Pozměňovací návrhy poslance Bohuslava Sobotky
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk č. 733)
1. V čl. I a V se v návětí za slova „zákona č. 457/2011 Sb.,“ doplňují slova „zákona č.
458/2011 Sb.,“.
2. V čl. I v bodu 59 v § 29 odst. 1 písm. k) se slova „sazbu daně“ nahrazují slovy „základní
nebo sníženou sazbu daně“.
3. V čl. I v bodu 59 v § 29 odst. 1 písm. l) se na konci doplňují slova „a může být
zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou
korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů“.
4. V čl. I v bodu 59 v § 31b odst. 4 písm. d) se slova „sazba daně“ nahrazují slovy „základní
nebo snížená sazba daně“.
5. V čl. I se za bod 61 vkládá nový bod 62, který zní:
„62. § 37 odst. 1 zní:
„(1) Daň se vypočte ze základu daně stanoveného podle § 36 jako součin úplaty
za zdanitelné plnění bez daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli
je číslo 20 v případě základní sazby daně nebo číslo 14 v případě snížené sazby daně a
ve jmenovateli číslo 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná čísla,
vypočtená daň se uvede způsobem podle § 29 odst. 1 písm. l). Cena včetně daně se pro
účely tohoto zákona dopočte jako součet základu daně a vypočtené daně po případném
zaokrouhlení.“.
Následující body se přečíslují.
6. V čl. I dosavadní bod 62 (nově označený jako bod 63) zní:
„63. V § 37 odst. 2 věta první zní: „Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty
za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6,
která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo
20 v případě základní sazby daně nebo číslo 14 v případě snížené sazby daně a ve
jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na
čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1.“.
7. V čl. I se za dosavadní bod 62 (nově označený jako bod 63) vkládá nový bod 64, který
zní:
„64. V § 38 odst. 4 zní:
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„(4) U propuštění zboží do režimu volného oběhu, dočasného použití s částečným
osvobozením od dovozního cla nebo vrácení zboží se daň vypočítá jako součin
příslušného základu daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je
číslo 20 v případě základní sazby daně nebo číslo 14 v případě snížené sazby daně a
ve jmenovateli číslo 100. Vypočtená daň se uvede způsobem podle § 29 odst. 1 písm.
l). U zboží propuštěného do volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku
se základ daně vypočte podle odstavce 1.“.
Následující body se přečíslují.
8. V čl. I se za dosavadní bod 78 (nově označený jako bod 80) vkládají nové body 81 až 83,
které znějí:
„81. V § 47 odst. 1 zní:
„(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje
a) základní sazba daně ve výši 20 %, nebo
b) snížená sazba daně ve výši 14 %.“.
82. V § 47 se za odstavec 2 doplňují odstavce 3 až 8, které znějí:
„(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U
zboží uvedeného v příloze č. 2 se uplatňuje snížená sazba daně.
(4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U
služeb uvedených v příloze č. 3 se uplatňuje snížená sazba daně.
(5) U převodu nemovitosti se uplatňuje základní sazba daně.
(6) Při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží, jako
souboru zboží, se uplatní základní sazba daně, pokud alespoň jeden druh zboží ze
souboru podléhá základní sazbě daně. Tímto ustanovením není dotčena možnost uplatnit
u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.
(7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje jednotná celní sazba a které zařazením
patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se uplatňuje základní sazba
daně, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této sazbě daně.
(8) U základu daně podle § 36 odst. 10 vztahujícímu se k vratným obalům se
použije sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.“.“.
83. § 48 zní:
„§ 48
Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně
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(1) Kterákoliv osoba může požádat Generální finanční ředitelství o vydání rozhodnutí
o závazném posouzení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno
do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1 (dále jen „závazné posouzení“).
(2) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel uvede
a) u fyzické osoby jméno, příjmení, místo pobytu, v podání souvisejícím s její
podnikatelskou činností dále uvede obchodní firmu, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a místo podnikání,
b) u právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo obdobný
údaj, sídlo a daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
c) popis zboží nebo služby, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení
týká; v žádosti lze uvést jednu položku zboží nebo služby,
d) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.
(3) Žadatel je povinen na výzvu předložit další údaje vztahující se k obsahu žádosti.“.“.
