
Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

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 

 a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2016.     

 

§ 1  

Předmět úpravy 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň z přidané 
hodnoty. 

*** 

§ 4 

Vymezení základních pojmů 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) úplatou částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou 
poskytnuty v souvislosti s předmětem daně, 

b) jednotkovou cenou cena za jednotku množství zboží nebo cena za službu, 
c) daní na výstupu daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění podle § 13 až 20 nebo z 

přijaté úplaty vztahující se k tomuto plnění, 
d)  vlastní daní daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací 

období v případě, že daň na výstupu je vyšší nebo rovna odpočtu daně, 
e) d) nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně 

za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně, 
f) e) správcem daně příslušný finanční úřad; ve věci povolení k prodeji za ceny bez daně a 

při dovozu zboží je správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy 
povinnost přiznat daň při dovozu zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 3 až 5, 

g) f) osobou registrovanou k dani osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro 
účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy, 

h) g) zahraniční osobou osoba, která nemá na území Evropské unie sídlo ani místo pobytu, 
i)  h) místem pobytu 

1. adresa fyzické osoby vedená v základním registru obyvatel nebo v jiné obdobné 
evidenci, nemá-li ji 

2. adresa, kterou fyzická osoba uvedla správci daně, a nemá-li ani tu 
3. místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje z důvodu osobních nebo profesních 

vazeb; má-li tato osoba profesní vazby v jiné zemi, než ve které má své osobní 
vazby, je místo, kde se obvykle zdržuje, určeno osobními vazbami, 

j) i) sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde 
jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě 
místo, kde se schází její vedení; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se 
sídlem u této osoby místo jejího pobytu, 

k) j) provozovnou organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání 
zboží nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a 
technické zdroje, 
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l) k) dotací k ceně přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů 
územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního 
zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či dle programů obdobných, 
pokud je příjemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše 
slevy se váže k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje zejména dotace k 
výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého 
nehmotného majetku, 

m) l) zbožím, které je předmětem spotřební daně, zboží, které je předmětem některé ze 
spotřebních daní, předmětem daně z pevných paliv nebo předmětem daně ze zemního 
plynu a některých dalších plynů, s výjimkou plynu dodávaného prostřednictvím přepravní 
nebo distribuční soustavy nacházející se na území Evropské unie anebo jakékoli sítě k 
takové soustavě připojené, 

n) m) osobou neusazenou v tuzemsku osoba povinná k dani, která  
4. nemá sídlo v tuzemsku, 
5. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v 

tuzemsku a 
6. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění 

neúčastní, 
o) n) osvobozenou osobou osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném 

členském státě, která je v tomto členském státě osobou s obdobným postavením jako v 
tuzemsku osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem. 

(2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů, 
b) právo stavby, 
c) živé zvíře, 
d) lidské tělo a část lidského těla, 
e) plyn, elektřina, teplo a chlad. 

(3) Za zboží se dále považují 

a) bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem České národní bance, nebo při 
jejich pořízení z jiného členského státu, nebo jejich dovoz Českou národní bankou,  

b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské účely za 
ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo přepočet jejich nominální hodnoty na 
českou měnu podle směnného kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou, 

c) cenné papíry při jejich dodání výrobcem emitentovi v tuzemsku, nebo při jejich pořízení 
z jiného členského státu nebo jejich dovozu a vývozu jako výrobku. 

(4) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí 

a) dopravním prostředkem vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které jsou určené k 
přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a které jsou obvykle konstruované pro 
použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity; za dopravní prostředek se 
nepovažuje vozidlo, které je trvale znehybněno, ani kontejner, 

b) novým dopravním prostředkem 
1. vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 

48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne 
prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km,  

2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do 
provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí užívaných 
k obchodní, průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti, nebo 
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3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1550 kg, pokud bylo dodáno do 3 
měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno méně než 40 hodin, s 
výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou 
přepravu. 

c) obchodním majetkem souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě 
povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností, 

d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je  
1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů7c),  
2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo 
3. pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů 

upravujících účetnictví7d), nebo 
4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů, 

e) dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností dlouhodobý majetek, který plátce v 
rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil; technické 
zhodnocení73) se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, 

f) osobním automobilem dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení4) nebo 
technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie chybí, 
vymezuje se tato kategorie zvláštním právním předpisem4a), 

g)    nájmem také podnájem, pacht a podpacht, 
h)    přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů, 
i)   dodáním zboží s instalací nebo montáží dodání spojené s instalací nebo montáží osobou 

povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, 
j)    dodáním zboží soustavami nebo sítěmi dodání  

1. plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nacházející se na území 
Evropské unie anebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené, 

2. elektřiny, tepla nebo chladu sítěmi. 

(5) Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící 
přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a to 

a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo 
b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami 

jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru. 

§ 4a 

Obrat 

(1) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k 
ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a 
poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za 

a) zdanitelné plnění, 
b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo  
c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 5656a, jestliže 

nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. 

(2) Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. 

(3) Do obratu osoby povinné k dani, která je společníkem společnosti, v jejímž rámci se 
uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, se zahrnuje obrat dosahovaný 

a) touto osobou samostatně mimo společnost a 
b) celou společností. 
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§ 4b 

Zvláštní ustanovení 

(1) Pro účely tohoto zákona se ustanovení o obchodním závodu použijí i na část 
obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku. 

(2) Pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond a organizační složku státu, která je 
účetní jednotkou, hledí jako na právnickou osobu. 

(3) Jednotka pro účely tohoto zákona vždy zahrnuje podíl na společných částech domu, 
a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku. 

(3) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na 
jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným 
podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak 
i spolu s podílem na tomto pozemku. 

*** 

§ 5 

Osoby povinné k dani 

(1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 
ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i 
právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje 
ekonomické činnosti. 

(2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí 
soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a 
zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, 
zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i 
nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za 
ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem 
získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Samostatně uskutečňovanou 
ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou 
smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 
pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé 
činnosti podle zvláštního právního předpisu6) nebo jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž 
je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního právního předpisu7). 

(3) Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, 
hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním 
právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu7a) se při výkonu působností 
v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon 
těchto působností vybírají úplatu7b). Pokud však uskutečňováním některých z těchto výkonů 
došlo podle rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení hospodářské soutěže, 
považuje se, pokud jde o tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to ode dne nabytí právní 
moci vydaného rozhodnutí. Osoba podle věty první se však vždy považuje za osobu povinnou 
k dani, pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č. 3.  

(4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje hlavní město Praha a každá jeho 
městská část. 
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*** 

§ 5c 

(1) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobám, které se staly členy skupiny, 
přecházejí na skupinu dnem registrace skupiny. 

(2) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobě, která přistoupila ke skupině, 
přecházejí na skupinu dnem přistoupení této osoby. 

(3) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině přecházejí na osoby, které 
jsou členy skupiny ke dni zrušení registrace skupiny, dnem následujícím po dni jejího 
zrušení, a to v rozsahu, v jakém se vztahují k plněním uskutečněným nebo přijatým 
jednotlivými členy skupiny. Nelze-li takto přechod práv a povinností stanovit, určí při zrušení 
registrace skupiny rozsah, v jakém tyto práva a povinnosti přecházejí, členové skupiny 
dohodou.  

(4) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona skupině přecházejí na osobu, jejíž 
členství ve skupině je zrušeno, dnem následujícím po dni zrušení jejího členství, a to 
v rozsahu, v jakém se vztahují k plněním uskutečněným nebo přijatým touto osobou. Nelze-li 
takto přechod práv a povinností stanovit, určí při zrušení členství této osoby rozsah, v jakém 
tyto práva a povinnosti přecházejí, skupina a člen skupiny, jehož členství je rušeno, dohodou. 

*** 

§ 6k 

Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, 
které budou v tuzemsku pořizovat zboží z jiného členského státu podle § 2b, jsou 
identifikovanými osobami ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým 
jsou tyto osoby registrovány. 

§ 6l 

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, 
je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je 
tato osoba registrována, pokud 
a) od osoby neusazené v tuzemsku bude přijímat zdanitelné plnění s místem plnění 

v tuzemsku, pokud se jedná o  
1. poskytnutí služby,  
2. dodání zboží s instalací montáží, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, nebo 

b) bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, 
s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně. 

*** 

§ 14 

Poskytnutí služby 

(1) Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí všechny činnosti, které 
nejsou dodáním zboží. Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí také 

a) pozbytí nehmotné věci, 

b) přenechání zboží k užití jinému, 
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c) vznik a zánik věcného břemene, 

d) zavázání se povinnosti zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo situaci. 

(2) Za poskytnutí služby se pro účely tohoto zákona považuje 

a) poskytnutí služby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu, 

b) poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo 
smlouvy obdobného typu; tato služba se považuje za samostatné poskytnutí služby 
komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné poskytnutí služby komisionářem 
třetí osobě nebo komitentovi. 

(3) Za poskytnutí služby za úplatu se pro účely tohoto zákona také považuje 

a) poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností 
plátce, 

b) vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku 
v nepeněžité podobě v nehmotném majetku2), pokud byl u majetku nebo jeho části 
uplatněn odpočet daně, 

c) při zániku společnosti nebo zániku členství společníka ve společnosti bezúplatné 
přenechání  

1. nehmotného majetku, který je ve vlastnictví daného společníka, do vlastnictví jiného 
společníka nebo do společného majetku, 

2. toho, co by společník získal při zániku společnosti nebo při zániku členství 
v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, do vlastnictví jiného společníka nebo do 
společného majetku, 

d) vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace v nehmotném majetku, pokud 
vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou 
vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za 
splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně. 

 (4) Pro účely tohoto zákona se za poskytnutí služby pro účely nesouvisející 
s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí 

a) dočasné využití obchodního majetku, s výjimkou dlouhodobého majetku, pro osobní 
spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části 
uplatněn odpočet daně, nebo 

b) poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců 
nebo jiné účely než souvisejících s uskutečňováním jeho ekonomických činností, pokud 
u přímo souvisejících přijatých plnění byl uplatněn odpočet daně. 

(5) Za poskytnutí služby se však pro účely tohoto zákona nepovažuje 

a) pozbytí obchodního závodu, 

b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, včetně 
poskytnutí služby, jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštních právních předpisů 
zvláštního právního předpisu o nápravě majetkových křivd,11) 

c) postoupení vlastní pohledávky vzniklé plátci. 

*** 
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§ 19 

Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř 
území Evropského společenství 

(1) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu 
osobě registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně 
s nárokem na odpočet daně.  

(2) Dnem prvního uvedení do provozu se u nových dopravních prostředků lodí a letadel 
rozumí den dodání výrobcem prvnímu kupujícímu nebo vlastníkovi nebo první den, kdy 
kupující nebo vlastník je oprávněn s dopravním prostředkem nakládat, a to ten den, který 
nastane dříve, nebo den, kdy byl dopravní prostředek výrobcem použit pro předváděcí účely. 
Za den prvního uvedení do provozu u pozemních motorových vozidel se považuje den, kdy 
bylo vozidlo registrováno k provozu ve státu výrobce, nebo den, kdy nastala povinnost toto 
vozidlo ve státu výrobce registrovat, a to ten den, který nastane dříve. Pokud není povinnost 
vozidlo registrovat ve státu výrobce, je dnem prvního uvedení do provozu den, kdy bylo 
vozidlo odvezeno kupujícím nebo jeho vlastníkem, nebo den dodání kupujícímu nebo jeho 
vlastníkovi nebo den, kdy kupující nebo vlastník s ním mohl nakládat, a to ten den, který 
nastane dříve, nebo den, kdy pozemní motorové vozidlo bylo použito pro předváděcí účely. 
Jestliže není den prvního uvedení do provozu takto stanoven, považuje se za den prvního 
uvedení do provozu den, kdy byl vystaven doklad o prodeji. 

