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TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

K části první návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

§ 1 
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie137) a upravuje 

a) daň z příjmů fyzických osob, 
b) daň z příjmů právnických osob. 

*** 

§ 5 
Základ daně a daňová ztráta  

(1) Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 
období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, 
pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak.  

(2) U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů 
příjmů uvedených v § 6 až 10, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle 
jednotlivých druhů příjmů s použitím ustanovení odstavce 1. 

(3) Pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajích 
přesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou. O ztrátu upravenou podle 
§ 23 (dále jen „daňová ztráta“) se sníží úhrn dílčích základů daně zjištěných 
podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až 10 s použitím ustanovení odstavce 1. 
Tuto daňovou ztrátu nebo její část, kterou nelze uplatnit při zdanění příjmů ve zdaňovacím 
období, ve kterém vznikla, lze odečíst od úhrnu dílčích základů daně zjištěných podle 
jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až 10 v následujících zdaňovacích obdobích podle 
§ 34.  

(4) Příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem 
nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují 
za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Příjmy vyplacené nebo 
obdržené po 31. dni po skončení zdaňovacího období jsou příjmem zdaňovacího období, 
ve kterém byly vyplaceny nebo obdrženy a zálohy sražené z těchto příjmů plátcem daně se 

                                                 
137) Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdaněnímateřských a dceřiných 
společností z různých členských států (přepracované znění), ve znění směrnice Rady 2013/13/EU, směrnice 
Rady 2014/86/EU a směrnice Rady 2015/121/EU.Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o 
společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií 
týkajícíchse společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnostinebo evropské 
družstevní společnosti mezi členskými státy (kodifikované znění), ve znění směrnice Rady 
2013/13/EU.Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úrokůa licenčních 
poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, 
směrnice Rady 2004/76/ES, směrnice Rady 2006/98/ES a směrnice Rady 2013/13/EU.Směrnice Rady 2003/48 
ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve znění směrnice Rady 
2004/66/ES, rozhodnutí Rady 2004/587/ES,směrnice Rady 2006/98/ES a směrnice Rady 2014/48/EU. 
Směrnice Rady 2016/1164/EU ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám 
vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice 
Rady 2017/952/EU. 
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započítají u poplatníka na daňovou povinnost až v tom zdaňovacím období, ve kterém budou 
vyplaceny nebo obdrženy. Obdobně se postupuje při stanovení základu daně a při evidenci 
příjmů ze závislé činnosti. 

(5) Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, pro které je dále 
stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně podle § 36 ze samostatného základu 
daně, pokud § 36 odst. 7 nebo 8 nestanoví jinak. Do základu daně se nezahrnují příjmy 
zahrnuté do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a.  

(6) O příjem zahrnutý do základu daně (dílčího základu daně) v předchozích 
zdaňovacích obdobích, který byl vrácen, se sníží příjmy (výnosy) anebo se zvýší výdaje 
(náklady) ve zdaňovacím období, ve kterém k jeho vrácení došlo, za předpokladu, že pro jeho 
vrácení existuje právní důvod a vrácení příjmů není zachyceno v účetnictví nebo v daňové 
evidenci poplatníka při zjištění základu daně (dílčího základu daně) podle § 7 a 9. Obdobným 
způsobem se postupuje v případě výdajů (nákladů) uplatněných jako výdaje (náklady) 
na dosažení, zajištění a udržení příjmů, při nedodržení stanovených podmínek pro jejich 
uplatnění jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná-li se o částky 
uplatněné jako výdaj (náklad) v předchozích zdaňovacích obdobích, u kterých existuje právní 
důvod k jejich vrácení příjemcem, zvyšují se o tyto částky příjmy (výnosy) nebo se sníží 
výdaje (náklady) ve zdaňovacím období, kdy odpadl právní důvod k jejich uplatnění, 
za předpokladu, že vrácení nebylo zachyceno v účetnictví nebo v daňové evidenci poplatníka 
při zjišťování základu daně (dílčího základu daně) podle § 7 a 9. O příjem ze závislé činnosti 
zahrnutý v předchozích zdaňovacích obdobích do dílčího základu daně (základu pro výpočet 
zálohy na daň), k jehož vrácení existuje právní důvod, lze snížit u poplatníka příjem ze závislé 
činnosti v kalendářním měsíci, popř. v následujících kalendářních měsících ve zdaňovacím 
období, ve kterém k jeho vrácení došlo. Příjem za daný kalendářní měsíc však může být 
snížen pouze do výše, ve které byl poplatníkovi zúčtován.  

(7) U poplatníka s příjmy podle § 7 a 9 se přihlédne i k zásobám pořízeným 
v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž zahájil činnost. Totéž platí obdobně 
i pro jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti.  

(8) Při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci se postupuje podle přílohy 
č. 2 k tomuto zákonu. Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví se postupuje 
podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu.  

(9) Pro poplatníky uvedené v § 2 se hodnotou pohledávky rozumí jmenovitá hodnota 
nebo pořizovací cena u pohledávky nabyté postoupením a u pohledávky nabyté bezúplatně 
cena určená ke dni jejího nabytí podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a). 
U poplatníků, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty nebo jimi byli v době vzniku 
pohledávky, se jmenovitá hodnota pohledávky snižuje o výši daně z přidané hodnoty, pokud 
byla splněna vlastní daňová povinnost na výstupu.  

(10) Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o  
a) výši dluhu, kromě prominuté daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, 

dluhu ze smluvní pokuty, úroku z prodlení a jiných obdobných sankcí, který zanikl jinak 
než  
1. splněním,  
2. započtením,  
3. splynutím práva s povinností u jedné osoby,  
4. narovnáním,  
5. dohodou, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty,  

                                                 
1a) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 
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b) hodnotu záloh, které jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uhrazených 
poplatníkem s příjmy podle § 7, který nevede účetnictví a výdaje uplatňuje podle § 24, 
poplatníkovi, který je spojenou osobou (§ 23), který vede účetnictví, s výjimkou záloh 
z titulu úplaty u finančního leasingu, nedošlo-li k vyúčtování celkového dluhu v tom 
zdaňovacím období, ve kterém byly zálohy uhrazeny,  

c) příjem plynoucí poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, ze směnky, kterou je hrazena 
pohledávka, jedná-li se o příjem, který je předmětem daně podle § 3,  

d)  částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty vzniklou 
na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým.  

(11) Rozdíl mezi příjmy a výdaji se snižuje o hodnotu záloh uhrazených poplatníkem 
s příjmy podle § 7, který nevede účetnictví a výdaje uplatňuje podle § 24, poplatníkovi, který 
je spojenou osobou (§ 23), který vede účetnictví, s výjimkou záloh z titulu úplaty u finančního 
leasingu, o které se zvýšil základ daně podle odstavce 10, ve zdaňovacím období, ve kterém 
byl vyúčtován celkový dluh. 

§ 6 
Příjmy ze závislé činnosti  

(1) Příjmy ze závislé činnosti jsou  
a) plnění v podobě  

1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 
poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je 
povinen dbát příkazů plátce,  

2. funkčního požitku,  
b) příjmy za práci  

1. člena družstva,  
2. společníka společnosti s ručením omezeným,  
3. komanditisty komanditní společnosti,  

c) odměny  
1. člena orgánu právnické osoby, 
2. likvidátora,  

d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti, 
ze které plynou příjmy podle písmen a) až c), bez ohledu na to, zda plynou od plátce, 
u kterého poplatník vykonává činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, nebo 
od plátce, u kterého poplatník tuto činnost nevykonává.  

(2) Poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen jako „zaměstnanec“, plátce 
příjmu jako „zaměstnavatel“. Zaměstnavatelem je i poplatník uvedený v § 2 odst. 2 nebo 
v § 17 odst. 3, u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i když příjmy 
za tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem 
nebo bydlištěm v zahraničí. Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto vyplácený příjem 
považuje za příjem vyplácený poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3. 
V případě, že v úhradách zaměstnavatele osobě se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí 
s výjimkou osoby se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie nebo státě 
tvořícím Evropský hospodářský prostor, která má na území České republiky organizační 
složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle 
zákona upravujícího zaměstnanost, je obsažena i částka za zprostředkování, považuje se 
za příjem zaměstnance nejméně 60 % z celkové úhrady.  

(3) Příjmy podle odstavce 1 se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu 
na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo 
jiná osoba a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění 
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prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v jeho prospěch. Příjmem zaměstnance se 
rozumí i plnění podle odstavce 9 písm. d) a e) poskytnuté zaměstnavatelem pro rodinného 
příslušníka zaměstnance. Příjmem se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance 
zaměstnavateli za poskytnuté plnění, kromě jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný 
než garáž, sklep nebo komoru, bytu nebo rodinného domu, v němž měl zaměstnanec bydliště 
po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena  
a) určená podle zákona upravujícího oceňování majetku nebo cena, kterou účtuje jiným 

osobám,  
b) stanovená podle odstavce 6 v případě poskytnutí motorového vozidla k používání 

pro služební i soukromé účely.    
(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 

samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, 
pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 
5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy 
podle odstavce 1 
a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně 

nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo 
b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč. 

(5) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 4 ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně 
(dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2. 

(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání 
pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní 
ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o vozidlo najaté 
nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, 
a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň 
z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se 
posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, 
nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li 
zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více 
motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem 
zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Poskytne-li 
zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových 
vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních 
cen všech motorových vozidel poskytnutých pro služební i soukromé účely. Vstupní cenou 
vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9.  

(7) Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které 
nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou  
a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem činnosti, ze které plyne 

příjem ze závislé činnosti, do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním 
předpisem5) pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku 
práce, jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem 
na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou 
zdanitelným příjmem podle odstavce 1,  

b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu 
stanoveném zvláštním předpisem, včetně nákladů na udržování osobních ochranných 
a pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, jakož i hodnota poskytovaných 

                                                 
5) Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce. 
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stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, dále hodnota pracovního oblečení, 
určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování, 

c) částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo 
částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které 
za zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel,  

d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce 
poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce,  

e) povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon 
práce stanovená právním předpisem. 

(8) Hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. b) až d) 
paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného 
zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise 
zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě za předpokladu, že výše paušálu byla 
zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Stejným 
způsobem postupuje zaměstnavatel při stanovení paušálu v případech, kdy dojde ke změně 
podmínek, za nichž byl paušál stanoven. Jde-li o paušál za použití vlastního nářadí, zařízení 
a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance, které by jinak byly odpisovány, uzná se 
jen do výše, v jaké by zaměstnavatel uplatňoval odpisy srovnatelného hmotného majetku 
při rovnoměrném odpisování v dalších letech odpisování.  

(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny  
a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související 

s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem 
na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího 
zaměstnanost133); toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této 
souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další 
peněžní plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům,  

b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům 
ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného 
prostřednictvím jiných subjektů,  

c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního 
fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou 
výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem zaměstnancům 
ke spotřebě na pracovišti,  

d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému 
příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku 
(příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) 
na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě 
1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného 

charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků 
na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí 
rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně 
osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období, 

2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského 
zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, 

3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, 
4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých 

reklama přesahuje 50 % plochy, 

                                                 
133) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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e) zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým 
zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných 
jízdenek,   

f) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům 
daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se 
sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této 
činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích, 
a to s výjimkou příjmů z  
1. osobně a veřejně vykonávané činnosti umělce, sportovce, artisty nebo spoluúčinkující 

osoby a  
2. činnosti vykonávané ve stálé provozovně,  

g) hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních 
potřeb podle příslušného předpisu,6a) u zaměstnavatelů, na které se tento předpis 
nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných 
podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub 
výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 
a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance,  

h) peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených 
sil a naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštních 
právních předpisů,Chyba! Záložka není definována. zvláštní požitky poskytované příslušníkům 
bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu a náhrada majetkové újmy podle 
zvláštního právního předpisu.  

ch) náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů 
podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2005,  

i) hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná 
jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, 
pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště, 
a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně,  

j) mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů ve výši rozdílu mezi dávkami 
nemocenského pojištění,  

k) náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem 1989 
a vyplácená po 31. prosinci 1992,  

l) příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy,  
m) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný  podle zvláštních 

právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů6e) vyslaným v rámci 
jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území 
České republiky po dobu působení v zahraničí,  

n) odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení 
pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, vyplácené 
pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, 
nemoc z povolání, pracovní úraz nebo onemocnění vznikající nebo se zhoršující vlivem 
pracovního prostředí,  

o) příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc 
zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů 
v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých 

                                                 
6a) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb. 
6e) Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 
některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o 
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
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byl vyhlášen nouzový stav,65) za předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny z fondu 
kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního fondu za obdobných podmínek 
u zaměstnavatelů, na které se předpis o fondu kulturních a sociálních potřeb nevztahuje 
nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou 
výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,  

p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně jako  
1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho 

zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní 
spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti,  

2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní 
pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi 
zaměstnancem a institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti 
zaměstnance na penzijním pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění 
z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce 
dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má 
zaměstnanec, a v případě smrti zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který 
hradil příspěvek na penzijní pojištění, nebo  

3. příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho 
pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové 
pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní 
důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se 
pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo 
v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), za podmínky, že výplata 
pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících 
od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu 
dosáhne pojištěný věku 60 let, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna 
výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné 
smlouvy, a že je pojistná smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem 
a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České 
republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou 
na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský 
prostor a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého 
životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt 
pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě 
zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné; dojde-li před skončením doby 
60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný 
dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného 
příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo 
k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, osvobození zaniká a příjmem podle 
§ 6 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků 
na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení 
smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny; 
toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod 
nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se 
pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo 
v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné 
plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo 
převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky 

                                                 
65) Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
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pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele; tento příjem není příjmem 
vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti; zaměstnanec je povinen 
oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž 
změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem 
za jeho soukromé životní pojištění zanikl, 

r) naturální plnění poskytované podle zvláštních právních předpisů6g) představitelům státní 
moci a některých státních orgánů a soudcům,  

s) náhrada prokázaných výdajů poskytovaná podle zvláštních právních předpisů6g) 
představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům, jde-li o  
1. výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále 

jen „tuzemská cesta“),  
2. výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen 

„zahraniční cesta“),  
3. výdaje na stravování při tuzemských cestách,  
4. výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách,  
5. výdaje na ubytování při tuzemských cestách,  
6. výdaje na ubytování při zahraničních cestách,  
7. výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,  
8. výdaje na odborné a administrativní práce,  
9. výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta,  
10. výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky soudci 

při tuzemských cestách,  
t) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo 

snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zvláštních 
právních předpisů47a), do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním 
předpisem upravujícím pracovně právní vztahy47b) ,  

u) částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se 
srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) 
ve prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů 
spojených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci, 

v) příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu 
při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček; majetkový 
prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený 
za jednotlivé kalendářní měsíce se oceňuje podle odstavce 3 a zahrnuje do základu daně 
alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc 
prosinec. 

