
 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 
 

1) Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném 

systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých 
členských států 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah  
ČÁST PRVNÍ 

čl. I  

bod 44 

 

V § 19 odst. 1 písm. zi) větě poslední se slovo „a“ nahrazuje čárkou 
a na konci textu písmene zi) se doplňují slova „, a na podíly na 
zisku, pokud má dceřiná společnost možnost snížit o ně základ 
daně“. 

 

 

32011L0096 Čl. 4 odst. 1 Obdrží-li mateřská společnost nebo její stálá provozovna 
z důvodu svého podílu na dceřiné společnosti zisky 
rozdělené jinak než při likvidaci dceřiné společnosti, 
členský stát mateřské společnosti a členský stát její stálé 
provozovny: 

32014L0086 Čl. 1 odst. 1 a) upustí od zdanění těchto zisků, pokud tyto zisky 
nejsou odečitatelné dceřinou společností, a zdaní tyto 
zisky, pokud jsou tyto zisky odečitatelné dceřinou 
společností, nebo 

 

Celex Název předpisu 

32011L0096 Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských 
států (přepracované znění) 

32014L0086 Směrnice Rady 2014/86/EU ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a 
dceřiných společností z různých členských států 
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2) Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 
bod 8 

V § 5c se odstavce 3 a 4 zrušují. 

 

32006L0112 Čl. 11 Po konzultaci s Poradním výborem pro daň z přidané 
hodnoty (dále jen „výbor pro DPH“) může každý 
členský stát považovat za jedinou osobu povinnou k dani 
osoby, které jsou usazeny na území tohoto členského 
státu a které jsou sice právně nezávislé, avšak navzájem 
jsou úzce propojeny finančními, hospodářskými a 
organizačními vazbami. 

Členský stát, který využije možnost stanovenou v 
prvním pododstavci, může přijmout veškerá opatření 
potřebná k zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání 
se daňovým povinnostem na základě využití tohoto 
ustanovení. 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 12 

V § 11 odst. 2 se slova „které pořizovatel poskytl osobě registrované 
k dani v jiném členském státě, která mu dodává zboží“ nahrazují 
slovy „pod nímž pořizovatel zboží pořídil“. 

 

32006L0112 Čl. 41 první 
pododstavec 

 

Aniž je dotčen článek 40, má se za to, že se místo 
pořízení zboží uvnitř Společenství podle čl. 2 odst. 1 
písm. b) bodu i) nachází na území členského státu, který 
vydal identifikační číslo pro DPH, pod nímž pořizovatel 
zboží pořídil, pokud pořizovatel neprokáže, že toto 
pořízení bylo předmětem daně podle článku 40. 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 13 

V § 11 odst. 3 se slova „protože daňové identifikační číslo, které 
pořizovatel poskytl osobě, která mu dodává zboží a která je 
registrovaná k dani v jiném členském státě, bylo vydáno v 
tuzemsku,“ nahrazují slovy „podle odstavce 2“. 

 

32006L0112 Čl. 41 druhý 
pododstavec 

Je–li pořízení zboží předmětem daně podle článku 40 v 
členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží 
poté, co bylo předmětem daně podle prvního 
pododstavce, základ daně se v členském státě, který 
vydal identifikační číslo pro DPH, pod nímž pořizovatel 
zboží pořídil, přiměřeně sníží. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 14 

V § 13 odst. 3 písmeno d) zní: 

„d) přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je 
ujednáno, že vlastnické právo k užívanému zboží bude 
převedeno na jeho uživatele.“. 

32006L0112 Čl. 14 odst. 2 
písm. b) 

2. Kromě plnění podle odstavce 1 se za dodání zboží 
považují tato plnění: 

b) skutečné předání zboží na základě smlouvy o nájmu 
zboží na dobu určitou nebo o prodeji zboží s odložením 
platby, v níž je stanoveno, že za obvyklých okolností 
bude vlastnické právo převedeno nejpozději k okamžiku 
zaplacení poslední splátky; 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 17 

V § 13 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 

„(8) Není-li nadále plněna některá z podmínek, které jsou 
předpokladem pro postup podle odstavce 7, považuje se zboží za 
přemístěné z tuzemska do jiného členského státu. V takovém 
případě se má za to, že přemístění nastává v okamžiku, kdy dotčená 
podmínka přestane být plněna.“. 

32006L0112 Čl. 17 3. Není-li nadále plněna některá z podmínek, které jsou 
předpokladem postupu podle odstavce 2, považuje se 
toto zboží za přemístěné do jiného členského státu. 
V takovém případě se má za to, že přemístění nastává 
v okamžiku, kdy dotyčná podmínka přestane být plněna. 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 21 

V části první hlavě II se za nadpis dílu 4 vkládá nový § 20a, který 
včetně nadpisu zní: 

„§ 20a 

Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí 
služby 

(1) Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí 
služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

(2) Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, 
vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To 
neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo 
dostatečně určitě. 

