PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2021
VIII. volební období
________________________________________________________________

Pozměňovací návrh
poslanců
Václava Votavy a Romana Onderky

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č.242/2016 Sb. celní zákon ve znění pozdějších
předpisů
(sněmovní tisk č. 867 )

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů zákona se
mění takto:

1. V příloze č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb. se řádek
„01-05,07-23,25
Potraviny včetně nápojů s výjimkou alkoholických nápojů 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 0402, 0404, 1901, 2106 a 2201,
které je zahrnuto v příloze č. 3a.“
mění na:
„01-05,07-23,25

Potraviny včetně nápojů s výjimkou alkoholických nápojů 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 0201-0204, 0207, 0208, 0302,
0303, 0304, 0401, 0402, 0404, 0405 10, 0407 21, 0701-0709,
0803-0810, 1901, 1905 10, 2106 a 2201, které je zahrnuto v
příloze č. 3a.“
„0201-0204, 0207,
0208

-

Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo z
Maso a jedlé droby z drůbeže, čerstvé, chlazené ne
zmrazené
Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo
zmrazené“

„0302
-

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a j
rybího masa čísla 0304“

„0303

-

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího
čísla 0304“

„0304

-

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chla
zmrazené“

-

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přida
ani jiná sladidla“

-

Máslo“

„0401

„0405 10

„0407 21
-

Čerstvá vejce slepic druhu gallus domesticus“

-

Brambory, čerstvé nebo chlazené
Rajčata, čerstvá nebo chlazená
Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenin
nebo chlazená
Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobn
rostliny rodu brassica, čerstvé nebo chlazené
Hlávkový salát (lactuca sativa) a čekanka (cichoriu
čerstvé nebo chlazené
Mrkev, vodnice, tuřín řepa salátová, kozí brada, ce
bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstv
chlazené
Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlaze
Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené
Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená“

„0701-0709

-

„0803-0810
-

-

Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo suš
Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajávy, manga a
mangostany, čerstvé nebo sušené
Citrusové plody, čerstvé nebo sušené
Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené
Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čers
Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé
Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarine
švestky a trnky, čerstvé
Ostatní ovoce, čerstvé“

-

Křupavý chléb “

-

„1905 10

2. V příloze č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb. se na samostatné řádky vkládají položky,
které zní:

Odůvodnění:
V současné době jsou na základě zákona o dani z přidané hodnoty uplatňovány celkem 3 sazby
daně z přidané hodnoty, a to:
•

základní sazba daně z přidané hodnoty ve výši 21 %,

•

první snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 15 % a

•

druhá snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 10 %.

Jednotlivé zboží a služby, které podléhají při dodání nebo poskytnutí některé snížené sazbě
daně z přidané hodnoty, jsou upraveny v § 47 zákona o dani z přidané hodnoty a v přílohách
k zákonu o dani z přidané hodnoty, a to takto:
•

příloha č. 2 obsahuje služby, jejichž poskytnutí podléhá první snížené sazbě daně,

•

příloha č. 2a obsahuje služby, jejichž poskytnutí podléhá druhé snížené sazbě,

•

příloha č. 3 obsahuje zboží, jehož dodání podléhá první snížené sazbě daně,

•

příloha č. 3a obsahuje zboží, jehož dodání podléhá druhé snížené sazbě daně.

Na základní potraviny, které jsou zařazeny v příloze č. 3 k zákonu o dani z přidané hodnoty, se
v současné době uplatňuje první snížená sazba daně z přidané hodnoty ve výši 15 %.
V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým
koronavirem SARS CoV-2 byla realizována řada omezujících opatření, která měla nebo
nepřímo stále ještě má negativní dopad na ekonomiku. Tyto negativní dopady dopadají nejen
na podnikatelský sektor, ale také do spotřeby obyvatelstva. Růst cen dopadá především na
nejohroženější skupiny obyvatelstva. Pro zmírnění dopadů se tedy navrhuje do druhé snížené
sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % zařadit některé základní potraviny, jakými jsou
maso, ryby, mléko, vejce, máslo, zelenina, ovoce a chléb.
Roční negativní dopad do příjmů veřejných rozpočtů související s přeřazením vybraných
základních potravin do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % se odhaduje
ve výši 8,5 mld. Kč.
3. května 2021
Václav V o t a v a
Roman O n d e r k a

Platné znění s vyznačenými změnami:
Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně
Kód
nomenklatury
Název zboží
celního sazebníku
01-05,07-23,25

- Potraviny včetně nápojů s výjimkou alkoholických nápojů 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 0201-0204, 0207, 0208, 0302, 0303, 0304, 0401, 0402, 0404, 0405 10,
0407 21, 0701-0709, 0803-0810, 1901, 1905 10, 2106 a 2201, které je zahrnuto v příloze
č. 3a.

06

- Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní
listoví.

07-12

- Rostliny a semena.

28-30

- 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. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852,
3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.

01-96

- Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky,
které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení
zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud 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 zdravotně postižených k léčení
zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické
prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka,
kterým tento 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 anebo implantované v organismu ke
kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, 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 používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není
zdravotnickým 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 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.

Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně
Kód nomenklatury
celního sazebníku

Název zboží

0402,0404,
1901,2106

- Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.

2843-2846, 2852,
3002, 3003,
3004,3006

- Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření,
diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční
přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní a veterinární služby,
prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.

4901,4902,
4903,4904

- Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, noviny a časopisy; hudebniny, tištěné nebo
ručně psané, též vázané nebo ilustrované.
Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.

4901–4905, 4911,
8523

- Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy,
předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně
zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud
- jsou obsaženy na hmotném nosiči a
- nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se
výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního
obsahu.

0801, 1101 až 1106,
1201, 1204, 1206 až
1208, 1212, 1214,
2004, 2005

- Mlýnské výrobky, a to:
- z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole
10
- z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách
8 a 12
- z brambor
- ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z
výrobků kapitoly 8.
- Směsi těchto mlýnských výrobků.

1107 až 1109, 1903,
3505

- Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.

1806, 1901, 2004,
2005, 2103, 2106

- Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s
nesnášenlivostí lepku.

2201

- pitná voda

0201-0204, 0207,
0208

-

Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Maso a jedlé droby z drůbeže, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

0302

-

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

0303

-

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

0304

-

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

0401

-

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

0405 10

-

Máslo

0407 21

-

Čerstvá vejce slepic druhu gallus domesticus

0701-0709

-

-

Brambory, čerstvé nebo chlazené
Rajčata, čerstvá nebo chlazená
Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená
Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu brassica,
čerstvé nebo chlazené
Hlávkový salát (lactuca sativa) a čekanka (cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené
Mrkev, vodnice, tuřín řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a
podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené
Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené
Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené
Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

0803-0810

-

Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené
Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené
Citrusové plody, čerstvé nebo sušené
Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené
Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé
Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé
Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé
Ostatní ovoce, čerstvé

1905 10

-

Křupavý chléb

-