(10) Funkčními požitky jsou  
a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem 

funkce, jejichž výše se stanoví podle zákona upravujícího platy a další náležitosti spojené 

                                                 
6g) Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 
státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a 
některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně 
za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
47a) Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 
spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 
Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
47b) § 192 odst. 2 zákoníku práce. 
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s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců138), 
s výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky a náhrad spojených s výkonem jeho 
funkce, 

b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším 
výkonem funkce v  
1. orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy,  
2. státních orgánech,  
3. spolcích a zájmových sdruženích,  
4. odborových organizacích,  
5. komorách,  
6. jiných orgánech a institucích.  

(11) Za funkční požitek se nepovažují příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů 
kolektivních sporů a rozhodců za činnost vykonávanou podle zvláštních předpisů.  

(12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou 
uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní 
pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů21) povinen platit 
zaměstnavatel (dále jen „povinné pojistné“); částka odpovídající povinnému pojistnému se při 
výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti i u zaměstnance, u kterého 
povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá. Zaměstnancem, u kterého povinnost 
platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se rozumí zaměstnanec, u něhož se odvod 
povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky, nebo zaměstnanec, 
na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu. 
Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Při výpočtu základu daně 
podle věty první se při stanovení částky povinného pojistného nepřihlíží ke slevám nebo 
k mimořádným slevám na pojistném u zaměstnavatele a ani k jiným částkám, o které si 
zaměstnavatel snižuje odvody povinného pojistného. 

(12) Základem daně (dílčím základem daně) je příjem ze závislé činnosti. 
(13) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného 

v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká 
republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o povinné pojistné podle 
odstavce 12 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li činnost, ze které 
plyne příjem ze závislé činnosti, vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela 
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně 
jeho příjem ze závislé činnosti vykonávané v tomto státě, zvýšený o povinné pojistné podle 
odstavce 12; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká 
republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v rozsahu, ve kterém 
nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v bezprostředně předchozím 
zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují 
do základu daně.  

                                                 
138) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci 
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. 
21) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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(14) Jedná-li se o příjem ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi uvedenému 
v § 2 odst. 3 ze zdrojů na území České republiky (§ 22), z něhož se daň vybírá srážkou sazbou 
daně podle § 36, postupuje se při stanovení samostatného základu daně podle odstavce 12.  

(15) Příjmy ze závislé činnosti zúčtované zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance 
ve zdaňovacím období a vyplacené zaměstnanci nebo jím obdržené až po 31. lednu 
po uplynutí tohoto zdaňovacího období, se při zahrnutí do základu daně podle 
§ 5 odst. 4 zvyšují o povinné pojistné, které byl z těchto příjmů v době jejich zúčtování 
povinen platit zaměstnavatel.  

(16) (14) Institucí penzijního pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel 
finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní 
formu, který je 
a) provozován na principu fondového hospodaření, 
b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém136) 

na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění 
a vykonává činnost z toho vyplývající a  

c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím 
Evropský hospodářský prostor a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě. 

§ 7 
Příjmy ze samostatné činnosti  

(1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je 
a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
b) příjem ze živnostenského podnikání, 
c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba 

podnikatelské oprávnění, 
d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti 

na zisku. 
(2) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je dále  

a) příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně 
práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování 
a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, 

b) příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 
c) příjem z výkonu nezávislého povolání. 

(3) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v odstavcích 
1 a 2 s výjimkou uvedenou v odstavci 6. Tyto příjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich 
dosažení, zajištění a udržení s výjimkou příjmů uvedených v odstavci 1 písm. d). Příjmy 
uvedené v odstavci 1 písm. d) se snižují o tři čtvrtiny pojistného na sociální zabezpečení, 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, 
avšak pouze do výše tří čtvrtin pojistného vypočteného z maximálního vyměřovacího 
základu stanoveného pro toto pojistné, zaplaceného společníkem veřejné obchodní 
společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, pokud toto pojistné není 
výdajem veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti. Pro zjištění základu 
daně (dílčího základu daně) se použijí ustanovení § 23 až 33. 

(4) U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu 
daně (dílčího základu daně) poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní 

                                                 
136) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, 
ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009. 
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společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se společník podílí na zisku veřejné 
obchodní společnosti. 

(5) U poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu 
daně (dílčího základu daně) poměrná část základu daně nebo daňové ztráty komanditní 
společnosti. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se komplementář podílí na zisku 
komanditní společnosti.  

(6) Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí 
ze zdrojů na území České republiky je samostatným základem daně pro daň vybíranou 
srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně 
nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč a jde o příjem uvedený v odstavci 2 písm. a). 

(7) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění 
a udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12, ve výši 
a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů 

z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 
800 000 Kč, 

b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 
600 000 Kč, 

c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však 
uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč, 

d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) 
a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč. 

Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit. 
(8) Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 7, má se za to, že v částce výdajů jsou 

zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů 
ze samostatné činnosti, s výjimkou pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které lze uplatnit do 
výše tří čtvrtin zaplaceného pojistného, avšak pouze do výše tří čtvrtin pojistného 
vypočteného z maximálního vyměřovacího základu stanoveného pro toto pojistné. Pro 
účely odstavce 7 se příjmy rozumí příjmy podle tohoto zákona, které by poplatník měl, pokud 
by nebyl účetní jednotkou. Poplatník, který uplatňuje výdaje způsobem podle odstavce 7, je 
povinen vždy vést záznamy o příjmech podle odstavce 7 a evidenci pohledávek vzniklých 
v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti. 

(9) Jde-li o věc ve společném jmění manželů, která je využívána pro činnost, ze které 
plyne příjem ze samostatné činnosti, jedním z manželů nebo oběma manžely, vkládá tuto věc 
do obchodního majetku jeden z manželů. V případě, že tuto věc má v obchodním majetku 
jeden z manželů, avšak je pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, využívána 
také druhým z manželů, lze výdaje (náklady) související s touto věcí, které připadají na část 
věci využívané pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, oběma manžely, 
rozdělit mezi oba manžele v poměru, v jakém ji využívají při své činnosti podle odstavců 
1 a 2. Příjmy z prodeje věci ve společném jmění manželů jsou zdaňovány u toho z manželů, 
který měl takovou věc zahrnutou v obchodním majetku. Po ukončení činnosti, ze které plyne 
příjem ze samostatné činnosti, se postupuje podle § 10 odst. 5 zákona.  

(10) Za příjmy podle § 7 odst. 1 písm. d) se nepovažují a předmětem daně nejsou 
náhrady cestovních výdajů poskytované společníkům veřejných obchodních společností 
a komplementářům komanditních společností do výše stanovené zvláštním předpisem.5)  

(11) Dojde-li k ukončení (přerušení) činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné 
činnosti, a poplatník, zaplatí částky pojistného podle § 23 odst. 3 písm. a) 
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bodu 5 a § 24 odst. 2 písm. f) po stanoveném termínu a uhradí dluhy uvedené 
v § 23 odst. 3 písm. a) bod 11, může podat dodatečné daňové přiznání na daňovou povinnost 
nižší. Obdobně postupuje právní nástupce poplatníka s příjmy podle § 7 v případě úmrtí 
poplatníka.  

(12) Pokud poplatník s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) uplatní jako účetní 
období hospodářský rok,20) je dílčím základem daně nebo daňovou ztrátou rozdíl mezi příjmy 
a výdaji za ukončený hospodářský rok. Při změně účtování v kalendářním roce na účtování 
v hospodářském roce je dílčím základem daně nebo daňovou ztrátou podle § 7 rozdíl mezi 
příjmy a výdaji do posledního dne měsíce, kterým poplatník ukončil účtování v kalendářním 
roce. Při změně účtování v hospodářském roce na účtování v kalendářním roce je dílčím 
základem daně nebo daňovou ztrátou podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) součet rozdílu 
mezi příjmy a výdaji v hospodářském roce a rozdílu mezi příjmy a výdaji od doby ukončení 
účtování v hospodářském roce do konce kalendářního roku. Dílčí základ daně se zahrne 
do daňového přiznání za kalendářní rok, ve kterém končí hospodářský rok nebo účtování 
přechodu z kalendářního roku na hospodářský rok a naopak. Obdobně postupuje poplatník 
s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. d), pokud veřejná obchodní společnost nebo komanditní 
společnost uplatní jako účetní období hospodářský rok.  

(13) Poplatníci s příjmy podle odstavců 1 a 2, kteří nevedou účetnictví a neuplatňují 
výdaje podle odstavce 7, postupují podle § 7b. Vede-li každý ze společníků společnosti 
(§ 12), daňovou evidenci, mohou vést i daňovou evidenci, ve které evidují společné příjmy 
a společné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; přitom na konci zdaňovacího 
období nebo při ukončení činnosti v průběhu zdaňovacího období, uvedou do své daňové 
evidence podíl na společných příjmech a podíl na společných výdajích na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů. 

§ 8 
 Příjmy z kapitálového majetku  

(1) Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo 
§ 7 odst. 1 písm. d), jsou 
a) podíly na zisku obchodní korporace nebo podílového fondu, je-li v něm podíl 

představován cenným papírem, a úroky z držby cenných papírů,  
b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání,  
c) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků 

na účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání,  
d) výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na roveň postaveného,  
e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem9a), dávky doplňkového penzijního 

spoření a z penzijního pojištění po snížení podle odstavce 6,  
f) plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není 

pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení podle odstavce 7,  
g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček, úroky z prodlení, poplatek 

z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na účtech neuvedených v písmeni 
c) s výjimkou podle § 7a a úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši členů 
obchodních korporací,  

h) úrokové a jiné výnosy z držby směnek (např. diskont z částky směnky, úrok ze směnečné 
sumy),  

i) plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace.  
                                                 
20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením. 
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(2) Za příjem z kapitálového majetku se dále považuje rozdíl mezi vyplacenou 
jmenovitou hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň 
postaveného a emisním kursem při jejich vydání; v případě předčasného zpětného odkupu se 
použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného odkupu. 

(3) Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a i) a v odstavci 2 a úrokové příjmy a jiné 
výnosy z držby směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele 
[odstavec 1 písm. h)], plynoucí ze zdrojů na území České republiky, jsou samostatným 
základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36).  

(4) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a i) a v odstavci 2 ze zdrojů 
v zahraničí, jsou nesnížené o výdaje základem daně (dílčím základem daně). Plynou-li příjmy 
uvedené v odstavci 1 písm. e) a f) ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem 
daně).  

(5) Úrokové příjmy z dluhopisů vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České 
republice nebo Českou republikou plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 2 a příjmy 
uvedené v odstavci 1 písm. g) a h) nesnížené o výdaje jsou základem daně (dílčím základem 
daně), s výjimkou úroků a jiných výnosů ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky 
vzniklé z vkladu věřitele, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou 
daně (§ 36). U příjmu z úroků ze zápůjčky nebo úvěru je výdajem zaplacený úrok z částek 
použitých na poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, a to až do výše příjmu. 

(6) Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem se považuje za základ daně 
po snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění. Dávka 
z penzijního pojištění se považuje za základ daně po snížení o zaplacené příspěvky. Dávka 
z doplňkového penzijního spoření se považuje za základ daně po snížení o zaplacené 
příspěvky a o státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření. Jde-li o penzi, rozloží se 
příspěvky na penzijní připojištění, státní příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky 
na penzijní pojištění, příspěvky na doplňkové penzijní spoření a státní příspěvky 
na doplňkové penzijní spoření na vymezené období pobírání penze. Jednorázové vyrovnání 
nebo odbytné z penzijního připojištění se státním příspěvkem se pro zjištění základu daně 
nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance 
po 1. lednu 2000. Jednorázové plnění z penzijního pojištění nebo plnění vyplacené při 
předčasném zániku penzijního pojištění se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky 
zaplacené instituci penzijního pojištění zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnance. 
Jednorázové vyrovnání nebo odbytné z doplňkového penzijního spoření se pro zjištění 
základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijní společnosti zaměstnavatelem 
za zaměstnance, s výjimkou příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem 
zaplacených penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance před 1. lednem 2000 
v případě, kdy došlo k převodu prostředků účastníka z penzijního připojištění se státním 
příspěvkem do doplňkového penzijního spoření účastníka, ze kterého je jednorázové 
vyrovnání nebo odbytné vypláceno.  

(7) Plnění ze soukromého životního pojištění se považuje za základ daně po snížení 
o zaplacené pojistné. Jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá 
zánik pojistné smlouvy, se považuje za základ daně po snížení o zaplacené pojistné ke dni 
výplaty, a to až do výše tohoto příjmu. Plyne-li jiný příjem z pojištění osob, který není 
pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy opakovaně v průběhu trvání pojistné 
smlouvy, nelze tento příjem snižovat o dříve uplatněné zaplacené pojistné. U plnění ve formě 
dohodnutého důchodu (penze) se považuje za základ daně plnění z pojištění snížené 
o zaplacené pojistné, rovnoměrně rozdělené na období pobírání důchodu. Plnění 
ze soukromého životního pojištění se pro zjištění základu daně nesnižuje o zaplacené pojistné, 
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které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem z pojištění osob, který není 
pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Odkupné se pro zjištění základu daně 
snižuje o zaplacené pojistné s výjimkou pojistného, které bylo dříve uplatněno v souvislosti 
s jiným příjmem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné 
smlouvy a s výjimkou příspěvků na pojistné za soukromé životní pojištění zaměstnance, které 
hradil zaměstnavatel za zaměstnance za jeho soukromé pojištění vpo 1. lednu 2001 a které 
nebyly zdaněny z důvodu výplaty pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného 
příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo předčasného 
ukončení pojistné smlouvy před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření 
smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let. 

(8) Jedná-li se o příjem podle odstavce 1 nebo odstavce 2 plynoucí do společného jmění 
manželů ze zdroje, který je vložen do obchodního majetku jednoho z manželů, zdaňuje se jen 
u tohoto manžela. Jedná-li se o příjem podle odstavce 1 nebo 2 plynoucí do společného jmění 
manželů ze zdroje, který není vložen do obchodního majetku žádného z manželů, zdaňuje se 
jen u jednoho z nich. 

(9) Příjmy podle odstavce 4 lze zahrnout do samostatného základu daně 
zdaňovaného sazbou daně podle § 16a. Do samostatného základu daně se zahrnují 
veškeré příjmy, které lze zahrnout do tohoto základu, nesnížené o výdaje s výjimkou 
příjmů uvedených v odstavci 1 písm. e) a f). 

