Pozměňovací návrh poslance Miroslava Kalouska k návrhu zákona o dani
z přidané hodnoty (tisk 251/0)

V části první vládního návrhu se v body 1-411 (vypouští a) nahrazují následujícím
textem:
1.

V § 47 odstavec 3 zní:

„(3)U zdanitelného plnění se uplatňuje základní sazba daně pokud zákon nestanoví jinak. U
zdanitelných plnění uvedených v příloze č. 2, tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba
daně.
2.

V § 47 se odst. 4 zrušuje a dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4
až 7.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zdanitelných plnění podléhajících snížené sazbě daně

1) Potraviny (včetně nápojů, avšak s výjimkou alkoholických nápojů) pro lidskou a zvířecí
spotřebu; živá zvířata, semena, rostliny a přísady obvykle určené k použití při přípravě
potravin; výrobky obvykle určené k použití jako doplněk nebo náhražka potravin;
2) rozvod vody;
3) farmaceutické výrobky obvykle užívané pro péči o zdraví, prevenci chorob a pro účely
lékařské a veterinární péče, včetně výrobků užívaných k antikoncepci a hygienické ochraně;
1

Z text celé části první by se jako důvodné de facto ponechali (zahrnuly znovu) body 19, 20 a 21 a 39-41
(jde o změnu ne v souvislosti s třetí sazbou). Beze změn i čl. II, část druhá až pátá vl.návrhu.

4) lékařské vybavení, pomůcky a ostatní zařízení, která jsou obvykle určena k léčení
zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pro výlučnou osobní potřebu
zdravotně postižených, včetně oprav takového zboží, jakož i dodání dětských sedaček do
automobilu;
5) přeprava osob a jejich doprovodných zavazadel;
6) dodání knih na jakémkoliv fyzickém nosiči (včetně brožur, letáků a obdobných tiskovin,
dětských obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či
psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map), novin a časopisů, nejsou-li
výlučně nebo převážně určeny k propagaci, včetně dodání na výpůjčku knihovnami;
7) oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, na trhy a veletrhy, do zábavních
parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné
kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení;
8) zpřístupnění příjmu televizních nebo rozhlasových pořadů;
9) poskytnutí služeb spisovateli, skladateli a výkonnými umělci a jejich autorské odměny;
10) čištění oken a úklid v domácnostech;
11) dodání zboží a poskytnutí služeb obvykle určených k použití v zemědělské výrobě, vyjma
investiční majetek, jako jsou stroje a budovy;
12) poskytnutí ubytování hotelovými a jinými obdobnými zařízeními, včetně poskytnutí
ubytování v prázdninových táborech a na místech upravených k využívání jako tábořiště a
parkovišť pro obytné přívěsy;
13)
14)
15)
16)
17)
18)

12a) restaurační a cateringové služby s vyloučením alkoholických) nápojů;
oprávnění ke vstupu na sportovní akce;
oprávnění k využívání sportovních zařízení;
dodání zboží a poskytnutí služeb organizacemi, které členské státy uznávají za dobročinné
a které provádějí činnost v oblasti sociální péče a sociálního zabezpečení,
poskytnutí služeb pohřebními ústavy a krematorii, jakož i dodání souvisejícího zboží;
poskytnutí lékařské, zubolékařské a lázeňské péče
poskytnutí služeb v souvislosti s úklidem veřejných komunikací, a s odvozem a
zpracováním domovního odpadu
19) drobné opravy jízdních kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového textilu
(včetně spravování a přešívání)
20) domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré,
nemocné nebo postižené osoby)
21) holičství a kadeřnictví.

7.

Příloha č. 3 se zrušuje. Dosavadní přílohy č. 4 a 5 se označují jako přílohy č. 3 a 4.

8.

V příloze č.3 a č. 4 se slova „Číselný kód Harmonizovaného systému popisu číselného
označování zboží“ nahrazují slovy „Kód nomenklatury celního sazebníku“.

9.

V příloze č. 4 se slova „Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný
kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu
2010.“ nahrazují slovy „Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu
vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění72).“.

10.

V příloze č. 4 se slova „číselným kódem Harmonizovaného systému“ nahrazují slovy
„kódem nomenklatury celního sazebníku“.