(3) Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek od osoby registrované 
k dani v jiném členském státě, uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu. 

(4) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu 
osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění 
osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je nový dopravní prostředek 
přemístěn do jiného členského státu a plátce společně s pořizovatelem předloží místně 
příslušnému správci daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského 
státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke kterému přiloží kopii vystaveného daňového 
dokladu. Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě, která není 
osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, plátce neuvádí do souhrnného hlášení. 
Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek z jiného členského státu od osoby, 
která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje také pořízení 
zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně v tuzemsku, a k daňovému přiznání je 
povinen přiložit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu, 
který mu vystavil dodavatel. 

(5) Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, který je 
přemístěn do jiného členského státu, se považuje za osobu oprávněnou uplatnit nárok na 
odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí nového dopravního prostředku ve sjednané ceně 
nebo při dovozu nebo při pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně, 
kterou by byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo zdanitelným plněním v tuzemsku. 
Tato osoba je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně u svého místně příslušného správce 
daně v daňovém přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, a s hlášením o dodání 
nového dopravního prostředku předloží daňové přiznání do 10 dnů ode dne dodání nového 
dopravního prostředku do jiného členského státu; tuto lhůtu nelze prodloužit. Pokud nárok 
na odpočet daně neuplatní v tomto daňovém přiznání nebo na požádání správce daně 
neposkytne informace nutné ke správnému stanovení nároku na odpočet daně, její nárok 
zaniká. 
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(6) Osoba, která není plátcem, a pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 
členského státu, který bude registrován k provozu v tuzemsku, je povinna předložit daňové 
přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, hlášení o pořízení nového dopravního 
prostředku do 10 dnů ode dne pořízení; tuto lhůtu nelze prodloužit. Na základě tohoto 
daňového přiznání správce daně vyměří částku daně, kterou je pořizující osoba povinna 
zaplatit místně příslušnému správci daně do 25 dnů ode dne, kdy jí daň byla vyměřena. 
Správce daně osobě požívající výsad a imunit při pořízení nového dopravního prostředku z 
jiného členského státu vydá potvrzení o osvobození od daně, pokud je pořízen nový dopravní 
prostředek v rámci množstevních limitů stanovených v § 80. 

(7) Osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu, který bude 
registrován v registru silničních motorových vozidel, může před podáním daňového přiznání 
podat hlášení o pořízení nového motorového vozidla a zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení 
nového dopravního prostředku, kterou vypořádá v následně podaném daňovém přiznání. 
K hlášení o pořízení nového motorového vozidla je povinna přiložit kopii daňového dokladu, 
který jí vystavil dodavatel z jiného členského státu. Zaplacení zálohy správce daně na žádost 
pořizovatele potvrdí. 

(8) Při dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu musí být na 
daňovém dokladu uveden údaj, že se jedná o nový dopravní prostředek, a údaje tuto 
skutečnost potvrzující. 

*** 

§ 28 

Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku 

(1) Plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě 

a) dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě 
nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně,  

b) zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, 
c) dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s 

nárokem na odpočet daně,  
d) přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla 

povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty, nebo 
e) uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4, s výjimkou § 13 odst. 4 písm. c) a d), nebo podle 

§ 14 odst. 3, s výjimkou § 14 odst. 3 písm. c) a d).  

(2) Osoba povinná k dani je povinna vystavit daňový doklad v případě 

a) uskutečnění plnění pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, 
je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění 
uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této 
provozovny ve kterém nemá umístěnu provozovnu, prostřednictvím které je toto 
plnění uskutečněno, pokud jde o 
1. poskytnutí služby, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 

b) poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani 
nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo 

c) přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla 
povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty. 
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(3) Orgán veřejné moci nebo dražebník je povinen namísto plátce vystavit daňový 
doklad při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu, a to 
obdobně podle odstavce 1 písm. a), a poskytnout daňový doklad tomuto plátci.  

(3) (4) Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost 
přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění. 

(4) (5) Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve 
kterém  

a) se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od 
daně s nárokem na odpočet daně,  

b) se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání 
zboží soustavami nebo sítěmi pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu 
nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná 
k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno 
prostřednictvím této provozovny ve kterém nemá umístěnu provozovnu, 
prostřednictvím které je toto plnění uskutečněno,  

c) se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu 
povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí 
zemi, nebo  

d) byla přijata úplata, pokud před uskutečněním plnění podle písmen b) nebo c) vznikla 
povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty. 

(5) (6) Osoba povinná k dani může k vystavení daňového dokladu písemně zmocnit 
osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Pokud je zmocnění uděleno 
elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. 

*** 

§ 29 

Náležitosti daňového dokladu 

(1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje: 

a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, 
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
e) evidenční číslo daňového dokladu,  
f) rozsah a předmět plnění, 
g) den vystavení daňového dokladu, 
h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla 

povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší 
ode dne vystavení daňového dokladu, 

i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sazbu daně, 
l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně.  

(2) Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje: 

a) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo 
jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně, 
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b) „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna 
k vystavení daňového dokladu,  

c) „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění 
uskutečněno. 

(3)  Daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje:  

a) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno, 
b) rozsah plnění a jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové 

ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí 
úplaty,  

c) sazbu daně a výši daně,  
1. jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo 
2. je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno. 

(4) Označením se pro účely daňových dokladů rozumí  

a) obchodní firma nebo jméno,  
b) dodatek ke jménu a 
c) sídlo. 

*** 

§ 32 

Doklad o použití 

(1) Doklad o použití je daňový doklad vystavený v případě plnění podle § 13 odst. 4 
písm. a), b), e) a f) nebo podle § 14 odst. 3 písm. a) a b). 

(2) V dokladu o použití se namísto rozsahu a předmětu plnění rovněž uvede sdělení o 
účelu použití. 

§ 32a 

Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu  

Potvrzení vystavené při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji 
mimo dražbu je daňovým dokladem, pokud obsahuje 
a) náležitosti daňového dokladu a  
b) sdělení, že se jedná o prodej prostřednictvím osoby určené k uskutečnění prodeje 

obchodního majetku plátce. 

*** 

§ 34 

(1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce doby stanovené 
pro jeho uchovávání zajištěna 

a) věrohodnost jeho původu, 
b) neporušenost jeho obsahu a 
c) jeho čitelnost. 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí  

a) věrohodností původu skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje 
nebo která daňový doklad oprávněně vystavila, 
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b) neporušeností obsahu skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto 
zákona nebyl změněn, 

c) čitelností skutečnost, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo 
prostřednictvím technického zařízení.  

(3) Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu, 
neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti lze dosáhnout prostřednictvím kontrolních 
mechanismů procesů vytvářejících spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným 
plněním. 

(4) Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho 
obsahu lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také 

a) uznávaným elektronickým podpisem, 
b) uznávanou elektronickou značkou, nebo 
c) elektronickou výměnou informací (EDI)21), jestliže dohoda o této výměně stanoví užití 

postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu. 

*** 

§ 35 

Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů  

(1) Povinnost uchovávat daňové doklady má uchovatel, kterým je osoba povinná k dani, 
která  

a) daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl daňový doklad vystaven, pokud jde o 
daňové doklady za uskutečněná plnění, nebo  

b) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a která je plátcem nebo identifikovanou osobou, 
pokud jde o daňové doklady za všechna plnění přijatá v souvislosti se sídlem nebo 
provozovnou v tuzemsku.  

(2) Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve 
kterém se plnění uskutečnilo. 

(3) Uchovatel se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku je povinen uchovávat daňové 
doklady v tuzemsku. To neplatí, pokud je uchovává způsobem umožňujícím nepřetržitý 
dálkový přístup. 

(4) Pokud má uchovatel sídlo nebo provozovnou provozovnu v tuzemsku, je povinen 
předem oznámit správci daně místo uchovávání daňových dokladů v případě, že toto místo 
není v tuzemsku. 

(5) Uchovatel je povinen na žádost správce daně zajistit český překlad daňového dokladu 
vystaveného v cizím jazyce.  

*** 

§ 38 

Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží 

(1) Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet 

a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, 
pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla, 
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b) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení, v tuzemsku, popřípadě do dalšího 
místa určení na území Evropské unie, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného 
plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle písmena a), 

c) příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak. 

(2) Prvním místem určení se pro účely odstavce 1 rozumí místo uvedené v přepravním 
dokladu, na jehož základě je zboží dováženo do dovážejícího členského státu. Pokud není 
první místo určení uvedeno na přepravním dokladu, považuje se za první místo určení místo 
prvního přeložení dováženého zboží v dovážejícím členském státě. 

(3) Základem daně při vrácení nebo propuštění zboží, které bylo 

a) plátcem dovezeno a umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma a bylo 
propuštěno do volného oběhu, pokud nedochází ke změně vlastnického vztahu, bez 
ohledu na skutečnost, zda zboží prošlo nebo neprošlo zpracovatelskými operacemi a 
plátce navrhuje jeho propuštění do tuzemska, je základ daně podle odstavce 1, 

b) plátcem dovezeno a umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma a bylo 
propuštěno do volného oběhu, pokud došlo ke změně vlastnického vztahu a nový vlastník 
navrhuje jeho propuštění, je součet pořizovací ceny nebo ceny určené podle právních 
předpisů upravujících oceňování majetku a popřípadě spotřební daně; pokud zboží prošlo 
zpracovatelskými operacemi, vstupuje do základu daně ještě výše nákladů na provedené 
zpracovatelské operace, 

c) plátcem umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma, pokud nedochází ke 
změně vlastnického vztahu, je součet ceny určené podle právních předpisů upravujících 
oceňování majetku ke dni umístění zboží do svobodného skladu nebo svobodného pásma 
a popřípadě spotřební daně, pokud dochází ke změně vlastnického vztahu, je součet 
pořizovací ceny nebo ceny určené podle právních předpisů upravujících oceňování 
majetku a popřípadě spotřební daně, 

d) plátcem umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma, pokud došlo ke změně 
vlastnického vztahu a prošlo zpracovatelskými operacemi, je součet pořizovací ceny nebo 
ceny určené podle právních předpisů upravujících oceňování majetku a popřípadě 
spotřební daně a výše nákladů na provedené zpracovatelské operace, 

e) osobou, která není plátcem, umístěno do svobodného skladu nebo svobodného pásma, 
prošlo zpracovatelskými operacemi a má být původním nebo novým vlastníkem 
propuštěno zpět do tuzemska, je výše nákladů na provedené zpracovatelské operace. 

(4) U propuštění zboží do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku 
v systému navracení, dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nebo 
vrácení zboží se daň vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může 
zaokrouhlit podle § 37 odst. 1. U zboží propuštěného do volného oběhu z režimu pasivního 
zušlechťovacího styku se základ daně vypočte podle odstavce 1 bez zahrnutí hodnoty 
služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku podle § 9 
odst. 1. 