*** 

§ 10 
Ostatní příjmy 

(1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy 
podle § 6 až 9, jsou zejména 
a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně 

příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány 
podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence 
udělovaná Energetickým regulačním úřadem, 

b) příjmy z úplatného převodu 
1. nemovité věci, 
2. cenného papíru a 
3. jiné věci, 

c) příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní 
společnosti nebo z převodu družstevního podílu, 

d) příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv 
autorských a práv příbuzných právu autorskému, 

e) přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky, 
f) podíl  

1. člena obchodní korporace s výjimkou společníka veřejné obchodní společnosti 
a komplementáře komanditní společnosti na likvidačním zůstatku, nebo 

2. majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového 
fondu s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu, 

g) vypořádací podíl při zániku účasti člena v obchodní korporaci, s výjimkou společníka 
veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, podíl na majetku 
transformovaného družstva, vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo 
těmto plněním obdobná plnění, 

h) výhry z hazardních her, 
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ch) výhry z reklamních soutěží a reklamních slosování, ceny z veřejných soutěží, 
ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen 
podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže, 

i) příjmy, které společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní 
společnosti obdrží v souvislosti s ukončením účasti na veřejné obchodní společnosti nebo 
komanditní společnosti od jiné osoby než od veřejné obchodní společnosti nebo 
komanditní společnosti, v níž ukončil účast, 

j) příjmy z převodu jmění na společníka a příjmy z vypořádání podle zvláštního právního 
předpisu,131) 

k) příjem z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání 
mezi poškozeným a pojistitelem, 

l) příjem z výměnku, 
m)  příjem obmyšleného ze svěřenského fondu, 
n) bezúplatný příjem, 
o) příjem z rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo z rozpuštění obdobného 

fondu. 
(2) Příjmy podle odstavce 1, plynoucí manželům ze společného jmění manželů, se 

zdaňují u jednoho z nich; obdobně se postupuje u příjmů plynoucích do společného jmění 
manželů. Příjmy plynoucí manželům z prodeje nebo převodu majetku nebo práva 
ve společném jmění manželů, které byly zahrnuty v obchodním majetku, se zdaňují u toho 
z manželů, který měl takový majetek nebo právo zahrnuty v obchodním majetku. U příjmů 
plynoucích z prodeje nebo převodu majetku nebo práva ve společném jmění manželů, které 
byly zahrnuty v obchodním majetku zemřelého manžela (manželky), které plynou 
pozůstalému manželovi (manželce), se k době uvedené v § 4 vztahující se k majetku nebo 
právu zahrnutým v obchodním majetku, nepřihlíží. 

(3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny 
a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne 

ve zdaňovacím období 30 000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem 
z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 
500 Kč na jedno včelstvo, 

b) výhry z 
1. tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč podle zákona upravujícího hazardní hry,  
2. hazardní hry provozované na základě ohlášení podle zákona upravujícího hazardní 

hry, nebylo-li její provozování obecním úřadem zakázáno,  
3. hazardní hry provozované na základě základního povolení podle zákona upravujícího 

hazardní hry, nebo  
4. hazardní hry provozované na základě právních předpisů obdobných zákonu 

upravujícímu hazardní hry vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě 
tvořícím Evropský hospodářský prostor, 

c) bezúplatné příjmy 
1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, 

synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo 
manžela rodičů, 

2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před 
získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu 
pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou, 

                                                 
131) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 
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3. obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil 
majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo 
který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, 

4. poplatníka z jeho majetku, který vložil do rodinné fundace, nebo z majetku, který byl 
do rodinné fundace vložen osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, 

5. nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období 
nepřevyšuje částku 15 000 Kč. 

(4) Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně 
vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným 
v odstavci 1 vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Plynou-li příjmy podle odstavce 
1 písm.  ch) ze zdrojů v zahraničí, je základem daně (dílčím základem daně) příjem nesnížený 
o výdaje. Jde-li o příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, lze výdaje 
uplatnit podle § 7 odst. 7 písm. a). Poplatník, který uplatňuje výdaje podle 
§ 7 odst. 7 písm. a), je povinen vždy vést záznamy o příjmech. Příjmy plynoucí ze splátek 
na základě uzavřené kupní smlouvy nebo ze zálohy na základě uzavřené smlouvy o budoucím 
prodeji nemovité věci se zahrnou do dílčího základu daně za zdaňovací období, ve kterém 
byly dosaženy. Plynou-li příjmy podle odstavce 1 písm. k), jsou samostatným základem daně 
pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36).  

(5) U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena, za kterou poplatník věc 
prokazatelně nabyl, a jde-li o věc nabytou bezúplatně, cena určená podle zvláštního právního 
předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí. Jde-li o hmotný majetek odpisovaný podle 
§ 26 a následujících, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které 
plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo sloužil k nájmu, je výdajem zůstatková cena podle 
§ 29 odst. 2. Jde-li o věc získanou směnou nebo výhrou, vychází se z ceny podle zvláštního 
předpisu1a) (§ 3 odst. 3). Výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické 
zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním 
prodeje s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka. K hodnotě vlastní práce poplatníka 
na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při stanovení výdajů nepřihlíží. 
U příjmů z úplatného převodu cenných papírů lze kromě nabývací ceny akcie nebo 
kmenového listu a pořizovací ceny ostatních cenných papírů uplatnit i výdaje související 
s uskutečněním úplatného převodu a platby za obchodování na trhu s cennými papíry 
při pořízení cenných papírů. Výdaje, které převyšují příjmy podle odstavce 1 písm. b), c), f) 
a g) v tom zdaňovacím období, kdy poprvé plynou splátky nebo zálohy na prodej věcí, 
na budoucí prodej nemovité věci nebo na prodej účasti na společnosti s ručením omezeným, 
komanditní společnosti, podílu na základním kapitálu družstva nebo pohledávky podle § 33a 
zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, mohou být 
uplatněny v tomto zdaňovacím období až do výše tohoto příjmu. Jestliže příjem plyne 
i v dalších zdaňovacích obdobích, postupuje se obdobně, a to až do výše celkové částky, 
kterou lze podle tohoto ustanovení uplatnit. U příjmů z prodeje věci je výdajem daň z nabytí 
nemovitých věcí zaplacená poplatníkem, a to i v případě zaplacení ručitelem. V případě 
prodeje věci ve společném jmění manželů je výdajem daň z nabytí nemovitých věcí zaplacená 
kterýmkoliv z nich. U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem vrácená záloha, i když je 
vrácena v jiném zdaňovacím období. U příjmu plynoucího z odvolání daru je výdajem úhrada 
za zhodnocení daru.  

(6) U příjmů podle odstavce 1 písm. c), f) a g) se za výdaj považuje nabývací cena 
podílu. Výdajem není podíl na majetku družstva převedený v rámci transformace družstev 
podle zvláštního předpisu13) s výjimkou podílu nebo jeho části, který je náhradou podle 

                                                 
13) Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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zvláštních předpisů,2) a s výjimkou dalšího podílu na majetku družstva,) je-li vydán 
ve věcném nebo nepeněžitém plnění. Při přeměně investičního fondu na otevřený podílový 
fond, při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond, při změně 
obhospodařovatele podílového fondu, při sloučení a splynutí podílových fondů a při sloučení, 
splynutí a rozdělení investičního fondu se za nabývací cenu akcie nebo podílového listu 
u téhož poplatníka považuje nabývací cena podílu na původním investičním fondu. U příjmů 
z převodu jmění na společníka se za výdaj považuje nabývací cena podílu nebo pořizovací 
cena cenných papírů, převzaté dluhy, které byly následně uhrazeny, a uhrazené vypořádání, 
i když k uhrazení dojde v jiném zdaňovacím období než v tom, v němž plyne příjem 
z převodu jmění na společníka. U příjmů z vypořádání se za výdaj považuje nabývací cena 
podílu nebo pořizovací cena cenných papírů. 

(7) Důchod podle občanského zákoníku se považuje za základ daně (dílčí základ daně) 
po snížení o částku pořizovací ceny rovnoměrně rozdělenou na období pobírání důchodu. 
Toto období se stanoví jako střední délka života účastníka podle úmrtnostních tabulek 
Českého statistického úřadu v době, kdy důchod začne poprvé pobírat. 

(8) Příjmem podle odstavce 1 písm. f) a g) je také kladný rozdíl mezi oceněním majetku 
podle zvláštního právního předpisu1a) a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní 
korporace při zániku členství v obchodní korporaci, pokud je podíl na likvidačním zůstatku 
nebo vypořádací podíl vypořádáván v nepeněžní formě. Pokud členovi obchodní korporace 
při zániku jeho účasti v ní vznikne vedle práva na vypořádací podíl v nepeněžní formě 
současně i dluh vůči obchodní korporaci, sníží se tento kladný rozdíl o výši dluhu. Příjmy 
podle odstavce 1 písm.  f), g), ch) a o) s výjimkou příjmů z podílu na likvidačním zůstatku 
a vypořádacího podílu u společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů 
komanditní společnosti plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným 
základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). Plynou-li tyto příjmy ze zdrojů 
v zahraničí, jsou základem daně (dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2. Je-li v ceně 
z veřejné soutěže zahrnuta odměna za užití díla nebo výkonu, sníží se o částku připadající 
na tuto odměnu základ daně zdaňovaný zvláštní sazbou daně a tato částka se zahrne do příjmů 
uvedených v § 7. U poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, u nichž je sportovní činnost činností, 
ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, se považují přijaté ceny ze sportovních soutěží 
za příjmy podle § 7. 

(9) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, jsou vždy  
a) plat prezidenta republiky a víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem 

jeho funkce podle zvláštního právního předpisu6g),  
b) renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky podle 

zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce. 
(10) Plynou-li příjmy podle odstavce 8 ze zdrojů v zahraničí, lze tyto příjmy 

zahrnout do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a. 
Do samostatného základu daně se zahrnují veškeré příjmy, které lze zahrnout do tohoto 
základu, nesnížené o výdaje, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. f) a g), které lze 
snížit o nabývací cenu podílu. 

*** 

                                                 
2) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o 
mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě 
majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 16 
 Sazba daně  

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné 
položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %. 

 

§ 16 
Sazba daně 

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky 
od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí: 

Základ daně Sazba daně Ze základu 
přesahujícího 

 

do 1 500 000 Kč 19 %  

nad 1 500 000 Kč 
 

285 000 Kč + 24 % 1 500 000 

§ 16a 
  Solidární zvýšení daně  

(1) Při výpočtu podle § 16 se daň zvýší o solidární zvýšení daně.  
(2) Solidární zvýšení daně činí 7 % z kladného rozdílu mezi  

a) součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně 
podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a  

b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální 
zabezpečení.  

(3) Vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni 
pro účely odstavce 2 písm. a) snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6. 

§ 16a 
Sazba a výpočet daně pro samostatný základ daně 

(1) Sazba daně pro samostatný základ daně činí 15 %.  
(2) Daň se vypočte jako součin samostatného základu daně zaokrouhleného na celá 

sta Kč dolů a sazby daně pro tento základ daně. 
*** 

§ 22 
Zdroj příjmů 

(1) Za příjmy ze zdrojů na území České republiky se u poplatníků uvedených v § 2 odst. 
3 a § 17 odst. 4 považují 
a) příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, 
b) příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) s výjimkou příjmů uvedených v písmenu f) bodu 

2, která je vykonávána na území České republiky nebo na palubách lodí či letadel, které 
jsou provozovány poplatníky uvedenými v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3, 
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c) příjmy ze služeb s výjimkou provádění stavebně montážních projektů, příjmy z 
obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti a 
obdobných činností poskytovaných na území České republiky, 

d) příjmy z převodu nemovitých věcí umístěných na území České republiky a z práv s nimi 
spojených, 

e) příjmy z užívání nemovitých věcí nebo bytů umístěných na území České republiky, 
f) příjmy 

1. z nezávislé činnosti, např. architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, učitele, 
umělce, daňového či účetního poradce a podobných profesí, vykonávané na území 
České republiky, 

2. z osobně vykonávané činnosti na území České republiky nebo zde zhodnocované 
veřejně vystupujícího umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujících osob, bez ohledu 
na to, komu tyto příjmy plynou a z jakého právního vztahu, 

g) příjmy z úhrad od poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 a od stálých 
provozoven poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kterými jsou 
1. náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového vlastnictví, 

počítačových programů (software), výrobně technických a jiných hospodářsky 
využitelných poznatků (know-how), 

2. náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití práva autorského nebo práva 
příbuzného právu autorskému, 

3. podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních 
korporací a jiné příjmy z držby kapitálového majetku a část zisku po zdanění 
vyplácená tichému společníkovi nebo jinému poplatníkovi, než je člen obchodní 
korporace. Za podíly na zisku se pro účely tohoto ustanovení považuje i zjištěný rozdíl 
mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trhu (§ 23 odst. 7) a dále úroky, které se 
neuznávají jako výdaj (náklad) podle § 25 odst. 1 písm. w) a zl), s výjimkou zjištěného 
rozdílu u sjednaných cen a úroků hrazených daňovému rezidentovi jiného členského 
státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než 
České republiky nebo Švýcarské konfederace; podílem na zisku je i plnění ze zisku 
svěřenského fondu, 

4. úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů a obdobné příjmy 
plynoucí z jiných obchodních vztahů, z vkladů a z investičních nástrojů podle 
zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, 

5. příjmy z užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky, 
6. odměny členů orgánů právnických osob bez ohledu na to, z jakého právního vztahu 

plynou, 
7. příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou v obchodním majetku stálé provozovny, 

investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu, upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu, neuvedených pod písmenem h), majetkových práv registrovaných 
na území České republiky, 

8. výhry  z hazardních her, výhry z reklamních soutěží a slosování, ceny z veřejných 
soutěží a ze sportovních soutěží, 

9. výživné a důchody, 
10. příjmy plynoucí společníkovi obchodní společnosti v souvislosti se snížením 

základního kapitálu, 
11. příjmy z úhrad pohledávky nabyté postoupením, 
12. sankce ze závazkových vztahů, 
13. příjmy ze svěřenského fondu, 
14. bezúplatné příjmy neuvedené pod písmeny d), h) a i), 
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h) příjmy z převodu podílů v obchodních korporacích, které mají sídlo na území České 
republiky, 

i) příjmy z převodu obchodního závodu umístěného na území České republiky., 
j) příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou v obchodním majetku stálé provozovny, 

a příjmy z přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do 
zahraničí. 
(2) Stálou provozovnou se rozumí místo k výkonu činností poplatníků uvedených v § 2 

odst. 3 a § 17 odst. 4 na území České republiky, např. dílna, kancelář, místo k těžbě 
přírodních zdrojů, místo prodeje (odbytiště), staveniště. Staveniště, místo provádění stavebně 
montážních projektů a dále poskytování činností a služeb uvedených v odstavci 1 písm. c) a f) 
bod 1 poplatníkem nebo zaměstnanci či osobami pro něho pracujícími se považují za stálou 
provozovnu, přesáhne-li jejich doba trvání šest měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních 
měsíců po sobě jdoucích. Jestliže osoba jedná na území České republiky v zastoupení 
poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 a má a obvykle zde vykonává oprávnění 
uzavírat smlouvy, které jsou závazné pro tohoto poplatníka, má se za to, že tento poplatník má 
stálou provozovnu na území České republiky, a to ve vztahu ke všem činnostem, které osoba 
pro poplatníka na území České republiky provádí. 

