Platné znění včetně vyznačených změn
§ 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, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v
jehož čitateli je číslo 21 19 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 14 v případě 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.

…
Sazby daně
§ 47

Sazby daně u zdanitelného plnění
(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje
a) základní sazba daně ve výši 21 19 %,
b) první snížená sazba daně ve výši 15 14 %, nebo
c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.
(2) U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat 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 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 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.

…

Příloha č. 2
Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně
CZ-CPA
Popis služby
Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
33.17.19
36.00.2

Opravy invalidních vozíků.
Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.

37
38.1

Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito
činnostmi.
Sběr a přeprava komunálního odpadu.

38.2
49

Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

49.39.2

Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky.

50

Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

51

Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

55

Ubytovací služby.

59.14

Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.

81.21.10
81.22.11

Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
Služby mytí oken prováděné v domácnostech.

86
87

Zdravotní péče, pokud není osvobozena od daně podle § 58.
Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.

88.10,88.9 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
1
90
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.
90, 91, 93 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).
93.11,93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních
zařízení ke sportovním činnostem.
93.13

Služby posiloven a fitcenter.

93.29.11
93.29.21

Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.
Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.

96.03

Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.

96.04

Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

CZ-CPA
33.17.19

Popis služby
Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
Opravy invalidních vozíků.

36.00.2

Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.

37

Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito
činnostmi.

38.1
38.2

Sběr a přeprava komunálního odpadu.
Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.

49

Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

49.39.2
50

Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky.
Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

51

Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

55
56

Ubytovací služby.
Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby
osvobozeny od daně podle § 57 až § 59 nebo pokud se nejedná o podání
alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203
až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního
sazebníku kapitoly 24

59.14

Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.

81.21.10

Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.

81.22.11

Služby mytí oken prováděné v domácnostech.

86

Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není
jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.

87

Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.

88.10,88.9 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
1
90

90, 91, 93

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).

93.11,93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních
zařízení ke sportovním činnostem.
93.13
Služby posiloven a fitcenter.
93.29.11

Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.

93.29.21

Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.

96.03
96.04

Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.
Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

