako souboru zboží, u kterého se uplatňuje
jednotná celní sazba a který obsahuje druhy zboží, jež podléhají
různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek
Harmonizovaného systému, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.“.

Článek 96

Členské státy uplatňují základní sazbu DPH, kterou
stanoví každý členský stát jako procentní podíl ze základu
daně a která je stejná pro dodání zboží i pro poskytnutí
služby.

Bod 11

V § 47a se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „, první nebo druhé“.

32006L0112

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 12

V nadpisu § 48 se slovo „Sazby“ nahrazuje slovem „Sazba“.

32006L0112

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 13

V § 48 odst. 1 se za slova „se uplatní“ vkládá slovo „první“.

32006L0112

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 14

V § 48 odst. 1 se za slova „uplatní se“ vkládá slovo „první“.

32006L0112

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 15

V nadpisu § 48a se slovo „Sazby“ nahrazuje slovem „Sazba“.

32006L0112

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 16

V § 48a odst. 1 větě první se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „první“.

32006L0112

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 17

V § 48a odst. 1 větě druhé se slovo „Snížená“ nahrazuje slovy 32006L0112
„První snížená“.

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.
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Bod 18

V § 48a odst. 2 se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „první“.

32006L0112

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 23

V nadpisu přílohy č. 2 se slova „snížené sazbě“ nahrazují slovy 32006L0112
„první snížené sazbě daně“.

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 24

V příloze č. 2 se slovo „Snížené“ nahrazuje slovy „První snížené“.

32006L0112

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 25

V nadpisu přílohy č. 3 se slova „snížené sazbě“ nahrazují slovy 32006L0112
„první snížené sazbě daně“.

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.

Bod 27

V příloze č. 3 se na konci textu položky 01-05, 07-23, 25 doplňují 32006L0112
slova „a číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které jsou
zahrnuty v příloze č. 3a.“.

PŘÍLOHA III

SEZNAM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB,
KTERÁ MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM SNÍŽENÉ SAZBY
UVEDENÉ V ČLÁNKU 98
1) Potraviny (včetně nápojů, avšak s výjimkou
alkoholických nápojů) pro lidskou a zvířecí spotřebu; živá
zvířata, semena, rostliny a přísady obvykle určené k
použití při přípravě potravin; výrobky obvykle určené k
použití jako doplněk nebo náhražka potravin;
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Bod 29

V příloze č. 3 položce 28-30, 40, 48, 56, 61, 62 se slovo 32006L0112
„používané“ nahrazuje slovem „určené“.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

PŘÍLOHA III

SEZNAM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB,
KTERÁ MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM SNÍŽENÉ SAZBY
UVEDENÉ V ČLÁNKU 98
3) farmaceutické výrobky obvykle užívané pro péči o
zdraví, prevenci chorob a pro účely lékařské a veterinární
péče, včetně výrobků užívaných k antikoncepci a
hygienické ochraně;

Bod 30

V příloze č. 3 se na konci položky 28-30, 40, 48, 56, 61, 62 doplňuje 32006L0112
věta „Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852,
3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.“.

PŘÍLOHA III

SEZNAM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB,
KTERÁ MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM SNÍŽENÉ SAZBY
UVEDENÉ V ČLÁNKU 98
3) farmaceutické výrobky obvykle užívané pro péči o
zdraví, prevenci chorob a pro účely lékařské a veterinární
péče, včetně výrobků užívaných k antikoncepci a
hygienické ochraně;

Bod 31

V příloze č. 3 položce 49 se slova „, kde reklama nepřesahuje 50 % 32006L0112
plochy“ zrušují.

PŘÍLOHA III

SEZNAM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB,
KTERÁ MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM SNÍŽENÉ SAZBY
UVEDENÉ V ČLÁNKU 98
6) dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči (včetně brožur,
letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek,
náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či
psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných
map), novin a časopisů, nejsou-li výlučně nebo převážně
určeny k propagaci, včetně dodání na výpůjčku
knihovnami;
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Ustanovení
(část, §, odst.,
písm., apod.)

Obsah

CELEX č.