(3) Příjem společníka veřejné obchodní společnosti, komplementáře komanditní 
společnosti nebo společníka společnosti, který je daňovým nerezidentem, plynoucí z účasti v 
této obchodní korporaci nebo společnosti a z úvěrového finančního nástroje poskytnutého této 
obchodní korporaci nebo společnosti se považuje za příjem dosahovaný prostřednictvím stálé 
provozovny. Pro zajištění daně z příjmů společníka veřejné obchodní společnosti nebo 
komplementáře komanditní společnosti platí ustanovení § 38e odst. 3. 

(4) Příjmem podle odstavce 1 se rozumí i nepeněžní plnění přijaté poplatníkem. 

 

§ 23 
Základ daně  

(1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 
daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich 
věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období; rozdíl se upraví podle tohoto zákona.  

(2) Pro zjištění základu daně se vychází  
a) z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních 

standardů, u poplatníků, kteří vedou účetnictví.20) Poplatník, který sestavuje účetní 
závěrku podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských 
společenství126), pro účely tohoto zákona použije ke zjištění výsledku hospodaření 
a pro stanovení dalších údajů rozhodných pro stanovení základu daně zvláštní právní 
předpis20i). Při stanovení základu daně se nepřihlíží k zápisům v knihách podrozvahových 
účtů, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Pro zjištění základu daně veřejné obchodní 
společnosti a komanditní společnosti se vychází z výsledku hospodaření upraveného 

                                                 
126) Nařízení ES č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o používání 
Mezinárodních účetních standardů. 
20i) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví. Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními 
institucemi. Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami. 
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o převod podílů na výsledku hospodaření společníkům veřejné obchodní společnosti nebo 
komplementářům komanditní společnosti. Pro zjištění základu daně u poplatníků, kteří 
odpisují majetek metodou komponentního odpisování podle právních předpisů 
upravujících účetnictví, se vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody 
odpisování,  

b) z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, nebo vedou 
jednoduché účetnictví.  

(3) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2  
a) se zvyšuje o  

1. částky neoprávněně zkracující příjmy,  
2. částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů),  
3. částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za která se 

podává daňové přiznání, jako osvobozený bezúplatný příjem veřejně prospěšného 
poplatníka nebo výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud 
následně došlo k porušení podmínek pro jejich osvobození nebo uplatnění jako výdaje 
(nákladu) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to ve zdaňovacím období nebo 
období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo,  

4. částky, o které byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) bodů 
1 a 2 za předchozí zdaňovací období, a to ve zdaňovacím období, kdy je oprava 
nesprávností v účetnictví provedena a ovlivnila výsledek hospodaření. Výsledek 
hospodaření se zvyšuje dále o částku, o kterou byl snížen výsledek hospodaření podle 
písmene c) bodu 1 za předchozí zdaňovací období, a to v tom zdaňovacím období, kdy 
je oprava nesprávností zaúčtována rozvahově,  

5. částky  pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je podle zvláštních právních předpisů 
povinen platit zaměstnanec a byly zaměstnavatelem, který vede účetnictví, sraženy, 
avšak neodvedeny do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období 
nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat podle tohoto zákona nebo 
zvláštního zákona daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, jsou částky 
pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění částkami, 
o které se zvýší výsledek hospodaření, nebudou-li odvedeny do termínu pro podání 
daňového přiznání,  

6. přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných 
sankcí ze závazkových vztahů u věřitele, který vede účetnictví, pokud byly podle 
písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích 
zdaňovacích obdobích; přitom za přijetí úhrady se považuje i vzájemné započtení 
pohledávek. Věřitel, který vede účetnictví a postoupí pohledávku z těchto smluvních 
sankcí nebo u kterého pohledávka z těchto sankcí zanikne jiným způsobem než jejím 
uhrazením nebo splynutím práva s povinností u jedné osoby a její výše byla podle 
písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích 
zdaňovacích obdobích, je povinen o částku této pohledávky zvýšit výsledek 
hospodaření, pokud již nebyl o stejnou částku zvýšen podle bodu 2. Obdobně to platí 
pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace,  

7. částku zrušené rezervy, jejíž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní 
právní předpis,Chyba! Záložka není definována. u poplatníka, který nevede účetnictví,  

8. částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá 
poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, 
za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití 
úspory na dani nebo k ukončení činnosti,  
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9. kladný rozdíl mezi vzájemnými pohledávkami zúčastněných a nástupnických 
obchodních korporací, u nichž dochází k zániku v důsledku přeměny splynutím osoby 
dlužníka a věřitele, vyloučený v zahajovací rozvaze ve prospěch vlastního kapitálu, 
a to u nástupnické obchodní korporace v prvním zdaňovacím období nebo období, 
za něž je nástupnická obchodní korporace povinna podat daňové přiznání, přičemž 
tento rozdíl se stanoví bez vlivu ocenění reálnou hodnotou pro účely přeměny. Tento 
rozdíl se snižuje o tu část pohledávky zanikající v důsledku splynutí osoby dlužníka 
a věřitele, která byla u věřitele odepsána do nákladů, které nebyly považovány 
za daňově uznatelné podle § 24. Toto ustanovení se nevztahuje na pohledávky z titulu 
závazkových pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí 
ze smluvních vztahů,  

10. kladný rozdíl mezi oceněním majetku podle právních předpisů upravujících oceňování 
majetku, kterým je vypořádáván vypořádací podíl nebo likvidační zůstatek 
v nepeněžní formě, a výší jeho hodnoty zachycené v účetnictví obchodní korporace 
podle právních předpisů upravujících účetnictví, a to u poplatníka, který je členem 
obchodní korporace; jestliže poplatníkovi, kterému je vypořádací podíl vyplácen, 
vznikne dluh vůči obchodní korporaci, sníží se vypočtený kladný rozdíl o hodnotu 
tohoto dluhu,  

11. výši neuhrazeného dluhu zachyceného v účetnictví dlužníka odpovídajícího 
pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela. Toto se 
nevztahuje na dluhy dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního 
předpisu,127) a u ostatních poplatníků na dluhy z titulu cenných papírů a ostatních 
investičních nástrojů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty obchodní 
korporace, úvěrů, zápůjček, ručení, záloh, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků 
z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž titulu 
vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení 
zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen. Toto ustanovení se dále nevztahuje na 
dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení 
zdanitelných příjmů, a dále na dluhy, o které vedou poplatníci rozhodčí řízení podle 
zvláštního právního předpisu nebo soudní řízení a nebo správní řízení podle zvláštního 
právního předpisu, jehož se poplatník řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné 
k uplatnění svého práva, a to až do doby pravomocného rozhodnutí. Za dluhy se 
pro účely tohoto ustanovení v případě poplatníků, kteří vedou účetnictví, nepovažují 
dohadné položky pasivní nebo rezervy zachycené v účetnictví poplatníka v souladu se 
zvláštním právním předpisem20). Poplatníci s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou 
účetnictví a výdaje uplatňují podle § 24, zvýší rozdíl mezi příjmy a výdaji o výši 
neuhrazeného dluhu odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 
30 měsíců nebo se promlčela, s výjimkou dluhů dlužníka, který je v úpadku podle 
zvláštního právního předpisuChyba! Záložka není definována.,131), a u ostatních poplatníků 
s výjimkou dluhů z titulu úvěrů, zápůjček, smluvních pokut, úroků z prodlení, 
poplatků z prodlení a jiných sankcí nebo dluhů, které při úhradě nejsou výdajem na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů, nejedná-li se o dluhy z titulu pořízení hmotného 
majetku a úplaty u finančního leasingu,   

12. výši dluhu zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než splněním, započtením, 
splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou, kterou se dosavadní dluh 
nahrazuje dluhem novým stejné hodnoty, nebo narovnáním, pokud nebyla podle 
právních předpisů upravujících účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů nebo se 
o tuto výši dluhu nezvyšuje výsledek hospodaření podle bodu 9; toto se nevztahuje 

                                                 
127) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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na dluh, z jehož titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, 
zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen,  

13. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která zvýšila vlastní kapitál, 
a to v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo o změně účetní metody účtováno, 
pokud tato změna účetní metody následně ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující 
do základu daně,  

14. hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje 
ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není 
předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení 
hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení,  

15. částku ve výši rozdílu mezi dosavadním dluhem a dluhem novým nižší hodnoty 
vzniklou na základě dohody, kterou se dosavadní dluh nahrazuje dluhem novým,  

16. částku nebo její část uplatněnou v předchozích zdaňovacích obdobích nebo obdobích, 
za která se podává daňové přiznání, jako odpočet na podporu odborného vzdělávání 
nebo jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje, pokud následně došlo k porušení 
podmínek pro jeho uplatnění, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se 
podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo,  

17. částku ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou mezi spojenými osobami a cenou, která 
by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích 
za stejných nebo obdobných podmínek, o kterou byl snížen základ daně poplatníka 
podle § 23 odst. 7; toto ustanovení se nepoužije pro tu část rozdílu, která byla mezi 
těmito spojenými osobami vypořádána, 

18. částku ve výši zrušené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 
podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, o kterou byl 
snížen výsledek hospodaření podle odstavce 3 písm. c) bodu 10, 

b) se snižuje o  
1. rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné 

sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů podle zvláštního 
právního předpisu20) u poplatníka, který vede účetnictví, převyšují přijaté částky 
v tomto zdaňovacím období. Do tohoto rozdílu nelze zahrnout částky pohledávek 
z těchto sankcí, které zanikly v průběhu nebo k poslednímu dni zdaňovacího období. 
Za zánik pohledávky se pro účely tohoto ustanovení považuje i její postoupení,  

2. částky  pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, o které byl zvýšen výsledek hospodaření 
u poplatníka, který vede účetnictví, podle písmene a) bodu 5, dojde-li k jejich 
odvedení. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení 
likvidace, pokud tyto částky pojistného a příspěvku odvede za poplatníka zaniklého 
bez provedení likvidace,  

3. částky dalších výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na dosažení, 
zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich 
zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek 
hospodaření. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez 
provedení likvidace. Základ daně nelze snížit o zaplacené úroky, které nebyly výdajem 
(nákladem) na dosažení, udržení a zajištění příjmů z důvodů uvedených v § 25 
odst. 1 písm. w),  

4. částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů nebo 
nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií nebo podílu v obchodní společnosti 
v rámci přeměny podle zvláštního předpisu, pokud v této souvislosti nedojde 
ke zvýšení nabývací ceny (§ 24 odst. 7),  
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5. částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu20) ve prospěch výnosů nebo 
nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií tímto společníkem, pokud tyto akcie 
byly nově emitovány na základě zvýšení základního kapitálu podle zvláštního 
předpisu131), byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti, fond vytvořený 
ze zisku či jiné složky vlastního kapitálu, pokud v této souvislosti nedojde ke zvýšení 
nabývací ceny (§ 24 odst. 7),  

6. částku vzniklou v důsledku změny účetní metody, která ovlivňuje  výsledek 
hospodaření a která snížila vlastní kapitál, a to v tom zdaňovacím období, ve kterém 
bylo o změně účetní metody účtováno, pokud tato změna účetní metody následně 
ovlivňuje příjmy a výdaje vstupující do základu daně, 

c) lze snížit o  
1. částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy,  
2. částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které lze podle tohoto zákona do výdajů 

(nákladů) zahrnout,  
3. částky související s rozpouštěním rezerv a opravných položek, jejichž tvorba nebyla 

pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud 
jsou podle zvláštního právního předpisu20) zaúčtovány ve prospěch nákladů nebo 
výnosů,  

4. oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí majetku, není-li v tomto zákoně dále 
stanoveno jinak,  

5. částky ve výši záporného rozdílu mezi oceněním obchodního závodu při nabytí 
vkladem nebo přeměnou131) a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek 
majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního 
předpisu20) zaúčtovány ve prospěch výnosů,  

6. hodnotu dluhu zaniklého splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen 
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle písmene a) bodu 11; 
o tuto hodnotu může snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 
podle odstavce 2 i právní nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace nebo 
právní nástupce poplatníka, který je fyzickou osobou, pokud u těchto právních 
nástupců tento dluh takovým způsobem zanikl a o hodnotu tohoto dluhu byl 
u poplatníka zaniklého bez provedení likvidace nebo poplatníka, který je fyzickou 
osobou, zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle písmene 
a) bodu 11. Obdobně postupují poplatníci s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou 
účetnictví,  

7. hodnotu odvolaného daru, a to u hmotného majetku nejvýše o zůstatkovou cenu, 
u ostatního majetku o částku zachycenou v účetnictví, pokud o ní není účtováno 
v nákladech (výdajích); základ daně lze snížit, pokud příjem obdarovaného z daru 
nebyl od daně osvobozen,  

8. hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření 
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bodu 14, pokud je tento 
bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem 
daně a nejsou od daně osvobozené, a  hodnota bezúplatného příjmu není výdajem 
na dosažení, zajištění a udržení příjmů,  

9. hodnotu bezúplatného příjmu, s výjimkou příjmu od daně osvobozeného a příjmu, 
který není předmětem daně, ve formě peněžitého daru účelově poskytnutého 
na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení, pokud poplatník 
zahrnul tento příjem do základu daně, 

10. částku ve výši vytvořené rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 
podle zákona upravujícího rezervy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



-25- 
 

Obdobně se postupuje, je-li daňové přiznání podáváno za jiné období, než je zdaňovací 
období.  