Následující body se přečíslují.
9. V čl. I dosavadní bod 148 (nově označený jako bod 153) zní:
„153. § 89 včetně poznámky pod čarou č. 61 zní:
„§ 89
Zvláštní režim pro cestovní službu
(1) Zvláštní režim je povinen použít poskytovatel cestovní služby, který jedná se
zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní služby zákazníkovi.
(2) Pro účely zvláštního režimu pro cestovní službu se rozumí
a) poskytovatelem cestovní služby osoba povinná k dani, která poskytuje
zákazníkovi cestovní službu,
b) zákazníkem osoba, které je poskytnuta cestovní služba,
c) cestovní službou poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje kombinace
služeb cestovního ruchu61) a popřípadě zboží, pokud jsou jednotlivé služby cestovního
ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani; poskytnutí cestovní služby
se považuje za poskytnutí jedné služby, přestože k uskutečnění cestovní služby se
využije více služeb cestovního ruchu a popřípadě zboží nakoupené od jiných osob
povinných k dani; za cestovní službu se považuje i poskytnutí služby zákazníkovi, která
zahrnuje pouze jednu nakoupenou službu cestovního ruchu ubytování nebo dopravy
osob.
(3) Při poskytnutí cestovní služby je základem daně přirážka poskytovatele
cestovní služby snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi
celkovou peněžní částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od
zákazníka nebo třetí osoby za poskytnutou cestovní službu, a součtem částek, které
plátce uhradil nebo má uhradit za jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené
od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do cestovní služby. Přirážku
je možné stanovit také jako rozdíl mezi celkovou částkou, kterou jako úplatu obdržel
nebo má obdržet poskytovatel cestovních služeb za poskytnuté cestovní služby
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uskutečněné za zdaňovací období, a celkovou částkou, kterou poskytovatel cestovních
služeb uhradil nebo má uhradit za nakoupené služby cestovního ruchu, případně zboží
od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do cestovních služeb
uskutečněných za toto zdaňovací období. Je-li tento rozdíl záporný, základem daně je
nula.
(4) Při poskytnutí cestovní služby je místem plnění místo, kde má poskytovatel
poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato služba poskytnuta
prostřednictvím provozovny, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.
(5) Poskytovatel cestovní služby je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění
cestovní služby, pokud se přirážka stanoví podle odstavce 3 za zdaňovací období, je
povinen přiznat daň nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, ve kterém jsou
cestovní služby uskutečněny. Cestovní služba se považuje za uskutečněnou dnem
poskytnutí cestovní služby. Za poskytnutí cestovní služby se považuje den poskytnutí
poslední služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě.
(6) U cestovní služby se uplatňuje základní sazba daně.
(7) Pokud jednotlivé služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob
povinných k dani jsou poskytnuty ve třetí zemi, cestovní služba je osvobozena od daně s
nárokem na odpočet daně. Jestliže služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob
povinných k dani jsou poskytnuty jak ve třetí zemi, tak i na území Evropské unie, je
cestovní služba osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně jen v poměru
odpovídajícímu poskytnutým službám ve třetí zemi a na území Evropského unie. Za
službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi se považuje nakoupená letecká
přeprava osob s místem určení do třetí země se zpáteční přepravou, bez zpáteční
přepravy nebo zpáteční přeprava.
(8) Poskytovatel cestovní služby nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení daně
v jiném členském státě u zboží a služeb cestovního ruchu nakoupených od plátců nebo
od osob registrovaných k dani v jiném členském státě, které poskytuje zákazníkovi jako
součást cestovní služby.
(9) Při poskytnutí cestovní služby musí být na daňovém dokladu uveden údaj
„zvláštní režim – cestovní služba“. Při poskytnutí cestovní služby nesmí být na daňovém
dokladu samostatně uvedena daň týkající se přirážky.
(10) Plátce, kterému byla poskytnuta cestovní služba, nemá nárok na odpočet daně
z přirážky, kterou je povinen zaplatit v ceně za tuto poskytnutou službu.