…“. 

32006L0112 Čl. 63 Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost 
vzniká dodáním zboží nebo poskytnutím služby. 

32006L0112 Čl. 65 Má-li být platba provedena na účet ještě před dodáním 
zboží nebo poskytnutím služby, vzniká daňová 
povinnost z přijaté částky převzetím platby. 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 26 

V § 21 odstavec 3 zní: 

„(3) Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za 
uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového 

 32010L0112                                                                                                                                                                                                                                                                          Čl. 63 
 

Čl. 66  

Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost 
vzniká dodáním zboží nebo poskytnutím služby. 

Odchylně od článků 63, 64 a 65 mohou členské státy 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo 
dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve.“. 

první 
pododstavec 

stanovit, že v případě určitých plnění nebo určitých 
kategorií osob povinných k dani vzniká daňová 
povinnost v jednom z těchto okamžiků: 

a) nejpozději vystavením faktury;  

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 30 

V § 21 odstavec 8 zní:  

„(8) Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v 
tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné 
plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého 
kalendářního roku následujícího po kalendářním roku, ve kterém 
bylo poskytování tohoto zdanitelného plnění započato. Toto 
ustanovení se nepoužije v případech podle odstavce 4 písm. b).“. 

32010L0045 Čl. 1 odst. 2  V článku 64 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

(třetí pododstavec) Členské státy mohou stanovit, že v 
některých případech, jiných než těch uvedených v 
prvním a druhém pododstavci, se dodávání zboží a 
poskytování služeb, která probíhají po určitou dobu, 
považují za uskutečněná alespoň jednou ročně. 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 35 

§ 24 a § 24a včetně nadpisů znějí: 

„§ 24 

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při 
dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku 

(1)  Při poskytnutí zdanitelného plnění dodání zboží nebo 
poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v 
tuzemsku, je-li osobou povinnou přiznat daň plátce nebo 
identifikovaná osoba, kterým je dané plnění poskytnuto, vzniká 
povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

(2) Zdanitelné plnění podle odstavce 1 se považuje za 
uskutečněné dnem 
a) uskutečnění plnění stanoveným podle § 21,  

32006L0112 Čl. 63 
 

Čl. 66  
první 

pododstavec 

 Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost 
vzniká dodáním zboží nebo poskytnutím služby. 

Odchylně od článků 63, 64 a 65 mohou členské státy 
stanovit, že v případě určitých plnění nebo určitých 
kategorií osob povinných k dani vzniká daňová 
povinnost v jednom z těchto okamžiků: 

a) nejpozději vystavením faktury; 

 b) poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1. 32010L0045 Čl. 1 odst. 3  3) V čl. 66 se v prvním pododstavci písm. c) a druhý 
pododstavec nahrazují tímto: 

(druhý pododstavec) Odchylka podle prvního 
pododstavce se však nepoužije na poskytnutí služeb, u 
nichž je daň povinen odvést příjemce podle článku 196, 
a na dodání nebo přemístění zboží podle článku 67. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

 (3) Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění podle odstavce 
1 poskytnuta úplata, vzniká povinnost přiznat daň z poskytnuté 
částky ke dni poskytnutí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění 
ke dni poskytnutí úplaty známo dostatečně určitě. 

….“. 
 

32006L0112 Čl. 65 Má-li být platba provedena na účet ještě před dodáním 
zboží nebo poskytnutím služby, vzniká daňová 
povinnost z přijaté částky převzetím platby. 

 (4) Je-li poskytováno zdanitelné plnění podle odstavce 1 po 
dobu delší než 12 měsíců a během tohoto období nedojde k 
poskytnutí úplaty s povinností přiznat daň, považuje se plnění za 
uskutečněné posledním dnem každého kalendářního roku, pokud se 
jedná o 
a) poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1, 

32010L0045 Čl. 1 odst. 2  2) V článku 64 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

(druhý pododstavec) Poskytování služeb, z něhož má 
podle článku 196 povinnost odvést daň příjemce služeb, 
které probíhá po dobu delší než jeden rok a které nevede 
k vyúčtováním nebo platbám během tohoto období, se 
považuje za uskutečněné uplynutím každého 
kalendářního roku, dokud poskytování služeb neskončí. 

 b) dodání zboží s instalací nebo montáží, 
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi. 32010L0045 Čl. 1 odst. 2 2) V článku 64 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

(třetí pododstavec) Členské státy mohou stanovit, že v 
některých případech, jiných než těch uvedených v 
prvním a druhém pododstavci, se dodávání zboží a 
poskytování služeb, která probíhají po určitou dobu, 
považují za uskutečněná alespoň jednou ročně. 