(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují  
a) u poplatníků uvedených v § 2 odst. 3, v § 17 odst. 3 a u stálé provozovny příjmy, z nichž 

je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně 
b) příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 16a a § 21 odst. 4,  
c) příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu při následném snížení základního 

kapitálu,  
d) částky, které již byly zdaněny podle tohoto zákona u téhož poplatníka nebo u poplatníka 

zaniklého bez provedení likvidace v případě, kdy jsou příjmem u jeho právního nástupce,  
e) částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) 

neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně 
do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). Obdobně postupují poplatníci uvedení v § 2, 
kteří nevedou účetnictví,  

f) podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl společníka veřejné obchodní 
společnosti a komplementáře komanditní společnosti,  

g) částka zaúčtovaná do příjmů (výnosů) podle zvláštního právního předpisu,20) pokud 
souvisí s výdajem (nákladem) vynaloženým na příjem, který nebyl v předchozích 
zdaňovacích obdobích předmětem daně nebo byl od daně osvobozen, a to maximálně 
do výše tohoto souvisejícího výdaje (nákladu),  

h) částka vyplacená členovi obchodní korporace z účasti v ní při snížení základního kapitálu, 
která snižuje nabývací cenu podílu (§ 24 odst. 7),  

i) změna ocenění podílu v obchodní korporaci ekvivalencí (protihodnotou), pokud je 
zaúčtována podle zvláštního právního předpisu20) jako náklad nebo výnos. Ocenění 
ekvivalencí (protihodnotou) se pro účely tohoto zákona nepovažuje za ocenění reálnou 
hodnotou,20) 

j) změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u pohledávek, které poplatník nabyl a určil 
k obchodování, o kterých je účtováno jako o nákladu nebo výnosu podle zvláštního 
právního předpisu,20) 

k) změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u podílu, který se v souladu se zvláštním 
právním předpisem20) oceňuje reálnou hodnotou a který by byl při převodu osvobozen 
podle § 19 odst. 1 písm. ze) nebo podle § 19 odst. 9,  

l) rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stanovených podle jiného právního předpisu 
o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou 
osobou.  

(5) Náklady (výdaje) související s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci 
téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou předmětem 
daně, ale jsou od daně osvobozeny, nelze přičítat k nákladům (výdajům) souvisejícím 
s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhož druhu činnosti, z níž dosažené 
příjmy jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny.  

(6) Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění, oceněné podle 
právního předpisu upravujícího oceňování majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak; přitom 
se příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. 
Nepeněžní příjem 
a) u vlastníka (pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém 

majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené 
vlastníkem (pronajímatelem), a to: 
1. ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněžním plněním jsou 

výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) a výdaje na dokončené technické 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



-26- 
 

zhodnocení, za podmínky, že o hodnotu technického zhodnocení nezvýšil vlastník 
(pronajímatel) vstupní cenu, ani nebylo v průběhu nájmu odpisováno nájemcem; toto 
nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném 
odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem, 

2. ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu nebo k písemnému zrušení 
souhlasu vlastníka s odpisováním doručenému nájemci, pokud nepeněžním plněním 
jsou výdaje na dokončené technické zhodnocení, které odpisoval nájemce se 
souhlasem vlastníka (pronajímatele); toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou 
cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu 
v prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem, 

3. ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení uvedeno do užívání, 
pokud o hodnotu technického zhodnocení vlastník (pronajímatel) zvýší vstupní 
(zůstatkovou) cenu; toto nepeněžní plnění se ocení ve výši výdajů (nákladů) 
vynaložených nájemcem, 

b) u veřejně prospěšného poplatníka, pokud se jedná o bezúplatný příjem, se ocení  
1. ve výši 1 Kč v případě nabytí movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy 

a předmětu kulturní hodnoty, 
2. ve výši ocenění převzatého od účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy 

účtovala, v případě bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými 
účetními jednotkami a 

3. reprodukční pořizovací cenou podle právních předpisů upravujících účetnictví 
v ostatních případech. 

(7) Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi 
nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, 
a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. 
Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných 
obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle 
právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Ustanovení věty první a druhé se 
nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná 
výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla 
cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident nebo člen 
obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo poplatník daně 
z příjmů fyzických osob. Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) kapitálově spojené osoby, přitom  

1. jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, 
anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; 
a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % 
hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo 
kapitálově spojenými,  

2. jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé 
osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích 
právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu 
nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami 
kapitálově spojenými,  

b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby  
1. kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,  
2. kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, 

tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se 
nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,  

3. ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou,  
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4. blízké,  
5. které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení 

daňové ztráty.  
Podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období nebo 
období, za něž je podáváno daňové přiznání, se stanoví jako aritmetický průměr měsíčních 
stavů. Účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu a provádění kontroly 
za úplatu se nepovažuje za podílení se na kontrole.  

(8) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, z něhož se vychází 
pro zjištění základu daně za zdaňovací období (část zdaňovacího období) předcházející dni 
ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, ukončení nájmu nebo 
zahájení likvidace, se upraví  
a) u poplatníků uvedených v § 17, kteří vedou účetnictví, o zůstatky vytvořených rezervChyba! 

Záložka není definována. a opravných položek, výnosů příštích období, výdajů příštích období, 
příjmů příštích období a nákladů příštích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány 
v období likvidace,20) 

b) u poplatníků uvedených v § 2 
1. pokud vedou účetnictví, o zůstatky vytvořených rezervChyba! Záložka není definována. 

a opravných položek, záloh, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů 
a výnosů, pokud o částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím 
dohadných účtů, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích 
období a nákladů příštích období; avšak nájemné a úplata u finančního leasingu se do 
základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné 
zdaňovací období do ukončení činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti 
a do ukončení nájmu,  

2. pokud vedou daňovou evidenci, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly 
zdanitelným příjmem [s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)] 
a hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh, o cenu nespotřebovaných zásob 
a o zůstatky vytvořených rezerv;Chyba! Záložka není definována. přitom úplata z finančního 
leasingu se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby 
na příslušné zdaňovací období do ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze 
samostatné činnosti, nebo do ukončení nájmu. Do základu daně se zahrne při dalším 
prodeji nespotřebovaných zásob již zahrnutých do základu daně pouze rozdíl, o který 
převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu 
nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně. Obdobně se postupuje 
u poplatníků, kteří měli příjmy z nájmu (§ 9) a kteří nevedou účetnictví, ale výdaje 
na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatňují nebo uplatňovali v prokázané výši,  

3. v případech, kdy poplatník uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo podle § 9 odst. 4, 
o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [s výjimkou 
pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)].  

Stejným způsobem postupují poplatníci uvedení v § 2, pokud v průběhu zdaňovacího období 
přeruší činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§7) nebo nájem (§ 9), 
a činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, (§ 7) nebo nájem (§ 9) nezahájí 
do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byly 
činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti,(§ 7) nebo nájem (§ 9) přerušeny. 
Stejným způsobem dále postupují poplatníci uvedení v § 2 při změně způsobu uplatňování 
výdajů podle § 24 na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 anebo při zahájení účtování, 
nebo při zahájení vedení daňové evidence nebo zahájení vedení záznamů o příjmech 
a výdajích. Stejným způsobem postupuje osoba spravující pozůstalost při skončení řízení 
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o pozůstalosti. Základ daně (dílčí základ daně) se upraví za zdaňovací období předcházející 
zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo; v tomto případě 
se má za to, že poplatník není v prodlení, jestliže podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí 
daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, 
ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo.  

(9) U poplatníků, kteří vedou účetnictví, se výsledek hospodaření neupravuje 
o oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty podle zvláštního právního předpisu20) 
a) cenného papíru s výjimkou směnek, kmenových listů a s výjimkou uvedenou 

v § 23 odst. 4 písm. k),  
b) derivátu a části majetku a dluhu zajištěného derivátem,  
c) povinnosti vrátit cenný papír, který poplatník zcizil a do okamžiku ocenění jej nezískal 

zpět,  
d) finančního umístění a technických rezerv u poplatníků, kteří mají povolení k provozování 

pojišťovací nebo zajišťovací činnosti podle zvláštního právního předpisu.  
(10) Pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního 

předpisu,20) pokud zvláštní předpis nebo tento zákon nestanoví jinak anebo pokud nedochází 
ke krácení daňové povinnosti jiným způsobem.  

(11) U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) nemůže být základ daně nižší nebo daňová ztráta 
vyšší, než jaké by dosáhl z téže nebo podobné činnosti vykonávané za obdobných podmínek 
poplatník se sídlem či bydlištěm na území České republiky. Ke stanovení může být použito 
poměru zisku nebo ztráty k nákladům nebo hrubým příjmům u srovnatelných poplatníků nebo 
činností, srovnatelné výše obchodního rozpětí (provize) a jiných srovnatelných údajů. Rovněž 
lze použít metody rozdělení celkových zisků nebo ztrát zřizovatele stálé provozovny jeho 
různým částem.  

(12) Ustanovení předchozích odstavců platí i pro poplatníky uvedené v § 2, pokud není 
v § 5 stanoveno jinak.  

(13) Při vložení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, 
do obchodní korporace a při postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni 
snížen základ daně, s výjimkou pohledávky podle § 33a zákona o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, je příjmem hodnota této pohledávky, a to 
i v případě, že se jedná o pohledávku postoupenou nebo pohledávku vloženou za cenu nižší, 
než je její hodnota. Pokud byla pohledávka postoupena za cenu vyšší, než je její hodnota, je 
příjmem tato vyšší cena. Při postoupení pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) je 
příjmem částka, za kterou byly pohledávky postoupeny. Toto ustanovení se nevztahuje 
na pohledávku vzniklou z titulu příjmu, který není předmětem daně, nebo je od daně 
osvobozen.  

(14) Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u poplatníka s příjmy podle 
§ 7 lze hodnotu zásob a pohledávek, které poplatník evidoval v době zahájení vedení 
účetnictví, zahrnout do základu daně buď jednorázově v době zahájení vedení účetnictví nebo 
postupně po 9 následujících zdaňovacích období, počínaje zdaňovacím obdobím zahájení 
vedení účetnictví. Ukončí-li nebo přeruší-li poplatník činnost nebo ukončí-li vedení 
účetnictví, nebo vloží-li pohledávky nebo zásoby do obchodní korporace, anebo změní-li 
způsob uplatňování výdajů podle § 24 na uplatňování výdajů podle § 7 odst. 7 před uplynutím 
doby zahrnování zásob a pohledávek do základu daně, zvýší ve zdaňovacím období, 
ve kterém byla činnost přerušena nebo ukončena nebo ve kterém bylo ukončeno vedení 
účetnictví, nebo ve kterém vložil pohledávky nebo zásoby do obchodní korporace anebo 
ve kterém uplatňoval výdaje podle § 24 před změnou způsobu uplatňování výdajů podle 
§ 7 odst. 7, základ daně o hodnotu zásob a pohledávek, které nezahrnul do základu daně.  
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(15) Do základu daně se zahrnuje i rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého 
koupí a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího 
sníženým o převzaté dluhy (dále jen „oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu“). 
Kladný oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu se zahrnuje do výdajů (nákladů) 
rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet měsíců v příslušném 
zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. Záporný oceňovací 
rozdíl při koupi obchodního závodu je částkou zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl 
mezi příjmy a výdaji rovnoměrně během 180 měsíců, a to v poměrné výši připadající na počet 
měsíců v příslušném zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, 
pokud nebyl ve stejné výši podle zvláštního právního předpisu20) součástí příjmů (výnosů). 
Neodepsanou část záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu je poplatník 
povinen zahrnout do základu daně při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného 
majetku nebo hmotného majetku; obdobně lze postupovat i u neodepsané části kladného 
oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu. Při postupném vyřazování majetku 
tvořícího koupený obchodní závod se oceňovací rozdíl nemění. Při pachtu obchodního 
závodu, jehož propachtovatel odpisoval oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu, může 
pachtýř na základě písemné smlouvy s propachtovatelem pokračovat v zahrnování tohoto 
oceňovacího rozdílu do základu daně obdobně po dobu trvání pachtu. Při fúzi nebo 
při převodu jmění na společníka nebo při rozdělení obchodní korporace, kdy rozdělovaná 
obchodní korporace zaniká, se neodepsaná část kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu 
při koupi obchodního závodu zahrne do základu daně zanikající obchodní korporace, pokud 
nebylo dohodnuto, že nástupnická obchodní korporace pokračuje v zahrnování do základu 
daně obdobně, jako by k přeměně nedošlo. Při rozdělení obchodní korporace, kdy 
rozdělovaná obchodní korporace zaniká a nástupnická obchodní korporace pokračuje 
v zahrnování kladného nebo záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu 
do základu daně, může nástupnická obchodní korporace tento oceňovací rozdíl zahrnovat 
do základu daně pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. 
Při rozdělení obchodní korporace, kdy rozdělovaná obchodní korporace nezaniká, je kladný 
nebo záporný oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu zahrnován do základu daně 
rozdělované obchodní korporace a do základu daně nástupnické obchodní korporace pouze 
v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Kladný nebo záporný rozdíl 
mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně 
přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill) se zahrnuje do základu 
daně obdobně jako oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu.  

(16) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, vstupuje 
do základu daně příjem z prodeje a hodnota všech postupovaných dluhů. Jsou-li součástí 
prodeje obchodního závodu i zásoby uplatněné jako výdaj, zvýší se základ daně o rozdíl mezi 
hodnotou zásob a jejich cenou stanovenou při prodeji. Jedná-li se o plátce daně z přidané 
hodnoty, rozumí se pro účely tohoto ustanovení hodnotou dluhů, jedná-li se o zdanitelné 
plnění podléhající dani z přidané hodnoty se sníženou nebo základní sazbou, hodnota včetně 
daně z přidané hodnoty. Pro účely tohoto ustanovení se nepoužije ustanovení odstavce 13.  

(17) Při nabytí majetku a dluhů poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 nebo stálou 
provozovnou poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 na území České republiky vkladem, 
převodem obchodního závodu, fúzí obchodních korporací nebo rozdělením obchodní 
korporace od poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4 nebo při přemístění majetku a dluhů 
ze zahraničí do stálé provozovny poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 nebo 
v § 17 odst. 4 na území České republiky se pro přepočet hodnoty majetku a dluhů na české 
koruny použijí kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou ke dni převodu 
vlastnictví u majetku nabytého vkladem nebo převodem obchodního závodu nebo 
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k rozhodnému dni u majetku nabytého fúzí obchodních korporací nebo rozdělením obchodní 
korporace od poplatníka uvedeného v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území 
České republiky, a to bez přihlédnutí k oceňovacím rozdílům vyplývajícím z přecenění 
majetku a dluhů v souladu s právními předpisy příslušného státu (dále jen „přepočtená 
zahraniční cena“). Stejný kurs se použije pro přepočet hodnoty uplatněných odpisů, 
opravných položek, daňové ztráty, rezerv, odčitatelných položek a obdobných položek 
uplatněných podle příslušných právních předpisů v zahraničí vztahujících se k nabytému 
majetku a dluhům. Přepočtená zahraniční cena se použije také pro účely uvedené 
v § 24 odst. 11.  

(18) U veřejně prospěšných poplatníků se při přechodu z vedení účetnictví 
na jednoduché účetnictví postupuje přiměřeně podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu. U těchto 
poplatníků se při přechodu z jednoduchého účetnictví na vedení účetnictví postupuje 
přiměřeně podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu. 