(11) Pokud poskytovatel cestovní služby poskytuje vlastní službu nebo zboží
vytvořené vlastní činností, které nesmí zahrnout do cestovní služby, je povinen
uplatňovat daň u těchto zdanitelných plnění podle příslušné sazby daně a daň se
vypočítá z ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu25), která se považuje za
peněžní částku včetně daně.
(12) Pokud poskytovatel cestovní služby uplatňuje daň a současně je povinen
použít zvláštní režim, je také povinen vést v evidenci pro daňové účely samostatně
plnění podle jednotlivých způsobů uplatňování daně.
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(13) Plátce je povinen opravit základ daně a výši daně u poskytnuté cestovní
služby při změně ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové částky za
poskytnutou cestovní službu podle odstavce 3, případně jiné změny, pokud tato změna
má za následek zvýšení daňové povinnosti. Rozdíl původního a opraveného základu
daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění a plátce je povinen provést opravu ke
dni změny ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové částky za poskytnutou
cestovní službu podle odstavce 3, případně jiné změny. Pro výpočet daně se použije
sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. Jestliže změna
ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové částky za poskytnutou cestovní službu
podle odstavce 3, případně jiné změny, má za následek snížení daňové povinnosti, může
plátce opravit základ daně a výši daně stejným způsobem.
(14) Pokud však plátce poskytuje cestovní služby jiné osobě povinné k dani, která
není poskytovatelem cestovní služby, pro účely uskutečňování ekonomických činností,
nemusí uplatňovat zvláštní režim a uplatňuje u jednotlivých nakoupených služeb
cestovního ruchu daň na výstupu podle příslušné sazby daně, pokud všechny nakoupené
služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty v tuzemsku.
(15) Zvláštní režim není oprávněn použít plátce, který poskytuje službu spočívající
v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby. Daň se vypočítá z úplaty,
kterou plátce obdržel nebo má obdržet za poskytnutou službu zajištění cestovní služby,
která se považuje za peněžní částku včetně daně. Poskytnutí služby spočívající v
zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby je osvobozeno od daně s nárokem
na odpočet daně, pokud jednotlivé služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě
jsou poskytnuty ve třetí zemi. Pokud jsou služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní
službě poskytnuty jak ve třetí zemi, tak i na území Evropské unie, je poskytnutí služby
spočívající v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby osvobozeno od daně
s nárokem na odpočet daně jen v poměru odpovídajícímu poskytnutým službám
cestovního ruchu ve třetí zemi a na území Evropského unie. Pro vymezení služby
cestovního ruchu poskytnuté ve třetí zemi platí odstavec 7 věta třetí obdobně.
_______________________________________
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.“.“.

10. V čl. I dosavadní bod 149 (nově označený jako bod 154) zní:
„154. V § 90 odst. 1 písm. a) a b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“.“.
11. V čl. I se za dosavadní bod 156 (nově označený jako bod 161) vkládá nový bod 162, který
zní:
„162. V § 92c se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.“.
Následující body se přečíslují.
12. V čl. I se za dosavadní bod 191 (nově označený jako bod 197) vkládá nový bod 198, který
zní:
„198. V § 110 písm. a) zní:

5

„a) provést úpravu sazeb daně, nejvýše však o 5 procentních bodů, případně přeřadit
zboží nebo služby ze základní do snížené sazby daně a naopak,“.
Následující body se přečíslují.
13. V čl. I se v dosavadním bodu 192 (nově označeném jako bod 199) se číslo „3“ nahrazuje
číslem „1“.
14. V čl. I se za dosavadní bod 192 (nově označeném jako bod 199) se vkládá nový bod 200,
který zní:
„200. Za přílohu č. 1 se vkládají nové přílohy č. 2 a 3, které znějí:
„Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číselný kód
Název zboží
Harmonizovaného
systému popisu
číselného označování
zboží
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-05, 07-23,25
- Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených
zvláštním předpisem70)) a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena,
rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle
používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda.
Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203 - 2208.
06
Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a
dekorativní listoví.