 § 24a 

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a 
poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko 

(1) Při poskytnutí služby nebo dodání zboží s místem plnění 
mimo tuzemsko vzniká povinnost přiznat plnění ke dni uskutečnění 
tohoto plnění, pokud se jedná o 
a) poskytnutí služby, 
b) dodání zboží s instalací nebo montáží, 
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi. 

(2) Plnění podle odstavce 1 se považuje za uskutečněné dnem 
a) uskutečnění plnění stanoveným podle § 21, 

32006L0112 Čl. 63 
 

Čl. 66  
první 

pododstavec 

Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost 
vzniká dodáním zboží nebo poskytnutím služby. 

Odchylně od článků 63, 64 a 65 mohou členské státy 
stanovit, že v případě určitých plnění nebo určitých 
kategorií osob povinných k dani vzniká daňová 
povinnost v jednom z těchto okamžiků: 

a) nejpozději vystavením faktury; 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

 b) poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 
odst. 1, na které se vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení. 32010L0045 Čl. 1 odst. 3  3) V čl. 66 se v prvním pododstavci písm. c) a druhý 

pododstavec nahrazují tímto: 

(druhý pododstavec) Odchylka podle prvního 
pododstavce se však nepoužije na poskytnutí služeb, u 
nichž je daň povinen odvést příjemce podle článku 196, 
a na dodání nebo přemístění zboží podle článku 67. 

 (3) Je-li před uskutečněním plnění, u něhož vznikla povinnost 
přiznat plnění, přijata úplata, vzniká povinnost přiznat plnění z 
přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li plnění ke dni 
přijetí úplaty známo dostatečně určitě.  

32006L0112 Čl. 65 Má-li být platba provedena na účet ještě před dodáním 
zboží nebo poskytnutím služby, vzniká daňová 
povinnost z přijaté částky převzetím platby. 

 (4) Je-li poskytováno plnění s místem plnění mimo tuzemsko 
po dobu delší než 12 měsíců a během tohoto období nedojde k přijetí 
úplaty s povinností přiznat plnění, považuje se plnění za 
uskutečněné posledním dnem každého kalendářního roku, pokud se 
jedná o 
a) poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 

odst. 1, na které se vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení, 

32010L0045 Čl. 1 odst. 2  2) V článku 64 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

(druhý pododstavec) Poskytování služeb, z něhož má 
podle článku 196 povinnost odvést daň příjemce služeb, 
které probíhá po dobu delší než jeden rok a které nevede 
k vyúčtováním nebo platbám během tohoto období, se 
považuje za uskutečněné uplynutím každého 
kalendářního roku, dokud poskytování služeb neskončí. 

 b) dodání zboží s instalací nebo montáží, 
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.“. 32010L0045 Čl. 1 odst. 2 2) V článku 64 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

(třetí pododstavec) Členské státy mohou stanovit, že v 
některých případech, jiných než těch uvedených v 
prvním a druhém pododstavci, se dodávání zboží a 
poskytování služeb, která probíhají po určitou dobu, 
považují za uskutečněná alespoň jednou ročně. 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 50 

V § 57 odst. 1 písm. g) se slova „dětí a mládeže“ nahrazují slovy 
„pro děti a mládež“. 

32006L0112 Čl. 132 1. Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

i) výchovu dětí a mládeže a školské nebo vysokoškolské 
vzdělávání, odborný výcvik nebo rekvalifikaci, jakož i 
poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce související, 
veřejnoprávními subjekty s tímto posláním nebo jinými 
subjekty, jejichž cíle dotyčné členské státy uznávají za 
podobné; 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 51 

V § 57 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno h), které zní: 

„h) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona 
upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
nebo poskytování péče o děti do 4 let v denním režimu, pokud 
jsou poskytovány 
1. státem, 
2. krajem, 
3. obcí, 
4. organizační složkou státu, kraje nebo obce, 
5. dobrovolným svazkem obcí, 
6. hlavním městem Prahou nebo jeho městskou částí, 
7. příspěvkovou organizací, nebo 
8. nestátní neziskovou organizací pro děti a mládež.“. 

32006L0112 Čl. 132 1. Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

i) výchovu dětí a mládeže a školské nebo vysokoškolské 
vzdělávání, odborný výcvik nebo rekvalifikaci, jakož i 
poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce související, 
veřejnoprávními subjekty s tímto posláním nebo jinými 
subjekty, jejichž cíle dotyčné členské státy uznávají za 
podobné; 

32006L0112 Čl. 133 písm. 
a) 

Členské státy mohou vázat v jednotlivých případech 
osvobození jiných než veřejnoprávních subjektů od daně 
podle čl. 132 odst. 1 písm. b), g), h), i), l), m) a n) na 
jednu či více z těchto podmínek: 

a) dotyčné subjekty nesmějí systematicky sledovat zisk 
jako svůj cíl a jakýkoliv případný zisk nesmí být 
rozdělen, nýbrž určen k pokračování nebo zlepšení 
poskytovaných služeb; 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 54 

V § 68 odst. 10 písm. a) se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „nebo 
států zúčastněných v Partnerství pro mír“. 