(19) Výsledek hospodaření poplatníka, který na základě právních předpisů 
upravujících účetnictví využil možnost oceňovat finanční nástroj reálnou hodnotou 
do vlastního kapitálu bez ovlivnění výsledku hospodaření, se při realizaci tohoto 
finančního nástroje upraví o částku odpovídající změnám vlastního kapitálu 
souvisejícím s tímto finančním nástrojem od jeho pořízení do jeho realizace, pokud 
nevstoupily do základu daně. Toto ustanovení se nepoužije na finanční nástroj, 
u kterého by byl příjem z jeho převodu osvobozen. 

*** 

§ 23d 
 

(1) Poplatník, který splňuje podmínky uvedené v § 23a, § 23b nebo § 23c, oznámí 
před převodem obchodního závodu, před výměnou podílů nebo před fúzí nebo rozdělením 
obchodních korporací svému místně příslušnému správci daně, že bude postupovat podle 
§ 23a, § 23b nebo § 23c.  

(2) Ustanovení § 23a odst. 2 a 5 písm. b) a c), § 23b odst. 5 a § 23c odst. 8 písm. b) a c) 
nelze použít, pokud hlavním důvodem nebo jedním z hlavních důvodů převodu obchodního 
závodu, výměny podílů, fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace je 
snížení nebo vyhnutí se daňové povinnosti, zejména je-li zjevné, že pro převod obchodního 
závodu, výměnu podílů, fúzi obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace 
neexistují řádné ekonomické důvody jako restrukturalizace nebo zvyšování efektivity činnosti 
obchodních korporací, které se převodu obchodního závodu, výměny podílů, fúze obchodních 
korporací nebo rozdělení obchodní korporace účastní.  

(3) Je-li při převodu obchodního závodu přijímající obchodní korporací nebo při fúzi 
obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace zanikající obchodní korporací nebo 
rozdělovanou obchodní korporací, nástupnickou existující obchodní korporací, nástupnickou 
založenou obchodní korporací, nástupnickou obchodní korporací, která je jediným 
společníkem, nebo nástupnickou obchodní korporací při rozdělení obchodní korporace, která 
po dobu delší než 12 měsíců předcházejících převodu obchodního závodu nebo rozhodnému 
dni fúze nebo rozdělení ve skutečnosti nevykonávala činnost, má se za to, že neexistují řádné 
ekonomické důvody pro operaci, neprokáže-li některý z dotčených poplatníků opak. 

(2) Ustanovení § 23a odst. 2 a 5 písm. b) a c), § 23b odst. 5 a § 23c odst. 8 
písm. b) a c) se nepoužije, pokud je při převodu obchodního závodu přijímající 
obchodní korporací, při fúzi obchodních korporací nebo při rozdělení obchodní 
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korporace zanikající obchodní korporací, rozdělovanou obchodní korporací, 
nástupnickou existující obchodní korporací, nástupnickou založenou obchodní 
korporací, nástupnickou obchodní korporací, která je jediným společníkem, nebo 
nástupnickou obchodní korporací při rozdělení obchodní korporace, která po dobu delší 
než 12 měsíců předcházejících převodu obchodního závodu, rozhodnému dni fúze nebo 
rozdělení nevykonávala skutečnou činnost. To neplatí, pokud dotčený poplatník 
prokáže, že pro postup podle předchozí věty existují řádné ekonomické důvody. 

(4) (3) Převede-li převádějící obchodní korporace podíl v přijímající obchodní korporaci, 
který získala za převedený obchodní závod, nebo část podílu odpovídající zvýšení jejího 
vkladu do základního kapitálu přijímající obchodní korporace, kterou získala za převedený 
obchodní závod, v době kratší než 1 rok po převodu obchodního závodu, ustanovení 
§ 23a odst. 2 se nepoužije. To neplatí, pokud dotčený poplatník prokáže, že pro postup 
podle předchozí věty existují řádné ekonomické důvody. 

(5) (4) Převede-li nabývající obchodní korporace podíl v nabyté obchodní korporaci, 
který získala při výměně podílů, v době kratší než 1 rok po výměně podílů, ustanovení 
§ 23b odst. 5 se nepoužije. To neplatí, pokud dotčený poplatník prokáže, že pro postup 
podle předchozí věty existují řádné ekonomické důvody.  

(6) (5) Při nedodržení podmínek stanovených v § 23a až 23c se základ daně stanovený 
s využitím § 23a až 23c posuzuje jako nesplnění daňové povinnosti poplatníkem. 

§ 23e 
 Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů 

(1) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně 
z příjmů právnických osob se zvyšuje o částku odpovídající kladnému rozdílu mezi 
nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, 
kterým je vyšší z částek 
a) 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy, 
b) 80 000 000 Kč. 

(2)  Nadměrnými výpůjčními výdaji se pro účely daní z příjmů rozumí výpůjční 
výdaje, které jsou výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 
příjmů, po odečtení zdanitelných výpůjčních příjmů za dané zdaňovací období nebo 
období, za které se podává daňové přiznání. 

(3) Výpůjčním výdajem se pro účely daní z příjmů rozumí 
a) finanční výdaj, 
b) výdaj, který svou podstatou představuje plnění za poskytnutí úvěrového finančního 

nástroje, bez ohledu na závazek, ze kterého takové plnění plyne,  
c) pomyslný úrok v rámci derivátu,  
d) výdaj související s derivátem sjednaným za účelem zajištění rizika souvisejícího se 

závazkem podle písmena a) až c), 
e) výdaj v podobě kurzového rozdílu souvisejícího se závazky podle písmen a) až d), 
f) úrok obsažený v úplatě na základě závazku o přenechání majetku k úplatnému užití 

s jeho následným úplatným převodem na uživatele, 
g) úrok, který je součástí ocenění majetku podle právních předpisů upravujících 

účetnictví, 
h) výdaj obdobný výdajům uvedeným v písmenech a) až g). 
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(4)  Výpůjčním příjmem se pro účely daní z příjmů rozumí příjem ve formě úroku 
z úvěrového finančního nástroje a obdobný příjem z titulů uvedených v odstavci 3. 

(5) Daňovým ziskem před úroky, zdaněním a odpisy se pro účely daní z příjmů 
rozumí úhrn za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání, 
a) výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji upraveného podle tohoto 

zákona s výjimkou úpravy v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních 
výdajů, 

b) základů daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, 
c) samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 21 odst. 4, 
d) odpisů majetku uplatněných jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů, 
e) kladného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu nebo kladného rozdílu 

mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně 
přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy uplatněného jako výdaj 
vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a  

f) nadměrných výpůjčních výdajů.  
(6) Pokud byl výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvýšen 

v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, lze o částku, o kterou 
byl takto zvýšen, snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v 
následujících zdaňovacích obdobích nebo období, za které se podává daňové přiznání, 
a to až do výše kladného rozdílu mezi limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních 
výdajů a nadměrnými výpůjčními výdaji za dané zdaňovací období nebo období, za 
které se podává daňové přiznání. Možnost snížit si výsledek hospodaření nebo rozdíl 
mezi příjmy a výdaji podle předchozí věty nepřechází na právního nástupce. 

§ 23f 
Výjimky z režimu omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů 

Úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku 
omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů se nepoužije u poplatníka daně 
z příjmů právnických osob, který je 
a) bankou, 
b) spořitelním a úvěrovým družstvem,  
c) obchodníkem s cennými papíry, 
d) pojišťovnou, 
e) zajišťovnou, 
f) institucí penzijního pojištění, 
g) fondem penzijní společnosti, 
h) investičním fondem nebo podfondem akciové společnosti s proměnným základním 

kapitálem podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech nebo 
obdobným zahraničním fondem, 

i) investiční společností obhospodařující investiční fond, 
j) ústřední protistranou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů, 
k) centrálním depozitářem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a 
centrální depozitáře cenných papírů nebo 

l) poplatníkem, který nemá  
1.  přidruženou osobu vymezenou pro účely zdanění ovládané společnosti,  
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2. stálou provozovnu a 
3. povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky podle právních 

předpisů upravujících účetnictví a není konsolidující účetní jednotkou podle 
právních předpisů upravujících účetnictví. 

§ 23g 
Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví 

(1) Přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí se pro 
účely daní z příjmů považuje za úplatný převod takového majetku sobě samému za 
cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích; 
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů 
právnických osob se upraví odpovídajícím způsobem. 

(2) Přemístěním majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí se 
pro účely daní z příjmů rozumí přemístění majetku 
a) poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem České 

republiky, z České republiky do jeho stálé provozovny umístěné v zahraničí, pokud 
by v důsledku tohoto přemístění pro vyloučení dvojího zdanění příjmů plynoucích 
z následného úplatného převodu tohoto majetku byla použita metoda vynětí,  

b) poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem, ze stálé 
provozovny umístěné v České republice do zahraničí, pokud by se v důsledku tohoto 
přemístění na příjmy plynoucí z následného úplatného převodu tohoto majetku 
nevztahovala daňová povinnost v České republice,  

c) spojené s přemístěním daňového rezidentství poplatníka daně z příjmů právnických 
osob z České republiky do zahraničí, pokud by se v důsledku tohoto přemístění na 
příjmy plynoucí z následného úplatného převodu tohoto majetku nevztahovala 
daňová povinnost v České republice.  
(3) Za úplatný převod majetku sobě samému se nepovažuje přemístění majetku bez 

změny vlastnictví z České republiky do zahraničí, pokud lze důvodně předpokládat, že 
do 12 měsíců od tohoto přemístění majetku dojde k jeho přemístění zpět do České 
republiky, a jedná se o přemístění majetku 
a) související s financováním cenných papírů,  
b) poskytovaného jako finanční kolaterál nebo 
c) pro splnění požadavků kapitálové přiměřenosti nebo za účelem řízení rizika 

likvidity. 
(4) Pokud není v případě podle odstavce 2 splněna podmínka přemístění majetku 

zpět do České republiky, považuje se přemístění majetku bez změny vlastnictví z České 
republiky do zahraničí za úplatný převod sobě samému uskutečněný v posledním 
zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém mohla 
být tato podmínka splněna. 

(5) Přemístění majetku bez změny vlastnictví z jiného členského státu Evropské unie 
do České republiky, které podléhá v tomto členském státě zdanění při přemístění 
majetku bez změny vlastnictví, se považuje za úplatné nabytí za cenu, která by byla 
sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích; přitom při 
přemístění 
a) hmotného a nehmotného majetku se postupuje podle § 32c s výjimkou jeho odstavce 

2 s tím, že místo přepočtené zahraniční ceny se použije cena, která by byla sjednána 
mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



-34- 
 

b) majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů upravujících účetnictví, jehož 
účetní odpisy jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, se 
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji upraví o rozdíl mezi 
hodnotou majetku evidovanou v účetnictví po přemístění tohoto majektu do České 
republiky a cenou, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných 
obchodních vztazích. 

§ 13h 
Posečkání zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví 

(1) Na žádost poplatníka daně z příjmů právnických osob povolí správce daně 
rozložení úhrady části daně z příjmů právnických osob připadající na přemístění 
majetku bez změny vlastnictví na splátky na dobu nejvýše 5 let ode dne splatnosti daně, 
pokud je majetek přemístěn bez změny vlastnictví z České republiky do jiného 
členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, 
který uzavřel s Českou republikou nebo Evropskou unií dohodu o vzájemné pomoci při 
vymáhání daňových pohledávek rovnocenné vzájemné pomoci upravené směrnicí 
Evropské unie. 

(2) Částí daně z příjmů právnických osob připadající na přemístění majetku bez 
změny vlastnictví se rozumí poměrná část daně vypočítaná podle poměru části základu 
daně vzniklého v důsledku přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky 
do zahraničí k základu daně před uplatněním položek snižujících základ daně a položek 
odčitatelnáých od základu daně. 

(3) V rozhodnutí, kteým bylo povoleno rozložení úhrady části daně na splátky, se 
stanoví jako podmínka pouze 

a) dodržení lhůty splatnosti jednotlivých splátek a 
b) poskytnutí přiměřené formy zajištění, je-li v souvislosti s úhradou této části 

daně správcem daně vyžadováno s ohledem na riziko, že tato část daně nebude později 
uhrazena. 

(4) Rozhodnutí o rozložení úhrady části daně na splátky pozbývá účinnosti také 
dnem, kdy 
a) poplatník pozbyl vlastnické právo k přemístěnému majetku, 
b) byl přemístěný majetek přemístěn bez změny vlastnictví do jiného státu než 

uvedeného v odstavci 1. 

§ 23i 
Řešení hybridních nesouladů 

(1) Pokud výdaj nebo jiná položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi 
příjmy a výdaji snižuje základ daně přidružených osob více než jednou a v souvislosti 
s tímto vícenásobným snížením nedochází k vícenásobnému zahrnutí odpovídajícího 
příjmu do základu daně těchto přidružených osob, zvýší se výsledek hospodaření nebo 
rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je 
takovou přidruženou osobou, o částku odpovídající snížení základu daně v případě, že  
a)   státem, ve kterém tato položka vzniká nebo má zdroj (dále jen „stát zdroje“) není 

Česká republika, nebo 
b) státem zdroje je Česká republika a stát, ve kterém také dochází ke snížení základu 

daně o tuto položku, neuplatňuje obdobné pravidlo uvedené v písmenu a). 
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(2) Pokud výdaj z důvodu platby mezi přidruženými osobami snižuje základ daně 
alespoň jedné přidružené osoby a současně nedochází k zahrnutí příjmu plynoucího 
z této platby do základu daně přidružené osoby, které plyne, zvýší se výsledek 
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů právnických 
osob, který je přidruženou osobou, u které 
a) došlo ke snížení základu daně, o částku odpovídající snížení základu daně v rozsahu, 

v jakém nedochází k odpovídajícímu zahrnutí příjmu do základu daně v případě, že 
státem zdroje je Česká republika,  

b) nedošlo k zahrnutí příjmu do základu daně, o částku odpovídající nezahrnutému 
příjmu v případě, že státem zdroje není Česká republika a stát, ve kterém tato 
platba snižuje základ daně, neuplatňuje obdobné pravidlo uvedené v písmenu a). 
(3) Pro účely odstavce 1 a 2 se na příjem hledí jako na zahrnutý, pokud 

a) došlo k jeho zahrnutí nejpozději do 12 měsíců od konce zdaňovacího období nebo 
období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém výdaj vznikl, nebo 

b) lze přiměřeně očekávat, že bude zahrnut v některém budoucím zdaňovacím období a 
podmínky finančního nástroje odpovídají podmínkám, které by spolu sjednaly 
osoby, které nejsou přidruženými osobami. 
(4) Pokud je výdaj nebo jiná položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl 

mezi příjmy a výdaji přidružené osoby zdrojem jiné položky snižující základ daně jiné 
přidružené osoby v situacích uvedených v odstavci 1 nebo 2, výsledek hospodaření nebo 
rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je 
přidruženou osobou, se zvýší o částku, která odpovídá snížení základu daně touto 
položkou, a to v rozsahu, v jakém nedošlo v jiném státě k úpravě obdobné odstavci 1 
nebo 2. 