(5) Pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží se pro přepočet cizí měny na 
českou měnu použije kurz stanovený podle přímo použitelných předpisů Evropské unie 
upravujících clo. 

§ 39 

Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném 
členském státě a zahraniční osobou neusazenou v tuzemsku 

(1) Základ daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském 
státě a zahraniční osobou neusazenou v tuzemsku se stanoví obdobně podle § 36. 
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(2) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odstavce 1. 

*** 

§ 42 

Oprava základu daně a oprava výše daně  

(1) Plátce opraví základ daně a výši daně 

a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, 
b) při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně podle § 36 a 36a, ke kterému dojde po dni 

uskutečnění zdanitelného plnění, 
c) při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2, 
d) pokud nedojde k dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. d), 
e) při vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a 

jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo  
f) pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň 

použita na úhradu jiného plnění. 

(2) V případě opravy základu daně a výše daně, plátce do 15 dnů ode dne zjištění 
skutečností rozhodných pro provedení opravy vystaví opravný daňový doklad, pokud měl 
povinnost vystavit daňový doklad. Pokud plátce neměl povinnost vystavit daňový doklad, 
provede ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. 

(3) Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se 
považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce 

a) opravou základu daně a výše daně zvyšuje daň na výstupu,  
b) opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu a osoba povinná k dani, 

právnická osoba nepovinná k dani, nebo identifikovaná osoba, pro kterou se původní 
plnění uskutečnilo nebo která poskytla úplatu, z níž vznikla povinnost přiznat daň, 
obdržela opravný daňový doklad, nebo 

c) provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, 
pokud plátce neměl povinnost vystavit opravný daňový doklad podle odstavce 2.  

(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 uplatněný 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. 4, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém 
vznikl důvod opravy. 

(5) Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce 
zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného 
plnění. 

(6) V případě opravy základu daně a výše daně, pokud nedojde k dodání zboží podle § 13 
odst. 3 písm. d), plátce sníží výši daně o částku daně vypočítanou podle § 37 odst. 1 ze 
základu daně stanoveného jako rozdíl mezi úplatou bez daně, která plátci náleží za plnění 
podle § 13 odst. 3 písm. d), a částkou bez daně, která plátci náleží do dne předčasného 
ukončení smlouvy. Opravu lze provést do 3 let od konce kalendářního roku, v němž nastala 
skutečnost, na jejímž základě nedošlo k převedení vlastnického práva na uživatele. 

(4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni 
povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. Pro 
přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného 
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plnění nebo při přiznání daně z přijaté úplaty. V případě opravy základu daně a výše 
daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad podle 
§ 45 odst. 4, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém 
vznikl důvod opravy. 

(5) Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce 
zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního 
uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné 
plnění ještě neuskutečnilo.  

(6) Opravu základu daně a výše daně u dílčího plnění lze provést rovněž ve lhůtě 
3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převzetí celkového díla, pokud 
bylo předáno a převzato po částech. 

(7) Při pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu, 
poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku, poskytnutí služby s místem plnění mimo 
tuzemsko, režimu přenesení daňové povinnosti a při dovozu a vývozu zboží, se oprava 
základu daně provede obdobně podle odstavců 1 až 6. 

(8) Při dovozu zboží, kdy vyměří daň celní úřad a je nesprávně uplatněn základ daně 
nebo sazba daně, plátce tuto skutečnost oznámí celnímu úřadu, který daň původně vyměřil. 

(9) Při poskytnutí vybrané služby s místem plnění v tuzemsku, na které se použije 
zvláštní režim jednoho správního místa, se postupuje obdobně podle odstavců 1, 2, 4 a 5. 
Oprava základu daně a výše daně se provede v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací 
období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění. 

§ 43 

Oprava výše daně v jiných případech 

(1) V případě, kdy plátce nebo identifikovaná osoba přiznala daň jinak než stanoví tento 
zákon, a tím zvýšila daň na výstupu, je oprávněna provést opravu v dodatečném daňovém 
přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění nebo byla přijata 
úplata. byla nesprávně uplatněna daň. Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce 
nebo identifikovaná osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad, 
nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, podle 
odstavce 2. 

(2) V případě opravy výše daně v jiných případech, plátce nebo identifikovaná osoba 
vystaví opravný daňový doklad, pokud měla povinnost vystavit daňový doklad nebo daňový 
doklad vystavila. Pokud plátce nebo identifikovaná osoba neměla povinnost vystavit daňový 
doklad a daňový doklad nevystavila, provede opravu v evidenci pro účely daně z přidané 
hodnoty. 

(3) U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u 
původního plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz devizového trhu 
vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu uplatněný osobou provádějící přepočet 
ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění. 

(4) Opravu výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, 
ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění. 

(5) Osoba, která není plátcem a jíž vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na 
vystaveném dokladu, je oprávněna při opravě daně postupovat přiměřeně podle odstavce 1 
až 4. 
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(6) Osoba povinná k dani, která při poskytnutí vybrané služby s místem plnění v 
tuzemsku použije zvláštní režim jednoho správního místa, je oprávněna při opravě daně 
postupovat obdobně podle odstavce 1 až 4. 

*** 

Díl 7 

Sazby daně a oprava sazby daně 

*** 

§ 48 

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. 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí  

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 
stavebnětechnickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. 

 
§ 48 

 
Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo u dokončené stavby pro sociální 

bydlení 
 

(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních 
prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo 
stavbu pro sociální bydlení. 

(2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 
a) stavba bytového domu podle právních  předpisů upravujících katastr nemovitostí, 
b) stavba rodinného domu podle právních  předpisů upravujících katastr nemovitostí, 
c) stavba,  která 

1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu  a 
2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového nebo 

rodinného domu, 
d) obytný prostor, 
e)  místnost užívaná spolu s tímto obytným prostorem podle písmene d), která se nachází 

ve stejné stavbě pevně spojené se zemí. 
(3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro 

účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně 
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spojené se zemí nebo k plnění její funkce nebo který je využíván spolu s takovou 
stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka 
pozemku. 

(4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí soubor 
místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým 
uspořádáním a vybavením odpovídá požadavkům na trvalé bydlení. 

(5) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 
a) stavba bytového domu podle právních  předpisů upravujících katastr 

nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující       
120 m2, 

b) stavba rodinného domu podle právních  předpisů upravujících katastr 
nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2, 

c) obytný prostor pro sociální bydlení, 
d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona 

upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro 
ubytování státních zaměstnanců, 

e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních 
službách, 

f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro 
preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona 
upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních a preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních, 

g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle 
právních předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská 
účelová zařízení, 

h) dětské domovy pro děti do 3 let věku, 
i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské 

péče poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí, 
j)  speciální lůžková zařízení hospicového typu, 
k)  domovy péče o válečné veterány podle zákona upravujícího válečné veterány, 
l)  jiná stavba, která  

1. slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a 
2. je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek. 

 
(6) Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty 

rozumí  
a) obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m2,   
b) místnost užívaná spolu s  obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve 

stejné stavbě pevně spojené se zemí. 

§ 48a 

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. 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. 
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(2) U převodu staveb pro sociální bydlení se uplatní první snížená sazba daně, pokud 
tento zákon nestanoví jinak. 

(3) Stavbami pro sociální bydlení se 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 pro preventivně 
výchovnou péči, jakož i 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, 

i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče 
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 rozumí byt, jehož celková podlahová plocha 
nepřesáhne 120 m2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet 
podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do 
celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných 
částech domu. 

(5) Rodinným domem pro sociální bydlení se 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 rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty 
než byty pro sociální bydlení. 

(7) Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou 
plochou, stropem a pevnými stěnami. 

 
§ 49 

 
Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení 

 
(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních 

prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení. 
 

(2) První snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních 
prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení. 
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(3) První snížená sazba daně se uplatní u dodání 
a)  stavby  pro sociální bydlení, 
b)  pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, 
c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo 
d)  jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení. 

*** 

§ 51 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 

(1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet 
daně osvobozena tato plnění:  

a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52), 

b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53), 

c) finanční činnosti (§ 54),  

d) penzijní činnosti (§ 54a), 

e) pojišťovací činnosti (§ 55), 

f)  dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56), 

g) nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56a), 

f) dodání nemovité věci (§ 56), 

g) nájem nemovité věci (§ 56a), 

h) výchova a vzdělávání (§ 57), 

i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58), 

j) sociální pomoc (§ 59), 

k) provozování loterií a jiných podobných her (§ 60), 

l) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61), 

m) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 
daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62). 

 (2) U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká 
povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí 
úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Plnění osvobozená od daně bez nároku na 
odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém 
vznikla povinnost přiznat toto plnění. Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně 
podle odstavce 1 se postupuje podle § 36. Při opravě hodnoty plnění osvobozených od daně 
podle odstavce 1 se postupuje podle § 42. 

*** 

§ 54 

Finanční činnosti 

(1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí 
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a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních 
korporacích, 

b) přijímání vkladů od veřejnosti, 
c) poskytování úvěrů a peněžních zápůjček, 
d) platební styk a zúčtování, 
e) vydávání platebních prostředků, zejména platebních karet nebo cestovních šeků, 
f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků, 
g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu, 
h) obstarávání inkasa, 
i) směnárenská činnost, 
j) operace týkající se peněz, 
k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank, 

včetně zahraničních bank, nebo od státu, 
l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji, 
m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, 
n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet, 
o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného, 
p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je 

součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti 
investičních nástrojů, 

q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů, 
r) vedení evidence investičních nástrojů, 
s) vypořádání obchodů s investičními nástroji, 
t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka, 
u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není 

poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring, 
v) obhospodařování nebo administrace investičního fondu, transformovaného fondu nebo 

obdobných zahraničních fondů investičního fondu, důchodového fondu, účastnického 
fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů, 

w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků38), 
x) výplata dávek důchodového pojištění nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva, 
y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), 

i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u). 

(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. c) v případě operací souvisejících se správou 
úvěru nebo peněžní zápůjčky může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr nebo peněžní 
zápůjčku.  

(3) Osvobození podle odstavce 1 písm. e) v případě operací souvisejících s vydáváním 
platebních karet, zejména správy nebo blokace platební karty, může uplatnit pouze vydavatel 
tohoto platebního prostředku. 

*** 

§ 56 

Dodání vybraných nemovitých věcí 

(1) Dodáním vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně z přidané hodnoty 
rozumí dodání 

a) pozemku  
b) práva stavby, 
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c) stavby,  
d) podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 
e) inženýrské sítě, 
f) jednotky. 

(2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která  

a) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo 
inženýrská, a  

b) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s 
provedením ohlášené stavby provedena stavba. 

(3) Dodání vybrané nemovité věci jiné než v odstavci 2 je osvobozeno od daně po 
uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato 
první užívání stavby39), a to k tomu dni, který nastane dříve. 

(4) Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatní daň. 
Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla 
povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36. 

§ 56a 

Nájem vybraných nemovitých věcí 

(1) Nájmem vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí nájem 
nemovité věci s výjimkou 

a) krátkodobého nájmu nemovité věci, 
b) nájmu prostor a míst k parkování vozidel, 
c) nájmu bezpečnostních schránek, 
d) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení. 

(2) Krátkodobým nájmem vybrané nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí 
nájem nemovité věci, s výjimkou pozemku, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí 
pevným základem nebo inženýrská síť, popřípadě i nájem vnitřního movitého vybavení či 
dodání plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin. 