 

32006L0112 Článek 151 
odst. 1 písm. c)  

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

c) dodání zboží a poskytnutí služby na území členských 
států, které, jsou stranami Severoatlantické smlouvy, pro 
použití ozbrojenými silami ostatních členských států, 
které jsou stranami uvedené smlouvy, nebo civilními 
zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich 
jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném 
obraném úsilí; 
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ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 55 

V § 68 odst. 10 písm. b) se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „nebo 
státem zúčastněným v Partnerství pro mír“. 

32006L0112 Článek 151 
odst. 1 písm. d) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

d) dodání zboží a poskytnutí služby směřující do jiného 
členského státu pro ozbrojené síly kteréhokoli členského 
státu, jenž je stranou Severoatlantické smlouvy a není 
sám státem určení, pro použití těmito ozbrojenými 
silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími 
anebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly 
podílejí na společném obranném úsilí; 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 58 

§ 69 včetně nadpisu zní: 

„§ 69 

Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na 
dovoz zboží a vývoz zboží 

(1) Při vývozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí 
a) přepravy zboží, 
b) služby přímo vázané na vývoz zboží, s výjimkou poskytnutí 

služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. 
(2) Při dovozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí 

a) přepravy zboží, 
b) služby přímo vázané na dovoz zboží, je-li hodnota této služby 

zahrnuta do základu daně při dovozu zboží, s výjimkou 
poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet 
daně. 
…“.  

32006L0112 Čl. 144 

 

 

 

Čl. 146 odst. 1 
písm. e) 

Členské státy osvobodí od daně poskytnutí služby 
vztahující se k dovozu zboží, je-li hodnota této služby 
zahrnuta do základu daně v souladu s čl. 86 odst. 1 písm. 
b). 

 

1. Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

e) poskytnutí služby včetně přepravy a vedlejších plnění, 
s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně podle 
článků 132 a 135, je-li tato služba přímo vázána na 
vývoz nebo dovoz zboží, na nějž se vztahují článek 61 a 
čl. 157 odst. 1 písm. a).  

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 63 

V § 74 odst. 1 se věty první a druhá nahrazují větami „Je-li 
provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42, která má za 
následek snížení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se 
uskutečnilo nebo mělo být uskutečněno plnění, povinen provést 
opravu odpočtu daně, a to za zdaňovací období, ve kterém se o 
těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. To 
neplatí, pokud plátce provedl opravu odpočtu daně podle odstavce 

32006L0112 Čl. 184 
 
 

Čl. 185 
 
 
 

Počáteční odpočet daně se opraví, je–li vyšší nebo nižší, 
než na jaký měla osoba povinná k dani nárok. 

 
1.  Oprava se provede, zejména pokud se po podání 
přiznání k dani změní okolnosti zohledněné při výpočtu 
výše odpočtu, například byly–li zrušeny určité koupě 
nebo byla–li získána určitá snížení ceny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNABYD65TI)



Stránka 9 z 20 
 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
2.“. Čl. 186 

 

 
Členské státy stanoví prováděcí pravidla k článkům 184 a 
185. 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 64 

V § 74 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Plátce je povinen provést opravu odpočtu daně, který 
uplatnil z částky úplaty poskytnuté před uskutečněním zdanitelného 
plnění, pokud se dané zdanitelné plnění neuskutečnilo a úplata 
nebyla vrácena, ani použita na úhradu jiného plnění. Opravu plátce 
provede za zdaňovací období, ve kterém se o těchto skutečnostech 
dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.". 

32006L0112 Čl. 184 
 
 

Čl. 185 
 
 
 

Čl. 186 
 

Počáteční odpočet daně se opraví, je–li vyšší nebo nižší, 
než na jaký měla osoba povinná k dani nárok. 

 
1.  Oprava se provede, zejména pokud se po podání 
přiznání k dani změní okolnosti zohledněné při výpočtu 
výše odpočtu, například byly–li zrušeny určité koupě 
nebo byla–li získána určitá snížení ceny. 
 
Členské státy stanoví prováděcí pravidla k článkům 184 a 
185. 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 69 

V § 77 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „, 
nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní: 

„c) plné nebo částečné výši a následně u tohoto majetku došlo ke 
zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani 
potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech 
dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.“. 