(5) Přidruženými osobami se pro účely řešení hybridních nesouladů rozumí 
přidružené osoby vymezené pro účely zdanění ovládané společnosti s tím, že podmínka 
hranice podílu na kapitálu, hlasovacích právech nebo zisku je alespoň 50 %, jinak 
spojené osoby a poplatník daně z příjmů právnických osob a jeho stálá provozovna. S 
osobami, které z hlediska hlasovacích práv nebo podílu na kapitálu jednají společně, se 
pro účely určení přidružených osob zachází, jako by měly na jiné osobě účast v rozsahu 
veškerých hlasovacích práv nebo kapitálu, které společně jednající osoby drží. 
 

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů  

§ 24 
 

(1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se 
pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto 
zákonem a zvláštními předpisy.5) Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze 
uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním 
předpisem20) některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost 
je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně 
náklady a výnosy.  

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také  
a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33),  
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b) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2), s výjimkou uvedenou v písmenu c) 
a § 25, a to u  
1. pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, 

při jejich vyřazení,  
2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona 

odpisovat; v případě vypořádání hmotného majetku při zániku práva stavby se 
postupuje obdobně, 

3. hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle jiných právních předpisů, 
snížená o přijaté dotace na jeho pořízení. 

Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem poměrná část 
zůstatkové ceny. Zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit v případě, kdy je stavební dílo 
(dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou nového 
stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením. Obdobně se toto ustanovení vztahuje 
na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle 
právních předpisů upravujících účetnictví, jehož účetní odpisy jsou výdajem podle písmene 
v), 
c) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) vyřazeného v důsledku škody 

jen do výše náhrad s výjimkou uvedenou v písmenu l). Obdobně se toto ustanovení 
vztahuje na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného 
pouze podle zvláštního právního předpisu,20) jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) 
podle písmene v),  

d) členský příspěvek  
1. právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních právních předpisů,  
2. právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu 

podnikání nebo výkonu činnosti, 
3. placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je 

podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti zaměstnavatele,  
4. organizaci zaměstnavatelů, nebo 
5. Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,  

e) pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně a není 
od daně osvobozen, a dále pojistné hrazené zaměstnavatelem pojišťovně za pojištění 
rizika placení náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížení odměny) 
za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštního právního 
předpisu47a),  

f) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem podle zvláštních právních 
předpisů21) a tři čtvrtiny pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazeného 
veřejnou obchodní společností za společníka této obchodní společnosti, komanditní 
společností za komplementáře, poplatníkem s příjmy ze samostatné činnosti, avšak 
pouze do výše tří čtvrtin pojistného vypočteného z maximálního vyměřovacího 
základu stanoveného pro toto pojistné, a tři čtvrtiny pojistného hrazeného osobou 
samostatně výdělečně činnou, která se neúčastní nemocenského pojištění a pojistí se 
na denní dávku při dočasné pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny. Toto 
pojistné a příspěvek jsou u poplatníků, kteří vedou účetnictví, výdajem (nákladem), jen 
pokud byly zaplaceny, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí 
zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat podle tohoto 
zákona nebo zvláštního právního předpisu daňové přiznání v průběhu zdaňovacího 
období, jsou toto pojistné a příspěvek výdajem (nákladem) pouze tehdy, budou-li 
zaplaceny do termínu pro podání daňového přiznání. Toto pojistné a příspěvek zaplacené 
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po uvedeném termínu jsou výdajem (nákladem) toho zdaňovacího období, ve kterém byly 
zaplaceny, pokud však již neovlivnily základ daně v předchozích zdaňovacích obdobích. 
Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, 
pokud toto pojistné a příspěvek zaplatí za poplatníka zaniklého bez provedení likvidace,  

g) výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí 
podle zvláštních předpisů,  

h) plnění v podobě  
1. nájemného podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou nájemného 

uvedeného v § 25 odst. 1 písm. za) u pachtu obchodního závodu je výdajem pouze část 
pachtovného, která převyšuje účetní odpisy,  

2. úplaty u finančního leasingu za podmínky uvedené v odstavci 4; přitom u poplatníka, 
který vede daňovou evidenci, je tato úplata výdajem jen v poměrné výši připadající 
ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období; úplatou je u postupníka i jím hrazená 
částka postupiteli ve výši rozdílu mezi úplatou u finančního leasingu, která byla 
postupitelem zaplacena, a úplatou u finančního leasingu, která je u postupitele 
výdajem podle § 24 odst. 6 při postoupení smlouvy o finančním leasingu, 

ch) daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny a nejsou 
součástí ocenění majetku, a to i v případě zaplacení ručitelem, dále ostatní daně a poplatky 
s výjimkami uvedenými v § 25. Daň z příjmů a daň darovací zaplacená v zahraničí je 
u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 a v § 17 odst. 3 výdajem (nákladem) pouze u příjmů, 
které se zahrnují do základu daně, případně do samostatného základu daně zdaňovaného 
sazbou daně podle § 16a nebo § 21 odst. 4, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla 
započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f. Tento výdaj (náklad) se uplatní 
ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, následujícím 
po zdaňovacím období, nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, jehož se týká 
zahraniční daň, která nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku,  

i) rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní 
zákonChyba! Záložka není definována. a odstavec 9 pro případy, kdy pohledávka byla nabyta 
přeměnou131) s výjimkou rezerv vytvářených poplatníky v souvislosti s dosahováním 
příjmů plynoucích jim podle § 10 a s výjimkou rezervy na nakládání s elektroodpadem ze 
solárních panelů podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů,  

j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby 
odpočinku zaměstnanců vynaložené na  
1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť, výdaje 

(náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními 
právními předpisy122),  

2. pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb v rozsahu 
stanoveném zvláštními předpisy23) a nehrazeném zdravotní pojišťovnou, na lékařské 
prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy,  

3. provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s odborným 
rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu132) a rekvalifikací zaměstnanců 
podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost133), pokud souvisejí 
s předmětem činnosti zaměstnavatele,  

4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky 
na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 

                                                 
122) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. 
23) § 18a a 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. 
132) Například § 230 zákoníku práce. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



-38- 
 

55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu110), maximálně však do výše 70 % stravného 
vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 
hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost 
zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na 
stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud 
délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel 
povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu110a), bude delší 
než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému 
v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu23b). 
Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování 
zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů,  

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 
zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon 
nestanoví jinak,  

k) výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu 
spolupracujících osob (§ 13) a společníků veřejných obchodních společností 
a komplementářů komanditních společností, a to maximálně ve výši podle zvláštních 
předpisů,5) pokud není dále stanoveno jinak, přitom  
1. na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty 

spotřebované silničním motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním majetku 
poplatníka, pořizovaným na finanční leasing, v nájmu nebo užívaným na základě 
smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem 
vlastnického práva k tomuto vozidlu (s výjimkou uvedenou v bodě 4) a na nezbytné 
výdaje spojené s pracovní cestou v prokázané výši,  

2. zvýšené stravovací výdaje (stravné)5b) při tuzemských pracovních cestách delších než 
12 hodin v kalendářním dnu, zahraniční stravné a kapesné při zahraničních pracovních 
cestách pro poplatníky s příjmy podle § 7, a to maximálně do výše náhrad 
vymezených pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a). Pravidelným pracovištěm 
pro poplatníky s příjmy podle § 7 se také rozumí sídlo podnikatele nebo místo výkonu 
jiné činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,  

3. na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do obchodního 
majetku poplatníka ve výši sazby základní náhrady, a to maximálně do výše sazby 
základní náhrady vymezené pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a), a náhrady výdajů 
za spotřebované pohonné hmoty.5) Na dopravu vlastním silničním motorovým 
vozidlem, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním 
majetku poplatníka zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního 
leasingu a úplatu u finančního leasingu uplatnil (uplatňuje) jako výdaj na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, a u silničního motorového vozidla užívaného na základě 
smlouvy o výpůjčce, s výjimkou smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu 
zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu, nebo smlouvy 
o výprose ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Pro stanovení 
výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít ceny stanovené zvláštním právním 
předpisem vydaným pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům 
v pracovním poměru5c), který je účinný v době konání cesty. Použije-li poplatník ceny 
vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu. U nákladních automobilů 

                                                 
110) § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce. 
110a) § 88 odst. 4 zákoníku práce. 
23b) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 
5b) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
5c) § 189 odst. 1 písm. c) nebo odst. 2 zákoníku práce. 
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a autobusů se použije sazba základní náhrady pro osobní silniční motorová vozidla, 
a to maximálně do výše sazby základní náhrady vymezené pro zaměstnance 
v § 6 odst. 7 písm. a),  

4. na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního majetku 
poplatníka, pořizovaným na finanční leasing, v nájmu nebo užívaným na základě 
smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem 
vlastnického práva k tomuto vozidlu v prokázané výši a ve výši náhrady výdajů 
za spotřebované pohonné hmoty5) u zahraničních pracovních cest, při kterých výdaje 
(náklady) na pohonné hmoty nelze prokázat, a to s použitím tuzemských cen 
pohonných hmot platných v době použití vozidla,  

l) škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle potvrzení policie 
neznámým pachatelem anebo jako zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených 
zvláštními předpisy,  

m) výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany,24)  
n) výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení 

obranyschopnosti státu,  
o) u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, uhrazená pořizovací cena20) u pohledávky 

nabyté postoupením, a to jen do výše příjmů z této pohledávky,  
p) výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů,  
r) hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním 

právním předpisem20) ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písmenech q) a ze) 
a s výjimkou cenného papíru, u kterého je příjem z jeho převodu osvobozen podle 
§ 19 odst. 1 písm. ze) nebo podle § 19 odst. 9,  

s) u poplatníka, který vede účetnictví  
1. jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího 

z jejího postoupení,  
2. pořizovací cena20) u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu plynoucího 

z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení.  
Příjmy uvedené v bodech 1 a 2 lze zvýšit o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu 
(její část) podle zvláštního zákonaChyba! Záložka není definována. a u pohledávky postoupené před 
dobou splatnosti o diskont připadající na zbývající dobu do doby splatnosti. Výše diskontu 
se posuzuje podle úrokové sazby obvyklé při poskytování finančních prostředků 
s odpovídající dobou splatnosti.  

t) do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku  
1. vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,  
2. vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného poplatníka, pokud 

tento hmotný majetek byl využíván k činnostem, z nichž dosahované příjmy nejsou 
předmětem daně z příjmů,  

3. pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena nehmotného 
majetku určená podle právního předpisu upravujícího účetnictví, jehož účetní odpisy 
nejsou výdajem (nákladem) podle písmene v),  

4. část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ceny 
hmotného majetku,  

5. pořizovací cena pozemku, s výjimkou stavby, která je jeho součástí, u poplatníka 
fyzické osoby,  

ta) u obchodní korporace cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou osobou, 
který neměl pozemek zahrnut v obchodním majetku a vklad uskutečnil do 5 let od nabytí 
pozemku; touto cenou pozemku se rozumí  

                                                 
24) Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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1. pořizovací cena, která byla zjištěna u člena obchodní korporace, pokud jej nabyl 
úplatně,  

2. cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni nabytí pozemku 
členem obchodní korporace, pokud jej nabyl bezúplatně,  

tb) zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu 
nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním do výše náhrady výdajů (nákladů) 
vynaložených na toto technické zhodnocení,  

u) daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů uvedených 
v § 10 odst. 1 písm.  ch), u nichž se uplatňuje zvláštní sazba daně (§ 36), je-li výhra nebo 
cena v nepeněžním plnění, a silniční daň zaplacená jedním z manželů, který je zapsán jako 
držitel motorového vozidla v technickém průkazu, přičemž vozidlo je používáno 
pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, druhým z manželů, který jako 
držitel v technickém průkazu zapsán není, a dále silniční daň zaplacená veřejnou obchodní 
společností za společníky veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společností 
za komplementáře, kteří pro pracovní cesty používají vlastní vozidlo, daň z nabytí 
nemovitých věcí zaplacená druhým z manželů při prodeji nemovité věci, která byla 
ve společném jmění manželů,  

v) účetní odpisy,20) s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg), a to pouze u  
1. hmotného majetku,20) který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek 

(§ 26 odst. 2 a 3); přitom u tohoto majetku nabytého vkladem člena obchodní 
korporace s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň 
u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku, 
nabytého vkladem obce, pokud tento majetek byl ve vlastnictví obce a byl zahrnut 
v jejím majetku, nabytého přeměnou131), jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen 
do výše zůstatkové ceny20) evidované u vkladatele ke dni vkladu nebo u zanikající 
nebo rozdělované obchodní korporace ke dni předcházejícímu rozhodný den přeměny 
bez vlivu ocenění reálnou hodnotou,20),  

2. nehmotného majetku20), který se neodpisuje podle tohoto zákona (§ 32a) za podmínky, 
že byl poplatníkem pořízen úplatně nebo ve vlastní režii za účelem obchodování s ním 
anebo nabyt vkladem, přeměnou nebo bezúplatně. U nehmotného majetku nabytého 
vkladem jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen v případě, že byl tento vkládaný 
nehmotný majetek u člena obchodní korporace s bydlištěm nebo sídlem na území 
České republiky pořízen úplatně a zároveň byl u fyzické osoby zahrnut v obchodním 
majetku a u právnické osoby v jejím majetku; přitom v úhrnu lze u nabyvatele uplatnit 
účetní odpisy jen do výše zůstatkové ceny20) prokázané u vkladatele ke dni jeho 
vkladu. U nehmotného majetku nabytého přeměnou jsou účetní odpisy výdajem 
(nákladem) u nástupnické obchodní korporace jen do výše zůstatkové ceny20) 

evidované u zanikající nebo rozdělované obchodní korporace ke dni předcházejícímu 
rozhodný den přeměny bez vlivu ocenění reálnou hodnotou,20) a to za podmínky, že 
bylo možné uplatňovat odpisy z tohoto nehmotného majetku u zanikající nebo 
rozdělované obchodní korporace podle tohoto ustanovení. U nehmotného majetku20) 

vloženého poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 lze u nabyvatele uplatnit 
v úhrnu účetní odpisy jako výdaje (náklady) jen do výše úhrady prokázané 
vkladatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na kladný nebo záporný rozdíl mezi 
oceněním obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním 
majetku a dluhů v rámci přeměn obchodních korporací, a souhrnem jeho individuálně 
přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (goodwill),  

w) nabývací cena akcie nebo kmenového listu, které nejsou podle právních předpisů 
upravujících účetnictví oceňovány reálnou hodnotou, a nabývací cena podílu 
na společnosti s ručením omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu, 
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a to jen do výše příjmů z prodeje této akcie, tohoto kmenového listu nebo tohoto podílu; 
toto omezení se nepoužije u cenného papíru, který není podle právních předpisů 
upravujících účetnictví oceňován reálnou hodnotou pouze z toho důvodu, že poplatník 
daně z příjmů právnických osob je mikro účetní jednotkou podle právních předpisů 
upravujících účetnictví, nebo daňovým nerezidentem, který je  povinen podle právního 
řádu státu, podle kterého je založen nebo zřízen, vést účetnictví, a příjem z prodeje 
cenného papíru není přičitatelný jeho stálé provozovně na území České republiky, 

x) paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8,  
y) u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena 

pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně obchodní korporace,131) 
a to za předpokladu, že lze k této pohledávce uplatňovat opravné položky podle písmene i) 
nebo se jedná o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou položku podle právního 
předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro zjištění základu daně 
z příjmů pouze proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 18 měsíců a u pohledávek 
nabytých postoupením i v případě, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou 
v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, 
soudní řízení nebo správní řízení, za dlužníkem,  
1. u něhož soud zrušil konkurs26i) proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, 

a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být 
vypořádána z majetkové podstaty,  

2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí26i) na základě výsledků insolvenčního 
řízení,  

3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích 
dlužníka,  

4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl 
s původním dlužníkem spojenou osobou (§ 23 odst. 7),  

5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná 
dražba,26j)a to na základě výsledků této dražby,  

6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, 
a to na základě výsledků provedení této exekuce.  