07-12
Rostliny a semena.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------28-30, 40, 48, 56,
- Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli,
61, 62
antibiotika, farmaceutické výrobky - jen používané pro zdravotní
služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4818, 6111, 6209 - Dětské pleny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------49
- Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde reklama
nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy,
předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či
rukopisné,
kartografické
výrobky
všech
druhů
včetně
atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě
tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------01- 96
- Zdravotnické prostředky podle zvláštních právních předpisů,71)
včetně náhradních dílů, u
kterých je
čestným prohlášením
doloženo, že zboží náleží k určitému zdravotnickému prostředku k
ošetřování nemocných, vyjma zboží kapitoly 24.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------48, 64, 66, 84, 85, 87 - Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků
90, 91
nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních
právních předpisů, a to:
- Braille papír
- Bílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a
částečně vidící osoby
- Manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce zdravotně
postižených osob upoutaných na vozíku
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory)
upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami
nebo
osobami
s
amputovanou
nebo
ochrnutou
horní
končetinou
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro
nevidomé
a
částečně
vidící
osoby
a
elektronické
počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé
a částečně vidící osoby
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby
s
hlasovým
nebo
hmatovým
výstupem
nebo
hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich
jednotky
a
přídavná
zařízení
s
hlasovým
nebo
hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování
písma a obrazu
- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby,
klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a
vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich
ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými
končetinami
- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími
osobami
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé
a částečně vidící osoby
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro
tělesně postižené osoby
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo
hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů
a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby
- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým
nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením
doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------94
- Dětské sedačky do automobilů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4401
- Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo
podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a
dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo
podobných tvarů, určené jako palivo.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných
výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2007.
Snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně číselnému kódu
Harmonizovaného systému a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové
části této přílohy.
Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické
tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické
bez pevného spojení jednotlivých listů.
____________________
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.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky,
ve znění zákona č. 336/2001 Sb. a zákona č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č.191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na implantabilní zdravotnické
prostředky ve znění zákona č. 337/2001 Sb. a zákona č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické
prostředky in vitro.“.

Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam služeb podléhajících snížené sazbě
CZ-CPA
33.17.19
36.00.2
37
38.1
38.2
49
49.39.2
50
51
55
59.14
81.21.10
81.22.11
86
87
88.10,88.91
90
90, 91, 93

Popis služby
Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
Opravy invalidních vozíků.
Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících
s těmito činnostmi.
Sběr a přeprava komunálního odpadu.
Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
Osobní doprava lanovými a visutými drahami a lyžařskými vleky.
Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.
Ubytovací služby.
Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.
Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86,
pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.
Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.
Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců,
pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo
služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení
(na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických
zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních
parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).
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93.11, 93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých
sportovních zařízení ke sportovním činnostem.
93.13
Služby posiloven a fitcenter.
93.29.11
Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.
93.29.21
Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.
96.03
Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.
96.04
Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.
Snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 a výslovně uvedenému slovnímu
popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.
Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených
trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech
podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové
osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.
Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken
prováděné v domácnostech se pro účely tohoto zákona považuje úklid v bytě nebo rodinném
domě mimo prostor, které nejsou určeny k bydlení.
Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového
domu.
Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů v platném znění.“.“.
Dosavadní přílohy č. 2 a 3 se označují jako přílohy č. 4 a 5.
15. V části třetí, čl. IV se slova „část sedmá včetně nadpisů“ nahrazují slovy „v čl. XIII body
2 až 4 zrušují a současně se zrušuje označení bodu 1“.
16. V části šesté, čl. VII bod 1 se slova „§ 6 odst. 1,“ vypouštějí.
Odůvodnění:
Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. ledna 2013 k zavedení jediné sazby
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši 17,5 %. Všechny předložené pozměňovací
návrhy mají jediný cíl: zachovat i po 1. lednu 2013 dosavadní systém dvou sazeb DPH, a to
v jejich současné výši, tj. 20 % základní sazbu a 14 % sníženou sazbu DPH. Pozměňovací
návrhy nijak nemění ani stávající rozsah zboží a služeb podléhajících snížené sazbě DPH.
V souvislosti s touto věcnou úpravou je současně vládní návrh zákona opraven tak, aby
odpovídal obvyklým legislativním zvyklostem (Legislativním pravidlům vlády), tj. aby bylo
novelizováno platné znění zákona, a nikoli jeho znění účinné (pozměň. návrhy č. 1, 15 a 16).
V Praze dne 7. září 2012

Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.
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