32006L0112 Čl. 184 
 
 

Čl. 185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 186 

Počáteční odpočet daně se opraví, je-li vyšší nebo nižší, 
než na jaký měla osoba povinná k dani nárok. 

1. Oprava se provede, zejména pokud se po podání 
přiznání k dani změní okolnosti zohledněné při výpočtu 
výše odpočtu, například byly–li zrušeny určité koupě 
nebo byla–li získána určitá snížení ceny. 
2. Odchylně od odstavce 1 se oprava neprovádí u plnění, 
která zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena, ani při 
zničení, ztrátě či krádeži majetku, které byly řádně 
doloženy nebo potvrzeny, ani při použití prostředků na 
dárky malé hodnoty a poskytnutí vzorků uvedených v 
článku 16. 
Členské státy však mohou vyžadovat opravu u plnění, 
která zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena, a u krádeží. 

Členské státy stanoví prováděcí pravidla k článkům 184 a 
185. 
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ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 71 

V § 78d se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a plátce ji 
provede za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění 
plnění“. 

32006L0112 Čl. 188 1. Při dodání investičního majetku v průběhu opravného 
období se má za to, že je až do uplynutí opravného 
období využíván osobou povinnou k dani pro její 
ekonomickou činnost. 
Ekonomická činnost se považuje za plně zdaněnou, je–li 
dodání investičního majetku zdaněno. 
Ekonomická činnost se považuje za plně osvobozenou 
od daně, je–li dodání investičního majetku osvobozeno 
od daně. 
2. Oprava podle odstavce 1 se provede jednorázově za 
celé opravné období, které dosud neuplynulo. Je–li však 
dodání investičního majetku osvobozeno od daně, 
mohou členské státy nevyžadovat opravu, je–li 
pořizovatelem osoba povinná k dani, která využívá daný 
investiční majetek výhradně k plněním, u nichž je daň 
odpočitatelná. 

  32006L0112 Čl. 189 Pro účely použití článků 187 a 188 mohou členské státy 
přijmout tato opatření: 
a) vymezit obsah pojmu investiční majetek; 
b) upřesnit výši daně, kterou je třeba vzít v úvahu při 
opravě; 
c) přijmout jakákoliv vhodná opatření k zajištění toho, 
aby opravy neměly za následek neoprávněnou výhodu; 
d) umožnit administrativní zjednodušení. 
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ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 72 

Za § 78d se vkládá nový § 78e, který zní: 

„§ 78e 
(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu 

odpočtu daně k jeho zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně 
doloženy ani potvrzeny, použijí se obdobně ustanovení § 78 až 78c s 
tím, že úprava odpočtu daně se provede jednorázově za zdaňovací 
období, ve kterém se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo 
dozvědět měl a mohl. 

(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně podle odstavce 1 
se stanoví jako součin částky vypočtené podle § 78a odst. 1 nebo 4 a 
počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do 
počtu roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně 
prováděna. Ukazatelem nároku na odpočet daně je 0 %. 

(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který 
plátce u dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, 
ve kterém nastaly skutečnosti podle odstavce 1.“. 

32006L0112 Čl. 184 

 

Čl. 185 

Počáteční odpočet daně se opraví, je-li vyšší nebo nižší, 
než na jaký měla osoba povinná k dani nárok. 

1. Oprava se provede, zejména pokud se po podání 
přiznání k dani změní okolnosti zohledněné při výpočtu 
výše odpočtu, například byly–li zrušeny určité koupě 
nebo byla–li získána určitá snížení ceny 
2. Odchylně od odstavce 1 se oprava neprovádí u plnění, 
která zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena, ani při 
zničení, ztrátě či krádeži majetku, které byly řádně 
doloženy nebo potvrzeny, ani při použití prostředků na 
dárky malé hodnoty a poskytnutí vzorků uvedených v 
článku 16. 
Členské státy však mohou vyžadovat opravu u plnění, 
která zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena, a u krádeží. 

  32006L0112 Čl. 187 1. V případě investičního majetku se oprava rozloží na 
pět let včetně roku, kdy bylo zboží pořízeno nebo 
vyrobeno. 
Členské státy však mohou při provedení opravy 
vycházet z období plných pěti let, počítáno od 
okamžiku, kdy bylo zboží poprvé použito. 
U nemovitostí, které byly pořízeny jako investiční 
majetek, může být opravné období prodlouženo až na 
dvacet let. 
2. Roční oprava se provede jen v rozsahu jedné pětiny 
daně, nebo bylo–li opravné období prodlouženo, v 
rozsahu odpovídajícího podílu daně uplatněné u 
investičního majetku. 
Oprava podle prvního pododstavce se provádějí na 
základě změn poměru mezi nárokem na odpočet daně v 
následujících letech a nárokem na odpočet daně za rok, v 
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němž bylo zboží pořízeno, vyrobeno, nebo případně 
poprvé použito. 