 (3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu vybrané nemovité věci jiným plátcům pro 
účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň. 

§ 56 
Dodání nemovité věci 

 
(1)  Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který 

a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a  
b) není stavební pozemek. 

(2)  Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí 
pozemek, na kterém 
a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a 
 1.    který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních úkonů za účelem  

         zhotovení této stavby, nebo   
 2.   v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem  

         zhotovení této stavby, nebo 
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b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené 
stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojené se zemí.   

(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let 
a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné 

změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo 
b) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě 

podle stavebního zákona v souladu  

1. s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním,  

2. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební 
úřad zakázal jejich užívání, nebo   

3. s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po 
podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. 

(4)  Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí  
a) stavba pevně spojená se zemí, 
b) jednotka,  
c)    inženýrská síť, 
d)   pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, 
e)    podzemní stavba se samostatným účelovým určením, 
f)    právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.  

 (5) Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku  podle odstavce 1 nebo 
u dodání vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. 
Pokud je příjemce plnění plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. 
Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu 
nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ 
daně podle § 36. 

§ 56a 

Nájem nemovité věci 

(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou  

a)  krátkodobého nájmu nemovité věci, 
b)  nájmu prostor a míst k parkování vozidel, 
c)  nájmu bezpečnostních schránek, 
d)  nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení. 

(2) Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí 
nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s 
vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, 
který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin. 

 (3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely 
uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň. 

§ 57 

(1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí 

a)   výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách, základních školách,   
středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých 
školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve 
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školském rejstříku,42) dále výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování 
nebo praktické přípravy uskutečňované na pracovištích fyzických nebo právnických osob, 
které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou 
smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách 
pro jejich konání,43) 

b)  školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském 
rejstříku,42) a které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo   
s ním přímo souvisejí; dále zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně  
výchovné péče,44)    

c)  vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách44a) 

1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programech, 

2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných 
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, 

3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních 
předpisů,44b) 

4. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího 
věku, 

d)   činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci    
k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů44c), a osobami, které provádí 
rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání 
odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti44g), které mají akreditované vzdělávací 
programy, 

e)   výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky žáků ve školách  
zřízených na území České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v níž ministr  
školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky,44d) 

f)   jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti 
jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy44e) a 
dále jazykové vzdělání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání 
v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,44f) 

g)   výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži 
příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi dětí a mládeže. 

(2) Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci 
výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci 1. 

*** 

§ 63 

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 

(1) Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena dále uvedená osvobozená 
plnění za podmínek stanovených v § 64 až 71f 71g: 

a) dodání zboží do jiného členského státu (§ 64), 
b) pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65), 



 - 23 -

c) vývoz zboží (§ 66), 
d) poskytnutí služby do třetí země (§ 67), 
e) osvobození ve zvláštních případech (§ 68), 
f) přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69), 
g) přeprava osob (§ 70), 
h) dovoz zboží (§ 71), 
i) dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz 

pohonných hmot cestujícím (§71a až 71f)., 
j) dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy 

tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského 
státu je osvobozeno od daně (§ 71g). 

(2) U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká 
povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví 
jinak. Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně je plátce povinen uvést do 
daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění. Při 
stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36. Při 
opravě hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 42 a 43. 

*** 

§ 65 

Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu 

Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet 
daně, pokud  
a) dodání takového zboží plátcem v tuzemsku by bylo v každém případě osvobozeno od 

daně, 
b) dovoz takového zboží by byl osvobozen od daně, nebo  
c) pořizovatel má nárok na vrácení daně na vstupu podle § 82a až 83, s výjimkou nároku na 

vrácení daně v poměrné výši. 

*** 

§ 68 

Osvobození ve zvláštních případech 

(1) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro zásobení lodí 

a) používaných k plavbě po volném moři a přepravujících osoby za úplatu nebo 
používaných k obchodní, průmyslové nebo rybářské činnosti, 

b) používaných k poskytnutí záchrany a pomoci na moři nebo k pobřežnímu rybolovu, 
s výjimkou dodání palubních zásob lodím používaným k pobřežnímu rybolovu, 

c) válečných, pokud opouštějí tuzemsko a směřují do zahraničních přístavů a kotvišť. 

(2) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno 

a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem námořních lodí, včetně nájmu námořních lodí 
s posádkou, uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), 

b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení včetně rybářského vybavení, které je na 
těchto lodích instalováno nebo používáno. 

(3) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno 



 - 24 -

a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem letadel, včetně nájmu letadel s posádkou, 
které jsou užívány leteckými společnostmi provozujícími zejména přepravu osob a zboží 
mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi, 

b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení, které je na těchto letadlech instalováno nebo 
používáno.  

(4) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro zásobení letadel 
uvedených v odstavci 3.  

(5) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby, s výjimkou 
služeb uvedených v odstavci 2, která bezprostředně souvisí s námořními loděmi uvedenými 
v odstavci 2 nebo bezprostředně souvisí s přepravovaným nákladem. 

(6) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby, s výjimkou 
služeb uvedených v odstavci 3, která bezprostředně souvisí s letadly uvedenými v odstavci 3 
nebo bezprostředně souvisí s přepravovaným nákladem. Za službu, která bezprostředně 
souvisí s letadly, se nepovažuje ubytování cestujících z důvodu zpoždění v letecké dopravě, 
nájem salónku a kancelářských prostor na letišti, odbavení cestujících, odbavení nákladu a 
pošty. 

(7) Subjektem Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí tyto subjekty uvedené 
v příslušných předpisech Evropské unie75): 

a) Evropská unie,  
b) Evropské společenství pro atomovou energii,  
c) Evropská centrální banka,  
d) Evropská investiční banka, 
e) subjekt založený Evropskou unií. 
 

(8) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí 
služby diplomatické misi56), konzulárnímu úřadu57), zvláštní misi, zastupitelství mezinárodní 
organizace a jejich členům a úředníkům, a to v mezích a za podmínek upravených 
v mezinárodních smlouvách zakládajících tyto mise, úřady nebo organizace, v dohodách o 
umístění jejich sídla nebo v jiných právních předpisech, pokud mají tyto mise, úřady nebo 
zastupitelství sídlo v jiném členském státě. Od daně s nárokem na odpočet daně je 
osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby subjektům Evropské unie se sídlem v jiném 
členském státě, a to v mezích a za podmínek upravených v protokolu, v dohodách o jeho 
provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto subjektů, pokud tím není narušena 
hospodářská soutěž. Osvobození od daně se uplatní, pouze pokud plátce uskutečňující tato 
dodání nebo poskytnutí služby prokáže nárok na osvobození těchto dodání nebo poskytnutí 
osvědčením o osvobození od daně potvrzeným příslušným orgánem členského státu, na jehož 
území je sídlo těchto misí, úřadů, organizací anebo subjektů. Rozsah a podmínky, za kterých 
jsou diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, zastupitelství mezinárodní organizace, 
jejich členové nebo úředníci anebo subjekty Evropské unie oprávněni od plátce pořizovat 
zboží nebo službu s osvobozením od daně, se řídí principem vzájemnosti a v případě, kdy 
princip vzájemnosti nelze uplatnit, rozsahem a podmínkami stanovenými v § 80. 

(5) Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, zastupitelství mezinárodní 
organizace nebo subjekty Evropské unie se sídlem v tuzemsku a jejich členové nebo úředníci, 
pokud jsou osobami požívajícími výsad a imunit podle § 80, jsou povinni na vyžádání osoby 
registrované k dani v jiném členském státě, která těmto osobám dodává zboží nebo poskytuje 
službu, které jsou osvobozeny od daně, požádat správce daně o potvrzení osvědčení 
o osvobození od daně a to v mezích a za podmínek upravených v mezinárodních smlouvách 
zakládajících tyto mise, úřady nebo organizace, v dohodách o umístění jejich sídla, v jiných 
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právních předpisech nebo v protokolu a v dohodách o jeho provádění, pokud tím není 
narušena hospodářská soutěž. Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, 
zastupitelství mezinárodní organizace, jejich členové nebo úředníci anebo subjekty Evropské 
unie jsou oprávněni od osoby registrované k dani v jiném členském státě pořizovat zboží nebo 
službu, které jsou osvobozeny od daně, pouze v rozsahu stanoveném principem vzájemnosti a 
v případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, v rozsahu stanoveném v § 80. Pro stanovení 
tohoto rozsahu se započítává i výše daně vrácené podle § 80. 

(6) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí 
služby 

a) uskutečněné v tuzemsku, které jsou určeny pro použití ozbrojenými silami ostatních 
členských států Severoatlantické smlouvy nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími 
nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí, 

b) do jiného členského státu pro ozbrojené síly jakéhokoli členského státu, který je 
členským státem Severoatlantické smlouvy a který není státem určení, které jsou určeny 
pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími 
nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí. 

(7) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zlata centrálním bankám 
jiných států.  

(8) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží humanitárním a 
dobročinným organizacím, které je v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací 
činnosti mimo území Evropské unie odešlou nebo přepraví do třetí země.  

(9) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby osobou, která 
jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění plnění osvobozeného od daně 
podle § 66 až 69, s výjimkou odstavce 14, nebo plnění uskutečněného ve třetí zemi.  

(10) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozena přeprava zboží mezi členskými 
státy, pokud se jedná o přepravu nebo odeslání zboží na ostrovy tvořící autonomní oblasti 
Azory a Madeira, z těchto ostrovů nebo mezi těmito ostrovy.  

(11) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží umístěného ve 
svobodném skladu nebo ve svobodném pásmu, poskytnutí služeb vztahujících se ke zboží 
umístěnému ve svobodném skladu nebo ve svobodném pásmu. 

*** 

§ 82 

Vracení daně plátcům v jiných členských státech 

 

(1) Plátce, který má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, má nárok na 
vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém v období 
pro vrácení daně neměl sídlo, místo podnikání ani provozovnu, a to podle pravidel 
stanovených tímto jiným členským státem. Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění pro 
uskutečnění plnění uvedených v § 72 odst. 4 nebo 5, má nárok na vrácení daně pouze v 
poměrné výši. 

 (2) Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně 
prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím. 
Oprávnění k přístupu na elektronický portál přidělí místně příslušný správce daně do 15 dnů 
ode dne obdržení žádosti o přidělení oprávnění k přístupu podané ve formátu a struktuře  
zveřejněné Generálním finančním ředitelstvím a podepsané uznávaným elektronickým 
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podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho 
datové schránky. 

 (3) Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku 
následujícího po období pro vrácení daně. Pokud se žádost o vrácení daně týká období pro 
vrácení daně spadajícího do roku 2009, podává se nejpozději do 31. března 2011. Přijetí 
žádosti o vrácení daně bude žadateli neprodleně potvrzeno prostřednictvím elektronického 
portálu. 

 (4) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši koeficientu podle 
§ 76, provede plátce opravu částky daně, o kterou požádal nebo která již byla vrácena. Opravu 
provede plátce v žádosti o vrácení daně předložené v kalendářním roce následujícím po 
daném období pro vrácení daně nebo pokud v tomto kalendářním roce žádost o vrácení daně 
nepodá, předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím elektronického portálu. 

