Pozměňovací návrh Miroslava Kalouska
ke sněmovnímu tisku 873
Část třetí (zákon o DPH)
1. V Části třetí, čl. V, se za bod 41 vkládá nový bod 42, který zní:
„42. V § 37 odst. 2 se slova „číslo 15 v případě první snížené sazby daně nebo číslo
10 v případě druhé snížené sazby daně“ nahrazují slovy „číslo 10 v případě snížené
sazby daně“.“.
Následující body se přečíslují.

2. V Části třetí, čl. V, se za bod 46 vkládá nový bod 47, který zní:
„47. V § 47 odst. 1 zní:
„(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje
a) základní sazba daně ve výši 20 %,
b) snížená sazba daně ve výši 10 %.“.
Následující body se přečíslují.

3. V Části třetí, čl. V, se za bod 47 vkládá nový bod 48, který zní:
„48. V § 47 odst. 3 zní:
„(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží
uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba daně.“.“.
Následující body se přečíslují.

4. V Části třetí, čl. V, se za bod 48 vkládá nový bod 49, který zní:
„49. V § 47 odst. 4 zní:
„(4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb
uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje snížená sazba daně.“.“.
Následující body se přečíslují.

5. V Části třetí, čl. V, se za bod 49 vkládá nový bod 50, který zní:
„ 50. V § 47 odst. 6 zní:
„(6) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v
příloze č. 4 se uplatňuje snížená sazba daně.“.“.
Následující body se přečíslují.

6. V Části třetí, čl. V, se za bod 50 vkládá nový bod 51, který zní:
„51. § 47a včetně nadpisu zní:
„ § 47a
Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění
Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby
daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.“.“.
Následující body se přečíslují.

7.

V Části třetí, čl. V, se za bod 51 vkládá nový bod 52, který zní:
„52. V § 48 odst. 1 se slova „První snížená“ nahrazují slovem „Snížená“.“.
Následující body se přečíslují.

8. V Části třetí, čl. V, se za novelizační bod 47 vkládá nový bod x, který zní:
„x. V § 49 se slova „První snížená“ nahrazují slovem „Snížená“.“.
Následující body se přečíslují.

9. V Části třetí, čl. V, se za novelizační bod 122 vkládá nový bod x1, který zní:
„x1. Příloha č. 2 včetně textu pod tabulkou zní:

„Příloha č.2
Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně
CZ-CPA

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

33.17.19

Opravy invalidních vozíků.

36.00.2

Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.

37

Odvádění

a

čištění

odpadních

vod

včetně

ostatních

služeb

souvisejících s těmito činnostmi.
38.1

Sběr a přeprava komunálního odpadu.

38.2

Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.

49

Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

49.39.2

Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky.

50

Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

51

Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

52.71

Opravy obuvi a koženého zboží.

52.74

Opravy jízdních kol, oděvů a bytového textilu.

55

Ubytovací služby.

56

Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby
osvobozeny od

daně podle § 57 až § 59 nebo pokud se nejedná o podání

alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku
2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury
celního sazebníku kapitoly 24.
59.14

Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.

81.21.10

Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.

81.22.11

Služby mytí oken prováděné v domácnostech.

86

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

87

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

88.10,88.91

Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.

90

Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců,

pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít
a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.
90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení
(na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických
zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních
parků,

cirkusů,

historických

staveb

a

obdobných

turistických

zajímavostí).
93.02

Kadeřnické a holičské služby.

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 dráhách, 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.“.

Následující body se přečíslují.

10. V Části třetí, Čl. V, novelizační bod 123 zní:
„123. Příloha č. 3 včetně textu pod tabulkou zní:
„Příloha č.3
Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně
-----------------------------------------------------------------------------------------------Kód nomenklatury
celního sazebníku

Název 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

potravin; voda. Mimo

zboží

jako

doplněk

zařazeného

nebo

do

náhražka

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, 61, 62

Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin
a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen
určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu
pro humánní lékařské účely.

49

Knihy,

brožury,

obrázková

letáky,

alba, obrázkové

omalovánky

pro

kartografické

výrobky

prospekty,
knihy,

děti, hudebniny
všech

noviny

a

předlohy

ke

tištěné

či

druhů včetně

atlasů,

časopisy,
kreslení

a

rukopisné,
nástěnných

map, topografických plánů a globusů; kde reklama nepřesahuje
50 % plochy.
Mimo tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě.

01 - 96

Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího
zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou
osobní potřebu

zdravotně

postižených

postižení

ke zmírnění

jeho

nebo

k

léčení

důsledků,

pokud

zdravotního
se

jedná

o

zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v
oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění
nebo

které

jsou

uvedeny v

příloze

č.

4

zákona

o

veřejném

zdravotním pojištění, s výjimkou zdravotnických prostředků, které
jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků
oddílů B a C přílohy č. 3:
-

všechny

druhy

(typy)

zdravotnických

prostředků

uvedené

v

oddílu B
- tampóny vinuté
- vata buničitá
- prostředky stomické - deodorační
- paruka.
01 - 96

Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího
zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou
osobní

potřebu

postižení nebo

ke

zdravotně
zmírnění

zdravotnické prostředky

postižených
jeho

zhotovené

zdravotnického pracovníka,

k

důsledků,
podle

kterým

léčení
pokud

předpisu

tento

zdravotního
se

jedná

o

kvalifikovaného

pracovník

vydává

individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného
k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta.
90

Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů
a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé
části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené

v

ruce

nebo

na

těle

kompenzování následků

anebo

nějaké

implantované
vady

nebo

v

organismu

neschopnosti,

ke

a

to

pouze zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího
zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou
osobní

potřebu zdravotně

postižených

k

léčení

zdravotního

postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků.
48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91 Zboží

pro

osobní

následků nemocí, jež

používání
není

nemocnými

ke

zdravotnickým

zmírnění

prostředkem

podle zvláštních právních předpisů, a to:
- Braille papír
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé
a částečně vidící osoby
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory)
upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami
nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem
pro nevidomé
stroje s

a

částečně

hlasovým

nebo

vidící

osoby

hmatovým

a

elektronické

výstupem

pro

počítací

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.

Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků
uvedený v celním sazebníku v platném znění72).
Snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury
celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v
textové části této přílohy.
Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické
tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro
ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.
Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama
podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.“

11. V Části třetí, Čl. V, se za bod 123 vkládá nový bod x2, který zní:
„x2. Příloha č. 3a se zrušuje.“
Následující body se přečíslují.