  32006L0112 Čl. 189 Pro účely použití článků 187 a 188 mohou členské státy 
přijmout tato opatření: 
a) vymezit obsah pojmu investiční majetek; 
b) upřesnit výši daně, kterou je třeba vzít v úvahu při 
opravě; 
c) přijmout jakákoliv vhodná opatření k zajištění toho, 
aby opravy neměly za následek neoprávněnou výhodu; 
d) umožnit administrativní zjednodušení. 

ČÁST TŘETÍ 

Čl. V 

bod 73 

§ 79b zní: 

 „§ 79b 
Osoba spravující pozůstalost je povinna v posledním daňovém 

přiznání, které podává za zemřelého plátce, snížit uplatněný nárok 
na odpočet daně u majetku, který je obchodním majetkem zemřelého 
plátce a u kterého tento plátce uplatnil nárok na odpočet daně nebo 
jeho část, pokud dědic nepokračuje v uskutečňování ekonomické 
činnosti po zemřelém plátci.“. 

32006L0112 Čl. 192 Přejde–li osoba povinná k dani z běžného režimu DPH 
do některého zvláštního režimu nebo opačně, mohou 
členské státy přijmout veškerá opatření nezbytná k 
zajištění toho, že tato osoba povinná k dani není 
neoprávněně zvýhodněna ani poškozena. 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 79 

V § 84 odst. 2 písm. c) se slova „cestovním styku“ nahrazují slovy 
„do 3 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém 
se uskutečnilo zdanitelné plnění uvedené na dokladu o prodeji zboží, 
vyveze v osobním zavazadle, které lze odnést“. 

32006L0112 Čl. 147 1. Na dodání zboží podle čl. 146 odst. 1 písm. b), které 
má být odneseno v osobních zavazadlech cestujících, se 
osvobození od daně vztahuje jen při splnění těchto 
podmínek: 

a) cestující není usazen ve Společenství; 

b) zboží je přepraveno mimo Společenství do konce 
třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž se dodání 
uskutečnilo; 

c) celková hodnota dodání včetně DPH je vyšší než 175 
EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně 
stanovený jednou ročně za použití směnného kurzu 
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platného první pracovní den měsíce října s účinkem od 
1. ledna následujícího roku. 

Členské státy však mohou osvobodit od daně i dodání s 
celkovou hodnotou nižší, než je částka uvedená v 
prvním pododstavci písm. c). 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 92 

V § 92b se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Při poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 
odst. 5 plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“. 

32006L0112 Čl. 198 odst. 2  Pokud dodání zlata surového nebo ve formě polotovarů 
o ryzosti 325 tisícin nebo vyšší nebo dodání investičního 
zlata vymezeného v čl. 344 odst. 1 uskuteční osoba 
povinná k dani, která využila některé z možností 
stanovených v článcích 348, 349  a 350, mohou členské 
státy určit za osobu povinnou odvést daň pořizovatele.   

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 93 

V § 92d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se 
odstavec 2, který zní: 

„(2) Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z 
rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci použije plátce 
režim přenesení daňové povinnosti.“. 

32006L0112 Čl. 199 odst. 1 
písm. g) 

g) dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z 
rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji, 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 94 

V § 92e se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní 
práce plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“. 

32006L0112 Čl. 199 odst. 1 
písm. b) 

b) poskytnutí pracovníků pro činnosti, na něž se 
vztahuje písmeno a), 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 95 

Za § 92e se vkládá nový § 92ea, který včetně nadpisu zní: 

„§ 92ea 

Použití režimu přenesení daňové povinností v ostatních 
případech 

Plátce použije režim přenesení daňové povinnosti při 
poskytnutí zdanitelného plnění plátci, pokud se jedná o: 
a) dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této 

32006L0112 Čl. 199 odst. 1 
písm. e), f) 

e) dodání zboží poskytovaného jako záruka jednou 
osobou povinnou k dani jiné takové osobě při realizaci 
této záruky, 

 

f) dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví 
nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem, 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
záruky, 

b) dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a 
výkon tohoto práva nabyvatelem.“. 

 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 98 

V § 95a odstavce 5 až 7 znějí: 

„(5) Osoba povinná k dani je členem skupiny ode dne zápisu 
přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku, pokud na ni 
při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění  

a) zanikajícího člena skupiny, pokud není v okamžiku zániku člena 
skupiny samostatnou osobou povinnou k dani, nebo 

b) rozdělovaného člena skupiny, pokud je v okamžiku přeměny 
nově vznikající osobou povinnou k dani. 