 (5) Žádost o vrácení daně nebude předána jinému členskému státu, pokud žadatel v 
období pro vrácení daně uskutečňoval pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na 
odpočet daně nebo byl osobou povinnou k dani podle § 6 odst. 1 a nebo byl osobou 
nepovinnou k dani. Oznámení o nepředání žádosti o vrácení daně bude sděleno 
prostřednictvím elektronického portálu. 

(6) Okamžikem doručení v případech podle odstavců 1 až 5 se rozumí okamžik odeslání 
oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně 
prostřednictvím elektronického portálu. 

§ 87 

Prodej zboží za ceny bez daně 

(1) Zboží lze prodávat na základě povolení celního úřadu za ceny bez daně v tranzitním 
prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel fyzickým osobám při jejich 
bezprostředním výstupu z území Evropského společenství.  

(2) Zboží, které je předmětem spotřební daně, lze dodávat do prostor uvedených 
v odstavci 1 pouze v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. 

(3) U zboží, které bylo dodáno plátcem v tuzemsku a bylo umístěno do prostor 
uvedených v odstavci 1, držitel povolení může uplatnit nárok na odpočet daně za podmínek 
stanovených tímto zákonem.  

(4) Zboží lze prodávat za ceny bez daně fyzickým osobám po ověření, že jejich 
bezprostřední cílová stanice je ve třetí zemi. Držitel povolení je povinen zajistit, aby při 
prodeji zboží bylo na dokladu o prodeji vyznačeno číslo letu, druh zboží a cena bez daně. 

(5) Povolení k prodeji za ceny bez daně vydává celní úřad místně příslušný 
mezinárodnímu letišti, a to i v případě povolení k prodeji za ceny bez daně na palubách 
letadel.  

(6) Návrh na povolení musí obsahovat tyto náležitosti:  

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele nebo datum 
narození navrhovatele,  

b) označení prostor podle odstavce 1, popřípadě uvedení leteckých linek, na kterých hodlá 
navrhovatel prodávat zboží za ceny bez daně, 

c) název, popřípadě označení prodávaného zboží, 
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d) souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně v prostorách uvedených 
v odstavci 1, popřípadě souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně na 
palubách letadel, 

e) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku, který nesmí být v 
den podání návrhu starší 30 dnů, 

f)  potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že navrhovatel nemá v evidenci daní u orgánů 
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován 
nedoplatek, 

 g)  potvrzení, která nejsou starší než 30 dnů, že navrhovatel nemá v tuzemsku nedoplatek 
na zdravotním pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, včetně penále. 

(7) Za účelem posouzení bezúhonnosti pro účely řízení o vydání povolení si celní úřad 
vyžádá podle zvláštního právního předpisu60a) výpis z evidence Rejstříku trestů navrhovatele, 
je-li navrhovatelem fyzická osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů statutárního 
orgánu nebo členů statutárního orgánu, pokud je navrhovatelem právnická osoba. Žádost o 
vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v 
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(8) Celní úřad vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti 
uvedené v odstavci 6 a navrhovatel není v likvidaci nebo neprobíhá-li insolvenční řízení, v 
němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek navrhovatele.  

(9) Celní úřad rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 dnů od zahájení řízení; ve 
zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 dnů; pokud nelze vzhledem k povaze věci 
rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. 
Jestliže nemůže celní úřad rozhodnout do 60 dnů, popřípadě do 90 dnů, musí o tom 
navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit. 

(10) V povolení k prodeji za ceny bez daně celní úřad stanoví druhy zboží, které mohou 
být prodávány za ceny bez daně. 

(11) Celní úřad může v povolení stanovit podmínky pro zabezpečení zboží v prostorách 
uvedených v odstavci 1 a na palubách letadel a prostorů, ve kterých je zboží skladováno před 
jejich umístěním do prostor uvedených v odstavci 1 a na paluby letadel. 

(12) Držitel povolení musí nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku změny oznámit celnímu 
úřadu každou změnu skutečností a údajů uvedených v odstavci 6. U změny sídla, označení 
prostor, popřípadě leteckých linek nebo druhů zboží, celní úřad rozhodne o změně povolení. 
U změny ostatních skutečností a údajů, které jsou uvedeny v povolení, celní úřad vydá nové 
povolení a odejme předchozí povolení. Doručené nebo sdělené nové rozhodnutí o vydání 
povolení musí současně ve výrokové části obsahovat rozhodnutí o odejmutí původního 
povolení. 

(13) Povolení zaniká 

a) zánikem právnické osoby, pokud je držitel právnickou osobou, 

b) smrtí držitele nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení držitele za 
mrtvého, pokud je držitel fyzickou osobou, 

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele, 
nebo 

d) dnem zániku živnostenského oprávnění. 
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(14) Celní úřad povolení odejme, pokud 

a) se změnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno a držitel nepožádal o 
jeho změnu, 

b) držitel o to požádá, nebo 

c) držitel nedodržuje podmínky týkající se prodeje zboží za ceny bez daně stanovené tímto 
zákonem nebo jiným právním předpisem nebo podmínky uvedené v povolení. 

§ 87 

Prodej zboží za ceny bez daně 

(1) Zboží lze prodávat fyzické osobě při jejím bezprostředním výstupu z území 
Evropské unie za ceny bez daně pouze 

a) na základě pravomocného povolení k prodeji za ceny bez daně, 
b) v části tranzitního prostoru mezinárodního letiště vymezené v povolení k prodeji za 

ceny bez daně nebo na palubě letadla během letu a 
c) po ověření, že její cílová stanice je ve třetí zemi nebo na třetím území. 

(2) V případě povolení k prodeji za ceny bez daně je místně příslušným správcem 
daně celní úřad místně příslušný mezinárodnímu letišti. 

(3) U zboží, které bylo dodáno plátcem v tuzemsku a bylo umístěno do prostor 
uvedených v odstavci 1 písm. b), může držitel povolení k prodeji za ceny bez daně 
uplatnit nárok na odpočet daně za podmínek stanovených tímto zákonem. 

(4) Na povolení k prodeji za ceny bez daně se použijí ustanovení zákona o 
spotřebních daních upravující povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně obdobně. 

*** 

§ 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, 
b) použitým zbožím hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití 

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, 
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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 autor díla nebo jeho právní nástupce,. 

 (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.  

(9) Pokud při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo 
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 autor díla nebo jeho právní nástupce,. 

(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. 
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(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. 

(15) Obchodník má nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného 
plnění dodání zboží, nepožije-li při jeho následném dodání zvláštní režim, pokud jde o  

a) umělecké dílo, sběratelský předmět nebo starožitnost, které sám dovezl, 
b) umělecké dílo, které mu  

1. dodal  autor díla nebo jeho právní nástupce, nebo 
2. dodala jiná osoba povinná k dani, která při tomto dodání nepoužila zvláštní 
režim. 

(16) Nárok na odpočet daně podle odstavce 15 vzniká obchodníkovi okamžikem, ke 
kterému je povinen přiznat daň z tohoto dodání zboží. 

*** 

§ 92 

Zvláštní režim pro investiční zlato 

(1) Investičním zlatem se rozumí 

a) zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované afinerii, ve tvaru cihly, 
s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na 
trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin, 

a) zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly 
nebo destičky s 

1.  vlastním číslem, 
2.  ryzostí nejméně 995 tisícin, 
3.  hmotností připouštěnou na těchto trzích a 
4.  označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, 

b) zlaté mince, které 
1. mají ryzost nejméně 900 tisícin, 
2. byly vyraženy po roce 1800, 
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3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a 
4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich 

zlatého obsahu o více než 80 %. 

(2) Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých 
mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).  

(3) (2) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno dodání investičního zlata 
v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně bez nároku 
na odpočet daně se vztahuje i na 

a) investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato, 
b) investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající 

k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo 
c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují 

převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu. 

(4) (3) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná 
jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání investičního zlata, jeho pořízení 
z jiného členského státu nebo jeho dovozu. 

(5) (4) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, se 
může rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle 
odstavce 32, jinému plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě s místem 
plnění v tuzemsku. 

(6) (5) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata 
podle odstavce 4 3, může být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata 
uplatnil daň podle odstavce 5 4. 

(7) (6) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet 
daně v plné výši 

a)    při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 5 4, 
b)    při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není 

investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na 
investiční zlato, nebo 

c)   při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně 
investičního zlata. 

(8) (7) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má 
nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo 
dovozu zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou 
zlata na investiční zlato. 

 (8) Plátce, který přijme službu podle odstavce 5, nebo který dodává investiční zlato 
osvobozené od daně a má nárok  na odpočet daně podle odstavce 6 písm. b) a c), nebo 
který vyrobil investiční zlato nebo zlato přeměnil na investiční zlato a má nárok na 
odpočet daně podle odstavce 7, je povinen  

a)  vystavit doklad o dodání fyzické osobě nepovinné k dani, který obsahuje tyto údaje: 
1.  obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo osoby, která uskutečňuje 

plnění, 
2.  daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
3.  evidenční číslo dokladu, 
4.  rozsah a předmět plnění, 
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5.  den vystavení dokladu, 
6.   den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním 

plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat uskutečnění plnění, pokud 
se liší ode dne vystavení dokladu, 

7.  celkovou částku za plnění, hmotnost a ryzost zlata, 
8.  jméno, datum narození a místo pobytu fyzické osoby nepovinné k dani, 

b)    uchovávat doklad podle písmene a) po dobu 10 let, 
c)  uvést na daňovém dokladu vystaveném plátci nebo osobě povinné k dani rovněž 

hmotnost a ryzost zlata, 
d)   vést v evidenci pro účely daně z daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období 

u osob, pro které se plnění uskutečnilo, rovněž tyto údaje: 
1.  daňové identifikační číslo plátce, obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu     

               a sídlo osoby povinné k dani, nebo jméno, datum narození a bydliště osoby   
            nepovinné k dani, 

2.  hmotnost a ryzost zlata, 
3.  den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním     

      plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty  přiznat uskutečnění plnění,     
    pokud se liší ode dne vystavení dokladu, 
e)   vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období u 

přijatých zdanitelných plnění rovněž tyto údaje: 
1. hmotnost a ryzost zlata, 
2. den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den poskytnutí úplaty, pokud byla  

             poskytnuta přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

(8) Plátce, který přijme službu podle odstavce 5, nebo který dodává investiční zlato 
osvobozené od daně a má nárok  na odpočet daně podle odstavce 6 písm. b) a c), nebo 
který vyrobil investiční zlato nebo zlato přeměnil na investiční zlato a má nárok na 
odpočet daně podle odstavce 7, je povinen  

a)  vystavit doklad o dodání fyzické osobě nepovinné k dani, který obsahuje tyto údaje: 
1.  obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo osoby, která uskutečňuje 

plnění, 
2.  daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
3.  evidenční číslo dokladu, 
4.  rozsah a předmět plnění, 
5.  den vystavení dokladu, 
6.   den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění 

vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší 
ode dne vystavení dokladu, 

7.  celkovou částku za plnění, hmotnost a ryzost zlata, 
8.  jméno, datum narození a místo pobytu fyzické osoby nepovinné k dani, 

b)    uchovávat doklad podle písmene a) po dobu 10 let, 
c)  uvést na daňovém dokladu vystaveném plátci nebo osobě povinné k dani rovněž 

hmotnost a ryzost zlata. 
d)   vést v evidenci pro účely daně z daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období u 

osob, pro které se plnění uskutečnilo, rovněž tyto údaje: 
1.  daňové identifikační číslo plátce, obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu  

               a sídlo osoby povinné k dani, nebo jméno, datum narození a bydliště osoby  
            nepovinné k dani, 

2.  hmotnost a ryzost zlata, 
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3.  den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním  
      plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty  přiznat uskutečnění plnění,  
    pokud se liší ode dne vystavení dokladu, 
e)   vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období u 

přijatých zdanitelných plnění rovněž tyto údaje: 
1. hmotnost a ryzost zlata, 
2. den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den poskytnutí úplaty, pokud byla 

poskytnuta přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

HLAVA IV 
REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI 

Díl 1 

Obecná ustanovení  

§ 92a 

Režim přenesení daňové povinnosti 

Základní ustanovení 

(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění 
s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

(2) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 
uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za 
správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

(3) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je 
povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období daňové 
identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, den uskutečnění 
zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění. 