Bod 32

V příloze 3 položce 49 se slova „, kromě tiskovin plně nebo 32006L0112
podstatně určených k reklamě“ nahrazují slovy „; kde reklama
nepřesahuje 50 % plochy.“.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

PŘÍLOHA III

SEZNAM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB,
KTERÁ MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM SNÍŽENÉ SAZBY
UVEDENÉ V ČLÁNKU 98
6) dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči (včetně brožur,
letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek,
náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či
psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných
map), novin a časopisů, nejsou-li výlučně nebo převážně
určeny k propagaci, včetně dodání na výpůjčku
knihovnami;

Bod 33

V příloze č. 3 se na konci položky 49 doplňuje věta „Mimo tiskovin 32006L0112
plně nebo podstatně určených k reklamě a mimo zboží zařazeného
do číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto v příloze č.
3a.“.

PŘÍLOHA III

SEZNAM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB,
KTERÁ MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM SNÍŽENÉ SAZBY
UVEDENÉ V ČLÁNKU 98
6) dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči (včetně brožur,
letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek,
náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či
psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných
map), novin a časopisů, nejsou-li výlučně nebo převážně
určeny k propagaci, včetně dodání na výpůjčku
knihovnami;

Bod 35

V příloze č. 3 se slovo „Snížené“ nahrazuje slovy „První snížené“.

32006L0112

Článek 98

1. Členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené
sazby.
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Ustanovení
(část, §, odst.,
písm., apod.)

Obsah

CELEX č.

Bod 37

V příloze č. 3 se na konci doplňuje věta „Reklamou se pro účely 32006L0112
zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů.“.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

PŘÍLOHA III

SEZNAM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB,
KTERÁ MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM SNÍŽENÉ SAZBY
UVEDENÉ V ČLÁNKU 98
6) dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči (včetně brožur,
letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek,
náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či
psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných
map), novin a časopisů, nejsou-li výlučně nebo převážně
určeny k propagaci, včetně dodání na výpůjčku
knihovnami;
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Obsah

CELEX č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

Bod 38

Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 3a, která zní:

32006L0112

PŘÍLOHA III

SEZNAM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB,
KTERÁ MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM SNÍŽENÉ SAZBY
UVEDENÉ V ČLÁNKU 98

„Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně
Číselný
kód
Harmonizovaného
systému

Název zboží

0402,
- Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a
0404,
potraviny pro malé děti.
1901, 2106
3002,
- Očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro
3003,
rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie
3004, 3006 určené
k podávání
pacientům,
chemické
antikoncepční přípravky na hormonálním základě určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a
léčbu pro humánní lékařské účely
4901,
- Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny,
4903, 4904 tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo
ilustrované.

1) Potraviny (včetně nápojů, avšak s výjimkou
alkoholických nápojů) pro lidskou a zvířecí spotřebu; živá
zvířata, semena, rostliny a přísady obvykle určené k
použití při přípravě potravin; výrobky obvykle určené k
použití jako doplněk nebo náhražka potravin;
3) farmaceutické výrobky obvykle užívané pro péči o
zdraví, prevenci chorob a pro účely lékařské a veterinární
péče, včetně výrobků užívaných k antikoncepci a
hygienické ochraně;
6) dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči (včetně brožur,
letáků a obdobných tiskovin, dětských obrázkových knížek,
náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či
psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných
map), novin a časopisů, nejsou-li výlučně nebo převážně
určeny k propagaci, včetně dodání na výpůjčku
knihovnami;

Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.
Číselným kódem Harmonizovaného systému se pro účely zařazení
zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných
výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu
2007.
Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně
číselnému kódu Harmonizovaného systému a výslovně uvedenému
slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.
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písm., apod.)

Obsah

CELEX č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)

Obsah

Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení
zboží do příslušné sazby daně rozumí potraviny definované v
článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách
určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské
účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení
směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES,
2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č.
953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny
definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013.
Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby
daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod
kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením,
fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním
na psacím stroji.
Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do
příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní
ilustrace a text má podružný význam.
Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně
rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů.“.

1. Seznam platných předpisů ES.

Poř. č.
1.

Celex
32006L0112

Název předpisu
Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

Účinnost předpisu
1. leden 2007
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