(6) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny 
obchodní korporace do obchodního rejstříku, pokud na ni při této 
přeměně přechází nebo je převáděno jmění 

a) zanikajících nebo rozdělovaných členů více skupin, pokud není 
v okamžiku jejich přeměny samostatnou osobou povinnou k 
dani, nebo 

b) zanikajícího nebo rozdělovaného člena skupiny, která je v   
okamžiku jeho přeměny osobou povinnou k dani. 

…“. 

32006L0112 Čl. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po konzultaci s výborem pro DPH může každý členský 
stát považovat za jedinou osobu povinnou k dani osoby, 
které jsou usazeny na území tohoto členského státu a 
které jsou sice právně nezávislé, avšak navzájem jsou 
úzce propojeny finančními, hospodářskými a 
organizačními vazbami. 

Členský stát, který využije možnost stanovenou v 
prvním pododstavci, může přijmout veškerá opatření 
potřebná k zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání 
se daňovým povinnostem na základě využití tohoto 
ustanovení. 

 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 99 

V § 99b odst. 1 se věta první zrušuje a věta druhá se nahrazuje větou 
„Zdaňovací období, v němž nastala účinnost rozhodnutí o úpadku, 
končí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nastala 
účinnost tohoto rozhodnutí.“. 

32006L0112 Čl. 252 odst. 2 Zdaňovací období stanoví členské státy jako měsíční, 
dvouměsíční nebo tříměsíční. 

Členské státy však mohou stanovit odlišná období s 
podmínkou, že nepřekročí jeden rok. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

ČÁST TŘETÍ 

Čl. V 

Bod 104 

§ 101b včetně nadpisu zní: 

„§ 101b 

Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání 
(1) Daňové přiznání za zdaňovací období, v němž došlo k 

účinnosti rozhodnutí o úpadku plátce nebo člena skupiny, se podává 
do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, pokud ode dne 
účinnosti rozhodnutí o úpadku do posledního dne lhůty pro podání 
daňového přiznání uplynulo méně než 30 dnů. 

(2) Rozhodl-li soud o úpadku člena skupiny, je skupina 
povinna podat nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o 
úpadku tohoto člena skupiny daňové přiznání za část zdaňovacího 
období, která uplynula do dne předcházejícího dni účinnosti tohoto 
rozhodnutí. 

(3) Daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo ke 
smrti zůstavitele, se podává pouze za celé zdaňovací období. 

(4) Osoba spravující pozůstalost je povinna podat daňové 
přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo ke smrti zůstavitele, 
do 
a) 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, nebo 
b) 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo ke 

smrti zůstavitele, jehož zdaňovacím obdobím bylo kalendářní 
čtvrtletí, pokud od posledního dne lhůty podle písmene a) do 25 
dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo ke smrti 
zůstavitele, uplynulo méně než 25 dnů.  
(5) Ve lhůtě podle odstavce 4 vzniká povinnost podat daňové 

přiznání nebo dodatečné daňové přiznání v případě, kdy původní 
lhůta pro jeho podání dosud neuplynula. 

….“. 

32006L0112 Čl. 252 1. Přiznání k dani se podává ve lhůtě, kterou stanoví 
členské státy. Tato lhůta nesmí překročit dva měsíce od 
konce každého zdaňovacího období. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 106 

V § 102 odst. 1 písm. a) se za slovo „zboží“ vkládají slova „z 
tuzemska“. 

32008L0008 Čl. 2 odst. 9 9) Článek 262 se nahrazuje tímto: 

Článek 262 

Každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely 
daně z přidané hodnoty podává souhrnné hlášení, ve 
kterém uvede tyto údaje: 

a) pořizovatele identifikované pro účely daně z přidané 
hodnoty, kterým dodala zboží za podmínek stanovených 
v čl. 138 odst. 1 a odst. 2 písm. c);  

b) osoby identifikované pro účely daně z přidané 
hodnoty, kterým dodala zboží v rámci pořízení zboží 
uvnitř Společenství podle článku 42; 

c) osoby povinné k dani i právnické osoby nepovinné k 
dani identifikované pro účely daně z přidané hodnoty, 
kterým poskytla služby jiné než služby, které jsou v 
členském státě, v němž je plnění zdanitelné, osvobozeny 
od daně z přidané hodnoty a u nichž je podle článku 196 
povinen odvést daň příjemce služby. 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 117 

§ 106e včetně nadpisu zní: 

„§ 106e 

Zrušení registrace skupiny 
… 

(2) Pokud skupina nesplňuje podmínky podle § 5a, je 
zastupující člen povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně správci 
daně. 