(4) Plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové 
povinnosti, je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací 
období daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, den uskutečnění 
zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění. 

(5) Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v 
režimu přenesené daňové povinnosti, je povinen podat správci daně elektronicky na 
elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis 
z evidence pro daňové účely, obsahující údaje podle odstavců 3 nebo 4, a to ve formátu a 
struktuře zveřejněné správcem daně, který je přílohou daňového přiznání. 

(6) Režim přenesení daňové povinnosti v případě, že plátce, který poskytnul zdanitelné 
plnění, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, nelze použít do dne nabytí 
právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce. 

(7) Pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním 
zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, použije se režim přenesení 
daňové povinnosti při uskutečnění zdanitelného plnění na daň vypočtenou ze základu 
daně stanoveného podle § 37a odst. 1. 
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§ 92a 

Základní ustanovení 

(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění 
s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

(2) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 
uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. 
Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

(3) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je 
povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období daňové 
identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, den uskutečnění 
zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění. 

(4) Plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové 
povinnosti, je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací 
období daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, den uskutečnění 
zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění. 

(5) Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v 
režimu přenesené daňové povinnosti, je povinen podat správci daně elektronicky na 
elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis 
z evidence pro daňové účely, obsahující údaje podle odstavců 3 nebo 4, a to ve formátu a 
struktuře zveřejněné správcem daně, který je přílohou daňového přiznání. 

(6)(3) Režim přenesení daňové povinnosti v případě, že plátce, který poskytnul zdanitelné 
plnění, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, nelze použít do dne nabytí 
právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce. 

(7)(4) Pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním 
zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, použije se režim přenesení daňové 
povinnosti při uskutečnění zdanitelného plnění na daň vypočtenou ze základu daně 
stanoveného podle § 37a odst. 1. 

Díl 2 

Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti 

§ 92b 

Dodání zlata 

(1) Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje  

a) zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší, s výjimkou investičního zlata, v podobě 
neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu, 
prášku, zlomků, smetků nebo odpadu, 

b) investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 5 4. 

(2) Při dodání zlata plátci, s výjimkou České národní banky, použije plátce režim 
přenesení daňové povinnosti. 
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§ 92c 

Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu 

Při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu, včetně dodání tohoto zboží 
po zpracování v podobě čištění, leštění, třídění, řezání, štěpení, lisování nebo odlévání ingotů 
plátci, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. 

§ 92d 

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

Při převodu povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího 
podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů na plátce, použije plátce 
režim přenesení daňové povinnosti. 

§ 92d 

Dodání nemovité věci 

Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, 
pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5. 

*** 

Díl 3 

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti 

§ 92f 

Předmět závazného posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové 
povinnosti 

Předmětem závazného posouzení je určení, zda určité zboží je zbožím, u jehož dodání se 
použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c. 

§ 92g 

Žádost o závazné posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové 
povinnosti 

(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost osoby povinné k dani rozhodnutí o 
závazném posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. 

(2) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení osoba povinná k dani uvede 

a) popis zboží, jehož se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti 
lze uvést pouze jeden druh zboží, 

b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. 
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§ 92f 

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu 

(1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 plátci použije 
plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením. 

(2) Mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo 
zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu 
přenesení daňové povinnosti podle odstavce 1, a tento režim k tomuto plnění použijí, 
považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové 
povinnosti. 

§ 92g 

Mechanismus rychlé reakce 

(1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby plátci použije plátce režim přenesení 
daňové povinnosti, pokud v případě, kdy Evropská komise za účelem boje proti náhlým 
a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové 
povinnosti při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky, tak vláda 
stanoví nařízením. 

(2) Režim přenesení daňové povinnosti podle odstavce 1 se použije po dobu 
nepřesahující 9 měsíců. 

Díl 4 
Závazné posouzení 

§ 92h 

Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 

Předmětem závazného posouzení je určení, zda se při poskytnutí určité zdanitelného 
plnění použije režim přenesení daňové povinnosti. 

§ 92i 

Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 

(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost rozhodnutí o závazném posouzení  
určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. 

(2) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel  uvede 

a)  popis zdanitelného plnění, jehož se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení 
týká; v žádosti lze uvést pouze jedno zdanitelné plnění, 

b)  návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. 

Hlava IV V 

SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU 

*** 
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§ 95a 

Skupinová registrace 
 

(1) V přihlášce k registraci skupiny určí spojené osoby, které budou členy skupiny, 
osobu, která bude zastupujícím členem skupiny. Přihlášku k registraci podá osoba určená za 
zastupujícího člena skupiny u správce daně místně příslušného podle § 93a. 

(2) Skupina se stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud je 
přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. 
Pokud je přihláška podána po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se skupina plátcem 
od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání přihlášky k registraci. 

(3) Plátce se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem skupiny od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku, pokud skupina podá s jeho souhlasem žádost o přistoupení 
plátce do skupiny nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud skupina podá 
žádost po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se tento plátce členem skupiny od 
1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání žádosti. 

(4) Osoba, která není plátcem, se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem 
skupiny od prvního dne třetího druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skupina 
podá s jejím souhlasem žádost o přistoupení osoby do skupiny. 

(5) Člen skupiny se stává plátcem následujícím dnem po dni zrušení registrace skupiny 
nebo následujícím dnem po dni zániku jeho členství ve skupině. 

(6) (5) Osoba, na kterou při přeměně člena skupiny, který při přeměně zaniká, přechází 
nebo je převáděno jeho jmění, se stává členem skupiny od prvního dne následujícího po dni 
jeho zániku, pokud není v okamžiku zániku člena skupiny samostatnou osobou povinnou 
k dani. 

(7) (6) Osoba, na kterou při přeměně členů více skupin, kteří při přeměně zanikají, 
přechází nebo je převáděno jejich jmění, se stává plátcem od prvního dne následujícího po dni 
zániku členů skupin, pokud není v okamžiku jejich zániku samostatnou osobou povinnou k 
dani. Přihlášku k registraci je povinna podat do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do 
obchodního rejstříku. 

(8) (7) Osoba, na kterou při přeměně člena skupiny, který při přeměně zaniká, přechází 
nebo je převáděno jeho jmění a která je v okamžiku zániku člena skupiny osobou povinnou 
k dani, se stává plátcem od prvního dne následujícího po dni zániku člena skupiny. Přihlášku 
k registraci je povinna podat do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 

(9) (8) V případě přistoupení osoby povinné k dani jako člena do skupiny podle odstavce 
4 je skupina oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně podle § 79 odst. 1 a 2. Nárok na 
odpočet daně se uplatní v daňovém přiznání za první zdaňovací období po dni přistoupení 
tohoto člena. 

*** 

§ 97a 

Dobrovolná registrace identifikované osoby 

(1) Osoba povinná k dani může podat přihlášku k registraci, pokud 
a) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku,   
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b) není plátcem a  
c) bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu pro správu daně. 

 
(2) Osoba, která bude uskutečňovat pořízení zboží podle § 2b, nebo osoba podle § 61 

mohou podat přihlášku k registraci. 
*** 

 

                                                                      § 100 

 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty 

(1) Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně 
z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění 
potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného hlášení přiznání, souhrnného 
hlášení nebo kontrolního hlášení.  

(2) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty u přijatých 
zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také 
daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly 
vystaveny zjednodušené daňové doklady. 

(3) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty přehled 

a)  uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně, 
b)  obchodního majetku. 

(4) Plátci, kteří jsou společníky téže společnosti, jsou povinni vést evidenci pro účely 
daně z přidané hodnoty za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně. Tuto evidenci vede za 
společnost určený společník, který za společnost plní všechny povinnosti a uplatňuje práva 
vyplývající z tohoto zákona pro ostatní společníky.  

 (5) V evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vede člen skupiny odděleně plnění, 
která uskutečnil pro ostatní členy skupiny.  

*** 
§ 101 

Daňové přiznání a splatnost daně 

(1) Plátce je povinen podat daňové přiznání, a to i v případě, že mu nevznikla daňová 
povinnost. Vlastní daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání, s výjimkou daně 
vyměřované v souvislosti s dovozem zboží podle § 2066a), u kterého je splatnost daně 
stanovena celními předpisy. 

(2) Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období končící dnem, který 
předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, je 30 dnů od skončení zdaňovacího 
období. To platí i pro skupinu v případě, že soud rozhodl o úpadku jejího člena. Za zdaňovací 
období v době probíhajícího insolvenčního řízení, včetně zdaňovacího období končícího 
dnem, kdy došlo k ukončení insolvenčního řízení, je lhůta pro podání daňového přiznání 25 
dnů od skončení zdaňovacího období.  

(3) Zanikne-li společnost nebo družstvo zrušením bez likvidace, je daňové přiznání za 
část zdaňovacího období ke dni zániku plátce povinen podat právní nástupce plátce, a to s 
uvedením, že je podává za zaniklého plátce.  
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(4) Plátce, který jako určený účastník společník vede evidenci pro účely daně z přidané 
hodnoty za společnost, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání zdanitelná plnění a daň ze 
své činnosti a zdanitelná plnění a daň z činnosti celé společnosti. Ostatní společníci v 
daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná plnění a daň ze své vlastní činnosti.  

(5) Identifikovaná osoba je povinna do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve 
kterém jí vznikla povinnost přiznat daň, podat daňové přiznání. Daň je splatná ve lhůtě pro 
podání daňového přiznání.  

(6) Plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu je povinen do 25 dnů po 
skončení zdaňovacího období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň nebo povinnost 
přiznat plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, podat daňové přiznání. Vlastní 
daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

(7) Osoba, která není plátcem a jíž vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí 
vystaveném dokladu, je povinna podat daňové přiznání do 25 dnů po skončení kalendářního 
měsíce, ve kterém doklad vystavila. Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

§ 101 

Obecná ustanovení o daňovém přiznání 

(1) Daňové přiznání má povinnost podat 

a)    plátce, 
b)   identifikovaná osoba, 
c)  osoba, které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí vystaveném dokladu,  

a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo 
d)   osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 

písm. j), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plátcem 
deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného členského státu. 

(2) Lhůty podle odstavce 1 nelze prodloužit. 

(3) Plátce je povinen podat daňové přiznání i v případě, že mu nevznikla povinnost 
přiznat daň. 

(4) Nevznikla-li plátci, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, ve zdaňovacím 
období povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně s 
nárokem na odpočet daně, nesděluje tuto skutečnost správci daně. 

(5) Nevznikla-li identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, 
nesděluje tuto skutečnost správci daně. 

§ 101a  

Povinná elektronická forma podání 

(1) Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou 
správcem daně 

a)  daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, 
b)  hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19, 
c)   přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení. 
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(2) Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze 
elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně; to neplatí pro 
identifikované osoby. 

(3) Fyzická osoba není povinna postupovat podle odstavce 1 nebo 2, pokud 

a)  její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 
       měsíců nepřesáhne 6 000 000 Kč; pokud fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká jí  
       povinnost činit podání podle odstavce 1 za zdaňovací období následující po 
       zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 6  
       kalendářních měsíců, a 
b)  nemá  

1. zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky, nebo 
2. zástupce oprávněný ji zastupovat ve věci podání podle odstavce 1 nebo 2 

            zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. 

§ 101b 

Zvláštní ustanovení o daňovém přiznání a o splatnosti daně 

 (1) Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období končící dnem, který 
předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, je 30 dnů ode dne účinnosti 
rozhodnutí o úpadku; tuto lhůtu nelze prodloužit. To platí i pro skupinu v případě, že 
soud rozhodl o úpadku jejího člena. 

 (2) Plátce, který jako určený společník vede evidenci pro účely daně z přidané 
hodnoty za společnost, je povinen uvést ve svém daňovém přiznání plnění s nárokem na 
odpočet daně a daň ze své činnosti a plnění s nárokem na odpočet daně a daň z činnosti 
celé společnosti. Ostatní společníci v daňovém přiznání uvádějí pouze plnění s nárokem 
na odpočet daně a daň ze své vlastní činnosti.  

§ 101c 

Povinnost podat kontrolní hlášení 

(1) Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud 

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede 
dnem uskutečnění tohoto plnění, 

b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem 
uskutečnění tohoto plnění, 

c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato 
     1.   přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň  podle § 92 odst. 5,  
     2.  uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na    

  odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo  
     3.   investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7. 

 (2) Kontrolní hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové 
přiznání za společnost. 
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§ 101d 

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení 

(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro 
správu daně. 

(2) Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu 
podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

(3) Pokud je kontrolní hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující 
dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve 
lhůtě pro podání kontrolního hlášení. 

 
§ 101e 

Lhůta pro podání kontrolního hlášení 

Kontrolní hlášení se podává za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení 
kalendářního měsíce; tuto lhůtu nelze prodloužit. 

 
§ 101f 

Opravné a následné kontrolní hlášení 

(1) Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení může plátce nahradit 
kontrolní hlášení, které již podal, opravným kontrolním hlášením; k předchozímu 
kontrolnímu hlášení se nepřihlíží. 

(2) Zjistí-li plátce po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že v tomto 
kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 dnů ode dne 
zjištění nesprávných nebo neúplných údajů podat následné kontrolní hlášení, ve kterém 
tyto nedostatky napraví. 

(3) Pro následné kontrolní hlášení se použijí obdobně ustanovení o kontrolním 
hlášení, nestanoví-li zákon jinak. 

§ 101g 

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením 

(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně 
plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy. 

(2) Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří a 
v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil 
nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil. 

(3) Plátce je povinen do 5 dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné nebo 
neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě potvrdit, a to prostřednictvím následného 
kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 
se nepoužije. 
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(4) Správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, a 
to prostřednictvím 

a)   datové schránky, nebo 
b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-

li plátce zpřístupněnu datovou schránku. 
 

(5) Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou 
adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. 

(6) V případě, že plátce, který nemá zpřístupněnou datovou schránku, správci daně 
dosud nesdělil elektronickou adresu, odstavec 4 se nepoužije.   

§ 101h 

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením 

(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost 
uhradit pokutu ve výši 

a) 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván, 
b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně 

vyzván, nebo 
c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů 

uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo  
d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě. 

(2) Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně 
k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje anebo 
nepotvrdí údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. 

anebo nepotvrdí v rámci podaného následného kontrolního hlášení nesprávné nebo 
neúplné údaje. 

(3) Správce daně uloží kromě pokuty podle odstavce 1 nebo 2 tomu, kdo 
nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří 
správu daní, pokutu do 500 000 Kč. 

(4) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 1 rozhodne správce daně platebním 
výměrem a současně ji předepíše do evidence daní.  

(5) Pokuta podle odstavců 1 až 3 je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o 
pokutě. 

(6) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 2 a 3 dbá správce daně, aby pokuta 
nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro 
správu daní. Při tom přihlédne zejména k míře součinnosti ze strany plátce. 

§ 101i 

Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením 

(1) Plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením lze vyžadovat do uplynutí 
lhůty pro stanovení daně. 

(2) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode 
dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti. 
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§ 102 

Souhrnné hlášení 

(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil 

a) dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském 
státě, 

b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu, 

c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území 
Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou 
v tomto obchodu, nebo 

d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, 
s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, 
osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň 
příjemce služby. 

(2) Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila 
poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou 
poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované 
k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby, a to ve lhůtě do 
25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno. 

(3) Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny 
zveřejněnou správcem daně. Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové 
zprávy, která není podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo není odeslána 
prostřednictvím datové schránky vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za 
podmínek upravených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. Údaje o 
hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se uvádějí v české měně. 

(4) Souhrnné hlášení za společnost podává určený společník, který podává daňové 
přiznání za společnost.  

(5) Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení 
kalendářního měsíce. 

(6) Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d), podává souhrnné 
hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání.  

(7) Pokud plátce podle odstavce 6 podává souhrnné hlášení za každé kalendářní čtvrtletí 
a v průběhu kalendářního čtvrtletí uskuteční plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), vzniká 
plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu 
měsíci, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), povinnost podat 
souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů po 
skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. 
a) až c). Tento plátce dále podává souhrnné hlášení podle odstavce 4 5, a to za každý 
kalendářní měsíc do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1 
písm. a) až c). 

 (8) Pokud plátce nebo identifikovaná osoba, kteří podali souhrnné hlášení, zjistí, že 
uvedli chybné údaje, jsou povinni do 15 dnů ode dne zjištění chybných údajů podat následné 
souhrnné hlášení způsobem uvedeným v odstavci 3.  
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(9) Správce daně údaje v souhrnném hlášení, popřípadě v následném souhrnném hlášení 
posoudí, případně prověří a využije při stanovení daňové povinnosti. Obdobný postup uplatní 
ohledně údajů, které správce daně obdrží v rámci mezinárodní spolupráce. 

*** 

§ 106 

Zrušení registrace plátce z moci úřední 

(1) Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce 

a) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti, 
b) neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po 

sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti, nebo 
c) uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 

(2) Správce daně zruší registraci plátce, 

a) který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a  
b) současně 

1. jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců 1 000 000 Kč, 

2. za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
neuskutečnil zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, 
nebo 

3. je skupinou. 

(3) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 má odkladný účinek. 

(4) Správce daně zruší registraci plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, 
pokud tento plátce v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku 

a) zdanitelné plnění a 
b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. 

(5) Správce daně zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu dni vzniku jeho členství 
ve skupině. 

(6) Plátce přestává být plátcem dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu 
zrušena registrace. 

(7) Skupině lze zrušit registraci podle odstavce 1 nebo 2 pouze k poslednímu dni 
kalendářního roku. Skupina přestává být plátcem dnem zrušení registrace. Člen skupiny je 
plátcem ode dne následujícího po dni, kdy skupina přestala být plátcem nebo zaniklo jeho 
členství ve skupině. 

*** 

§ 106e 

Zrušení registrace skupiny 

 (1) Správce daně zruší registraci skupiny k poslednímu dni příslušného kalendářního 
roku, pokud do konce října příslušného kalendářního roku 

a) skupina podá žádost o zrušení registrace, nebo 
b) skupina nesplňuje podmínky podle § 5a, nebo 
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b) c) správce daně zjistí, že žádný z členů skupiny nesplňuje podmínky pro členství ve 
skupině. 

(2) Skupina přestává být plátcem dnem zrušení registrace. 

(3) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy skupina přestala být 
plátcem. 

§ 106f 

Zánik členství člena skupiny 

(1) Správce daně zruší členství člena skupiny k poslednímu dni příslušného kalendářního 
roku, pokud do konce měsíce října příslušného kalendářního roku 

a) skupina podá žádost o vystoupení člena skupiny, nebo 
b) správce daně zjistí, že člen skupiny nesplňuje podmínky pro členství ve skupině. 

(2) Žádost o vystoupení člena ze skupiny, který přistoupil do skupiny podle § 95a odst. 4, 
může skupina podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy se stal členem skupiny. 

(3) Pokud bylo vydáno rozhodnutí o úpadku člena skupiny, zaniká jeho členství dnem, 
kdy nastaly účinky tohoto rozhodnutí. 

(4) V případě zániku členství zastupujícího člena ve skupině jsou členové skupiny 
povinni zvolit nového zastupujícího člena do 15 dnů ode dne zániku jeho členství ve skupině. 
Pokud tak neučiní, ustanoví zastupujícího člena správce daně rozhodnutím. 

(5) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy zaniklo jeho členství 
ve skupině. 

*** 

§ 108 

Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň  

(1) Přiznat daň jsou povinni 

a) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 
plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou 
tato plnění poskytována, 

b) plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují v tuzemsku zboží z jiného členského 
státu, 

c)  plátce nebo identifikovaná osoba, kterým je osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto 
plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o 

1.  poskytnutí služby podle § 9 až 10d a § 10k,  
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 

d) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je dodáváno zboží 
zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, 

e)  plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká 
povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) až c) a § 23 odst. 5,  

f) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu pro správu daně, 
g) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, 
h) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu podle 

§ 19 odst. 6, 
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i) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň., 
j) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem 

plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného 

členského státu. 
 

 (2) Zaplatit daň jsou povinni 
a)   osoba, která není plátcem, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

u kterého vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. a) až c) a § 23 odst. 6, 
b)  osoba, u které vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. d) až h), 
c)  osoba, na jejíž účet je zboží vráceno ze svobodného pásma nebo svobodného skladu zpět 

do tuzemska podle § 20. 

(3) Osoba povinná přiznat nebo zaplatit daň je daňovým subjektem. 

(4) Osoba určená k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce, která přijala úplatu 
za uskutečněný prodej obchodního majetku, je povinna zaplatit daň na osobní daňový účet 
plátce ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tento prodej 
uskutečnil. Současně je povinna oznámit správci daně uskutečnění a výši zdanitelného 
plnění. Za zaplacení daně odpovídají plátce a tato osoba společně a nerozdílně. 

*** 

§ 109 

Ručení příjemce zdanitelného plnění 

(1) Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným 
plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále jen „příjemce zdanitelného plnění“), ručí 
za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění uskutečnění 
zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty na takové plnění věděl nebo vědět měl a mohl, 
že  

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 

b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění (dále 
jen „poskytovatel zdanitelného plnění“), se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, 
kdy nemůže daň zaplatit, nebo 

c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. 

(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),  
b)  poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem 

platebních služeb mimo tuzemsko, nebo 
c)  poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 

zdanitelného plnění, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle 
zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena 
povinnost provést platbu bezhotovostně. 

(3) Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v 
okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj o poskytovateli zdanitelného 
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plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. 