(3) Správce daně zruší registraci skupiny rovněž, pokud 

a) skupina nesplňuje podmínky podle § 5a, nebo 
b) zjistí, že žádný z členů skupiny nesplňuje podmínky pro členství 

32006L0112 Čl. 11 Po konzultaci s Poradním výborem pro DPH může 
každý členský stát považovat za jedinou osobu povinnou 
k dani osoby, které jsou usazeny na území tohoto 
členského státu a které jsou sice právně nezávislé, avšak 
navzájem jsou úzce propojeny finančními, 
hospodářskými a organizačními vazbami. 

Členský stát, který využije možnost stanovenou v 
prvním pododstavci, může přijmout veškerá opatření 
potřebná k zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání 
se daňovým povinnostem na základě využití tohoto 
ustanovení. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ve skupině. 

…“. 

ČÁST TŘETÍ 
Čl. V 

bod 119 

V § 109 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a 
doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou podle právního 
předpisu upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z 
trestné činnosti a financování terorismu.“. 

32006L0112 Čl. 205 V situacích uvedených v článcích 193 až 200, 202, 203 a 
204 mohou členské státy stanovit, že za odvod daně ručí 
společně a nerozdílně jiná osoba než osoba povinná 
odvést daň. 

 
 

Celex Název předpisu 

32006L0112 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 

32008L0008 Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby 

32010L0045 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 
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3) Změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým 

se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné s vnitřním trhem 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah  
ČÁST 
ŠESTÁ 

čl. X  

bod 1 

 

V § 52 se doplňuje odstavec 6, který zní:  

„(6) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace získané při 
správě daní zveřejňované při plnění informační povinnosti 
poskytovatele veřejné podpory nebo podpory malého rozsahu podle 
jiného zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.“.  

 

32014R0651 Čl. 9 1. Dotyčný členský stát zajistí, aby se na souhrnné 
internetové stránce věnované státní podpoře na celostátní 
nebo regionální úrovni zveřejnily: 

a) souhrnné informace podle článku 11 ve 
standardizovaném formátu uvedeném v příloze II nebo 
odkaz na tyto informace; 

b) úplné znění každého opatření podpory podle článku 11 
nebo odkaz umožňující přístup k úplnému znění; 

c) informace uvedené v příloze III týkající se každého 
poskytnutí jednotlivé podpory, která přesahuje 500 000 
EUR. 

Pokud jde o podporu poskytovanou na projekty Evropské 
územní spolupráce, informace uvedené v tomto odstavci 
se zveřejní na internetových stránkách členského státu, v 
němž se nachází příslušný řídicí orgán definovaný v 
článku 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1299/2013. Zúčastněné členské státy se mohou 
alternativně rozhodnout, že každý z nich poskytne na 
příslušných internetových stránkách informace týkající se 
opatření podpory na svém území. 

2. V případě režimů v podobě daňových zvýhodnění a 
režimů, na které se vztahují články 16 a 21(51), se 
podmínky odst. 1 písm. c) tohoto článku pokládají za 
splněné v případě, že členský stát zveřejní požadované 
údaje k výši jednotlivých podpor v následujících 
rozpětích (v milionech EUR): 
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0,5-1; 1-2;  

2-5;  

5-10;  

10-30 a 

30 a více. 

3. V případě režimů podpory podle článku 51 tohoto 
nařízení se povinnost zveřejňování informací vyplývající 
z tohoto článku nevztahuje na konečné spotřebitele. 

4. Informace uvedené v odst. 1 písm. c) tohoto článku 
musí být uspořádány a být přístupné ve 
standardizovaném formátu, který je specifikován v 
příloze III, a musí být možné je efektivně vyhledávat a 
stahovat. Informace uvedené v odstavci 1 se zveřejní ve 
lhůtě šesti měsíců od poskytnutí podpory nebo v případě 
podpory v podobě daňových zvýhodnění ve lhůtě 
jednoho roku od data, k němuž se předkládá daňové 
přiznání, a jsou k dispozici po dobu alespoň deseti let ode 
dne, kdy byla podpora poskytnuta. 

5. Komise na svých internetových stránkách zveřejňuje: 

a) odkazy na internetové stránky věnované státní podpoře 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku; 

b) souhrnné informace uvedené v článku 11. 

6. Členské státy musí dosáhnout souladu s ustanovením 
tohoto článku nejpozději do dvou let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost. 

____________________  

(51) Pokud jde o režimy podle článků 16 a 21 tohoto 
nařízení, od požadavku na zveřejnění informací o 
každém poskytnutí jednotlivé podpory, která přesahuje 
500 000 EUR, může být upuštěno v případě malých a 
středních podniků, které na žádném trhu neuskutečnily 
komerční prodej. 
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Celex Název předpisu 

32014R0651 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné s vnitřním trhem 
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