(4) Příjemce zdanitelného plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot distributorem 
pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty, ručí za nezaplacenou daň 
z tohoto plnění v okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj není o 
poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
skutečnost, že je registrován jako distributor pohonných hmot podle zákona upravujícího 
pohonné hmoty. 

*** 

Příloha č. 6 k zákonu č. 235/2004 Sb. 
 

Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení 
daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením 

 
1. Převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího 

podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 
2. Dodání mobilních telefonů, kterými se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 

zařízení vyrobená nebo upravená pro použití ve spojení se sítí, která má licenci, 
a provozovaná na stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další 
využití. 

3. Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální 
procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné 
uživatele. 

4. Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2. 
5. Dodání certifikátů plynu a elektřiny. 
6. Poskytnutí telekomunikačních služeb. 
7. Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů.  
8. Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, 

které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě. 
9. Dodání surových nebo polorozpadlých kovů, včetně drahých kovů, jiných než 

v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 
90 nebo 92. 

 10. Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím 
rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od 
článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 

 

____________________ 

1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.  
Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze 
třetích zemí od daní.  
Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty 
stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském 
státě.  
Třináctá směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z 
obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství.  
Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí 
služby.  
Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z 
přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněním uvnitř Společenství.  
Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z 
přidané hodnoty.  
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Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z 
přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem.  
Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 
2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu.  
Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o 
společném systému daně z přidané hodnoty.  
Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z 
přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí 
některých služeb s vysokým rizikem podvodů.  
Směrnice Rady 2010/66/EU ze dne 14. října 2010, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla 
pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě 
vrácení daně, ale v jiném členském státě.  
Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z 
přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace.  
Směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o 
francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte. 
Směrnice Rady 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně 
z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH.  
Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně 
z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k 
dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.  
 
2) § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb. 
  
3) § 26 a 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
  
4) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. 
  
4a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  
6) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  
7) § 36 odst. 2 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  
7a) Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 
  
7b) Například zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
  
7c) § 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
  
7d) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
  
7e) Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 
  
10a) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. 
  
11) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů. Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
  
16) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. 
  
19a) Čl. 92, 114 a 201 až 208 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. 
  
21) Čl. 2 Doporučení komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny informací. 
  
24a) Čl. 170 bod 2 písmeno c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. 
  
27a) § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
  
27b) § 77 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.. 
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27c) § 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně 
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb. 
  
27d) Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 
  
27f) § 42 a 44 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
  
27g) § 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 340/2006 Sb. 
  
27h) § 4 zákona č. 170/2002., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 70/2007 Sb. 
 
29) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 
  
30) § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. 
  
31) § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. 
  
32) § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb. 
  
38) Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
  
39) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. 
  
42) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
  
43) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 
  
44) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
  
44a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů. 
  
44b) Například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
  
44c) Například vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o 
zaměstnání, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/2004 Sb., o 
nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů  
44d) § 38 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. 
  
44e) Příloha č. 1 vyhlášky č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální 
podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, 
popřípadě uvedenými v jiném seznamu vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
  
44f) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových 
zkoušek, či další jiný podobný seznam. 
  
44g) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. 
  
45) Zákon č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 
161/1993 Sb. Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 
  
46) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
  
47) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
  
47a) § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
  
48) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
  
48a) § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
  
48b) Čl. 91, 161, 145, 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. 
  
49) Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla. 
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49c) § 77 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. 
  
50) § 3 odst. 1 zákona o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. 
  
53) § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  
55) Například vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o 
výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních 
stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé 
republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace 
spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v 
Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 36/2001 Sb. m. s., o přijetí Dohody o právním postavení Organizace 
Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu. 
  
56) Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. 
  
57) Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích. 
  
59a) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 
  
60) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky. 
  
60a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 
  
61) Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
  
66) § 2 odst. 2 písm. c) a d) obchodního zákoníku. 
  
66a) Například čl. 222 bod 1 písmeno a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. 
  
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. 
  
71) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých dalších zákonů. 
 
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. 
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K části druhé návrhu zákona 

Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 47/2011 Sb. 
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015 

 

Čl. III 

Účinnost  

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2011, s výjimkou ustanovení článku I bodů 
63 a 65, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona, a s výjimkou ustanovení 
článku I bodu 83, pokud jde o § 92e, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012. 

2. Ustanovení článku I bodu 83, pokud jde o § 92d, pozbývá platnosti dnem 1. července 2015. 
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K části třetí návrhu zákona 

Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015 

§ 293 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie v oblasti celnictví,  

b) předloží celnímu orgánu nepravý, pozměněný nebo padělaný doklad, 
c) poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v 

oblasti celnictví pro propuštění zboží do režimu nebo pro nakládání se zbožím, 

1. propuštěným do režimu s podmíněným osvobozením od cla, 

2. propuštěným do režimu vývozu, 

3. propuštěným do režimu volného oběhu se zvýhodněným sazebním zacházením z důvodu 
jeho zvláštního použití, 

4. zajištěným k projednání správního deliktu, 

5. dočasně uskladněným, 

6. umístěným ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu, 

7. pro které bylo zřízeno zástavní právo, 

8. propuštěným do režimu tranzitu, nebo 

9. vstupujícím na celní území Společenství, vystupujícím z celního území Společenství 
nebo předkládaným k celnímu řízení, 

d) poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v 
oblasti celnictví pro propuštění zboží do navrhovaného režimu za použití zjednodušených 
postupů, 

e) poskytne celnímu orgánu nesprávný údaj nebo doklad důležitý pro jeho rozhodnutí nebo 
pro jiné použití celních předpisů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 
v oblasti celnictví, 

f) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sám osvědčí 
původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření, 

g) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v 
oblasti celnictví, 

h) jako osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovědná za 
poskytování informací o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou 
republikou, poruší některou z povinností stanovených v § 319 odst. 4 a 5 nesdělí 
celnímu úřadu údaje podle § 319 odst. 4, 

i) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán správní delikt, nebo 
j) v rozporu s § 48 odst. 8 poruší celní závěru. 

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) lze uložit pokutu do 100 000 Kč, za 
přestupek podle odstavce 1 písm. i) a j) pokutu do 50 000 Kč. 

 (3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit propadnutí zboží, a to samostatně nebo 
společně s pokutou.  

(4) V blokovém řízení lze za přestupek podle odstavce 1 uložit pokutu do 5 000 Kč. 
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§ 294 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie v oblasti celnictví, 

b) předloží celnímu orgánu nepravý, pozměněný nebo padělaný doklad, 
c) poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v 

oblasti celnictví pro propuštění zboží do režimu nebo pro nakládání se zbožím, 

1. propuštěným do režimu s podmíněným osvobozením od cla, 

2. propuštěným do režimu vývozu, 

3. propuštěným do režimu volného oběhu se zvýhodněným sazebním zacházením z důvodu 
jeho zvláštního použití, 

4. zajištěným k projednání správního deliktu, 

5. dočasně uskladněným, 

6. umístěným ve svobodném pásmu nebo ve svobodném skladu, 

7. pro které bylo zřízeno zástavní právo, 

8. propuštěným do režimu tranzitu, 

9. vstupujícím na celní území Společenství, vystupujícím z celního území Společenství 
nebo předkládaným k celnímu řízení, 

d) poruší některou z povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v 
oblasti celnictví pro propuštění zboží do navrhovaného režimu za použití zjednodušených 
postupů, 

e) poskytne celnímu orgánu nesprávný údaj nebo doklad důležitý pro jeho rozhodnutí nebo 
pro jiné použití celních předpisů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 
v oblasti celnictví, 

f) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sám osvědčí 
původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření, 

g) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v 
oblasti celnictví, 

h) jako osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie odpovědná za 
poskytování informací o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou 
republikou, poruší některou z povinností stanovených v § 319 odst. 4 a 5 nesdělí 
celnímu úřadu údaje podle § 319 odst. 4, 

i) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán správní delikt, nebo 
j) v rozporu s § 48 odst. 8 poruší celní závěru. 

 (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 

a) 4 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až g), 
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), 
c) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) a j). 

 (3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit propadnutí zboží, a to samostatně 
nebo společně s pokutou. 
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§ 319 

Sběr, zpracování a kontrola statistických údajů 

 (1) Celní orgány zabezpečují sběr a zpracování údajů o zboží, kterému bylo 
přiděleno celně schválené určení, anebo o vybraných výrobcích, u kterých vznikla daňová 
povinnost ke spotřební dani. 

 (2) Formu, obsah a náležitosti dokladu pro statistické účely, jakož i rozsah údajů pro 
vedení statistiky, stanoví na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie32) Český 
statistický úřad v dohodě s ministerstvem vyhláškou. 

 (3) Celní orgány zabezpečují sběr, zpracování, prvotní a následnou kontrolu údajů o 
obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie, 
jejichž rozsah a způsob vykazování stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie33) a 
poskytují je pro statistické účely. 

 (4) Osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie34) povinna 
poskytnout informace o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou 
republikou, je povinna sdělit celnímu úřadu pravdivé a úplné údaje o tomto obchodu s 
použitím dokladu nebo elektronicky, způsobem a za podmínek, které stanoví Český 
statistický úřad v dohodě s ministerstvem vyhláškou. 

 (4) Osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie34) povinna 
poskytnout informace o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými 
státy Evropské unie (dále jen „zpravodajská jednotka“), je povinna sdělit celnímu úřadu 
pravdivé a úplné údaje o tomto obchodu písemně nebo elektronicky, pokud dosáhne 
prahu pro vykazování stanoveného zvlášť pro odeslání a zvlášť pro přijetí zboží. 

 (5) Zpravodajská jednotka je povinna 

a) sdělit celnímu úřadu údaje podle odstavce 4 nejpozději desátý pracovní den měsíce 
následujícího po skončení referenčního období, pokud jsou tyto údaje sdělovány 
písemně, 

b) sdělit celnímu úřadu údaje podle odstavce 4 nejpozději dvanáctý pracovní den měsíce 
následujícího po skončení referenčního období, pokud jsou tyto údaje sdělovány 
elektronicky, 

c) sdělit celnímu úřadu opravené údaje nebo doplnit chybějící údaje podle odstavce 4 
nejpozději třicátý den následující po dni, kdy se o nepřesnosti údajů nebo o tom, že 
údaje chybějí, dozvěděla, 

d) po dobu 2 let ode dne skončení lhůty podle písmene a) až c) uchovávat datové soubory 
a kopie písemností, které byly poskytnuty celnímu úřadu podle písmene a) až c). 

 (6) Český statistický úřad a ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) rozsah údajů podle odstavce 4,  
b) úpravu referenčního období pro účely vykazování údajů podle odstavce 4, 
c) způsob dosažení prahů pro vykazování údajů podle odstavce 4 a jejich výši a 
d) způsob a postup pro sdělování údajů podle odstavce 4. 
____________________  

32) Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995, o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s 
třetími zeměmi, v platném znění. 
33) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004, o statistice Společenství obchodu se 
zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, v platném znění. 
34) Článek 7 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004, v platném znění. 
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K části čtvrté návrhu zákona  

Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 502/2012 Sb.  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 31. prosinci 2014 

 
ČÁST SEDMÁ 

 
Změna zákona o dani z přidané hodnoty 

 
Čl. VIII 

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 § 6 odst. 1, § 106 odst. 2 písm. b) bodě 1 a v § 106b odst. 1 písm. a) bodě 1 
se částka „1 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „750 000 Kč“. 
 2. V § 87 odst. 6 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) 
se zrušuje. 