Obdobně to platí pro pohledávku nebo její část, a to do výše kryté použitím rezervy nebo 
opravné položky vytvořené podle zvláštního zákona,Chyba! Záložka není definována. nebo která 
vznikla podle zákona č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti 
zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními. 
Neuhrazenou část pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, která 
byla předmětem přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb., vznikla do konce roku 1990 
a u níž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, sníženou o uplatněný odpis 
pohledávky,22b) lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
buď jednorázově, nebo postupně s výjimkou pohledávek, které byly nabyty postoupením 
nebo vkladem. Neuhrazenou část pohledávky za dlužníkem se sídlem nebo bydlištěm 
v zahraničí, která nebyla předmětem přepočtu podle zákona č. 499/1990 Sb., nebo 
nepodléhala ustanovení tohoto odstavce, avšak podléhala režimu financování vývozu 
v rámci dokončení pohledávek na vládní úvěry podle přílohy č. 2 usnesení vlády České 
a Slovenské Federativní Republiky č. 192/1991 lze uplatnit jako výdaj (náklad) na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů buď jednorázově, nebo postupně, s výjimkou 
pohledávek, které byly nabyty postoupením nebo vkladem. Toto ustanovení se nepoužije, 

                                                 
26i) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
26j) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 
22b) Čl. V zákona č. 149/1995 Sb., ve znění zákona č. 248/1995 Sb. 
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pokud účetní hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením 
byla již odepsána na vrub výsledku hospodaření. U poplatníků, kteří přešli z vedení 
daňové evidence na vedení účetnictví, se postupuje obdobně,  

z) majetek, s výjimkou hmotného majetku podle § 26 odst. 2, dále poskytnuté služby 
a zásoby, pokud jsou vydány jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů 
na transformaci družstev podle zvláštních předpisů,2) vypořádacího podílu na majetku 
družstva nebo likvidačního zůstatku v případě likvidace družstva a použity k podnikání. 
Pro stanovení základu daně se výdaje uplatní v hodnotě, ve které byl majetek nebo zásoba 
vydána nebo služba poskytnuta,  

za) náhrada za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než 
garáž, sklep nebo komoru, poskytnutá jejím vlastníkem, pokud začne být vlastníkem 
do 2 let od uvolnění využívána pro činnost, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, 
nebo nájem a bude takto využívána nejméně po dobu 2 let; za porušení podmínek se 
nepovažuje prodej jednotky,  

zb) výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, rekonstrukci 
a modernizaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým zhodnocením podle 
§ 33 odst. 1,  

zc) výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
a jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba 
povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného právního předpisu, a to jen do výše 
příjmů (výnosů) z tohoto přeúčtování nebo předpisu úhrady za podmínky, že tyto příjmy 
(výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo 
ve zdaňovacích obdobích předcházejících; obdobně postupují poplatníci daně z příjmů 
fyzických osob, kteří nevedou účetnictví, 

zd) výdaje (náklady) na pořízení karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z cen zboží 
a služeb souvisejících s předmětem činnosti poplatníka, případně je spojené s reklamou 
jeho činnosti, a to u fyzických osob s příjmy podle § 7 a u poplatníků uvedených v § 17. 
Pokud jsou tyto karty použitelné i pro osobní potřebu poplatníka, popř. jiných osob nebo 
pro poskytování slev na výdaje (náklady) uvedené v § 25, lze uplatnit výdaje (náklady) 
na pořízení karty pouze v poloviční výši,  

ze) pořizovací cena směnky při prodeji, o níž je účtováno podle zvláštního právního 
předpisu20) jako o cenném papíru, zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním 
předpisem20) ke dni jejího prodeje, a to jen do výše příjmů z jejího prodeje,  

zf) výdaje (náklady) vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování uměleckého díla, a to jen 
do výše příjmu z jeho prodeje, sníženého o pořizovací cenu tohoto uměleckého díla,  

zg) výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, 
zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či 
potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět 
dále do oběhu128). K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde 
uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů 
likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky 
zodpovědné za provedení likvidace,  

zh) náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5),  
zi) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce 

ze závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky ze zápůjček a úroky 
z úvěrů v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v § 2, který nevede účetnictví, jen 
pokud byly zaplaceny,  

                                                 
128) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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zj) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního 
předpisu, pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat 
podle § 26 až 33,  

zk) výdaje na civilní ochranu vynaložené se souhlasem nebo na pokyn orgánu krizového 
řízení,  

zl) výdaje (náklady) hrazené uživatelem hmotného majetku, které podle zvláštního právního 
předpisu20) tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního 
leasingu, pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě nepřevýší u movitého 
majetku částku uvedenou v § 26 odst. 3 písm. c),  

zm) odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu,80) 

zn) výdaje na pořízení nehmotného majetku20) nebo jeho technického zhodnocení 
u poplatníků s příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud nevedou účetnictví, 

zo) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad 
za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzděláváníChyba! Záložka není definována., které souvisí s jeho činností, ze které 
plynou příjmy ze samostatné činnosti, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je 
osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, 
a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč,  

zp) výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního plnění 
v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým došlo na území 
členského státu Evropské unie, nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Tyto 
výdaje (náklady) nelze současně uplatnit jako nezdanitelnou část podle § 15 odst. 1 nebo 
položku snižující základ daně podle § 20 odst. 8,  

zr) výdaje na tvorbu  
1. fondu kulturních a sociálních potřeb u veřejně prospěšného poplatníka nebo sociálního 

fondu u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou 
institucí, do procentuální výše úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné 
na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací 
období, v jakém lze mzdu zaměstnance uplatnit jako výdaj související s dosažením, 
zajištěním a udržením zdanitelných příjmů, která je shodná s procentuální výší 
základního přídělu, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb, 

2. fondu účelově určených prostředků u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou 
nebo veřejnou výzkumnou institucí, 

3. fondu provozních prostředků u poplatníka, který je veřejnou vysokou školou, 
4. stipendijního fondu u poplatníka, který je vysokou školou, 
5. fondů k zabezpečení působnosti České kanceláře pojistitelů vymezené zákonem 

upravujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, s výjimkou výdajů na tvorbu 
fondu zábrany škod, 

zs) výdaje v podobě  
1. výdajů na provoz vlastního předškolního zařízení, nebo  
2. příspěvku na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti 

vlastních zaměstnanců, 
zt) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen „paušální výdaj 

na dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem 
podle písmene k) tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo 
za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává 
daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo 

                                                 
80) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové 
vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. 
Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje 
uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo 
zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Používá-
li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj 
na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové 
silniční motorového vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu 
stanoveného podle první věty ve výši 80 % této částky (dále jen „krácený paušální výdaj 
na dopravu“). Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou 
krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona platí, že ostatní 
vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje 
na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro účely 
tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého 
uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení 
zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Paušální výdaj 
na dopravu možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo 
nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, 
za které se podává daňové přiznání. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob 
uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle písmene k) 
a naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit 
poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení 
příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo 
ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu 
nejvýše 5 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit veřejně prospěšní 
poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou 
výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně 
prospěšnou společností nebo ústavem,  

zu) motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi 
připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč měsíčně, 
v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně; motivačním příspěvkem se 
pro účely tohoto zákona rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, 
vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné 
v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných 
prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů,  

zv) jmenovitá hodnota pohledávky, nebo části pohledávky, z úvěru pojištěné u pojistitele se 
sídlem na území členského státu Evropské unie, která nikdy nevstoupila do základu 
pro výpočet limitu tvorby bankovních opravných položek podle jiného právního 
předpisuChyba! Záložka není definována. a ke které banka109) nikdy netvořila opravnou položku 
podle jiného právního předpisuChyba! Záložka není definována., a to do výše přijatého pojistného 
plnění; pohledávkou z úvěru se pro účely tohoto ustanovení rozumí pohledávka z titulu  
1. jistiny a úroku z úvěru poskytnutého bankou,  
2. plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou za nebankovním subjektem, 

zz) převod prostředků z garančního fondu do fondu zábrany škod. 

                                                 
109) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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(3) U poplatníků, u nichž zdanění podléhají pouze příjmy z podnikatelské nebo jinak 
vymezené činnosti, a u veřejně prospěšných poplatníků se jako výdaje (náklady) uznávají 
pouze výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně.  

(4) Výdajem podle odstavce 1 je také úplata u finančního leasingu, pokud po jeho 
ukončení jepředmět finančního leasingu zahrnut do obchodního majetku. 

(5) Pokud je poplatníkem úplatně nabyt majetek, který předtím úplatně užíval, a pokud 
nejsou splněny podmínky finančního leasingu, je úplata za užívání výdajem podle odstavce 
1 pouze za podmínky, že poplatník zahrne tento majetek do obchodního majetku a cena 
za nabytí 
a) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než zůstatková 

cena vypočtená rovnoměrným způsobem podle § 31 odst. 1 písm. a) ze vstupní ceny 
evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou mohl být tento majetek 
odpisován; přitom při výpočtu zůstatkové ceny osobního automobilu se vždy vychází 
ze vstupní ceny včetně daně z přidané hodnoty. Je-li vlastníkem nebo pronajímatelem 
poplatník, který u pronajímaného hmotného majetku pokračoval v odpisování podle 
§ 30 odst. 10, stanoví se zůstatková cena, jako by ke změně v osobě vlastníka nebo 
pronajímatele nedošlo,  

b) pozemku nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu,1a) platná 
ke dni nabytí pozemku. Je-li mezi nájemcem a pronajímatelem sjednána dohoda o budoucí 
koupi pozemku v souvislosti se smlouvou o finančním leasingu stavebního díla 
umístěného na tomto pozemku, uznává se nájemné do výdajů (nákladů) za podmínky, že 
bude kupní cena pozemku vyšší než cena určená podle zvláštního právního předpisu1a) 
ke dni prokazatelného sjednání dohody o budoucí koupi pozemku,  

c) hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena určená podle 
zvláštního právního předpisu,1a) platná ke dni sjednání kupní smlouvy,  

d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b nebude nižší než zůstatková cena stanovená 
podle § 30b ze vstupní ceny evidované u vlastníka nebo pronajímatele za dobu, po kterou 
byl tento majetek odpisován; je-li vlastníkem nebo pronajímatelem poplatník, který 
u tohoto majetku pokračoval v odpisování podle § 30 odst. 10, stanoví se zůstatková cena, 
jako by ke změně v osobě vlastníka nebo pronajímatele nedošlo.  

(6) Je-li finanční leasing ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu, je 
výdajem k dosažení, zajištění a udržení příjmů pouze poměrná část úplaty, která je výdajem 
(nákladem) podle, připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu 
finančního leasingu nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší než poměrná část úplaty, která 
je výdajem (nákladem), připadající na skutečnou dobu finančního leasingu.  

(7) Nabývací cenou se v případě podílů v obchodní korporaci pro účely tohoto zákona 
rozumí  
a) hodnota splaceného peněžitého vkladu člena obchodní korporace,  
b) hodnota nepeněžitého vkladu člena obchodní korporace. Hodnota tohoto vkladu se stanoví 

u člena obchodní korporace, který je  
1. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2, obdobně jako hodnota nepeněžitého příjmu 

v době provedení vkladu (§ 3 odst. 3). Hmotný majetek a nehmotný majetek, který byl 
zahrnut v obchodním majetku poplatníka, se ocení zůstatkovou cenou (§ 29 odst. 2) 
a ostatní majetek pořizovací cenou, je-li pořízen úplatně, vlastními náklady, je-li 
pořízen ve vlastní režii, nebo cenou určenou podle zvláštního právního předpisu 
o oceňování majetku1a) ke dni nabytí u majetku nabytého bezúplatně. Je-li vkladem 
majetek, který nebyl zahrnut do obchodního majetku poplatníka a byl pořízen nebo 
nabyt v době kratší než 5 let před splacením tohoto vkladu do obchodní korporace, 
ocení se pořizovací cenou,20) je-li pořízen úplatně, vlastními náklady,20) je-li pořízen 
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nebo vyroben ve vlastní režii, a při nabytí majetku bezúplatně cenou určenou podle 
zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí; přitom 
u nemovitých věcí se nabývací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené 
na jejich opravy a technické zhodnocení před splacením vkladu,  

2. poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, ve výši zůstatkové ceny (§ 29 odst. 2) 
vkládaného hmotného majetku a nehmotného majetku a dále ve výši účetní 
hodnoty20) ostatního vkládaného majetku,  

3. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4, ve výši přepočtené zahraniční 
ceny,  

c) pořizovací cena20) majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo cena určená 
podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí v případě nabytí 
podílu bezúplatně.  

Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se nemění při změně právní formy obchodní 
korporace a při fúzi, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní korporace131). 
Nabývací cena podílu na akciové společnosti se nemění, nemění-li se hodnota vkladu 
společníka a dochází pouze k výměně jedné akcie za jednu jinou akcii nebo k výměně jedné 
akcie za více akcií anebo více akcií za jednu akcii; přitom je-li výměnou získán vyšší nebo 
nižší počet akcií, je nabývací cenou jedné akcie poměrný díl nabývací ceny původní akcie 
nebo součet nabývacích cen původních akcií. Obdobně to platí pro výměnu jednoho druhu 
cenného papíru (například zatímního listu, vyměnitelného dluhopisu, prioritního dluhopisu) 
za akcie, nemění-li se hodnota vkladu společníka. Nabývací cenu podílu na obchodní 
korporaci lze zvýšit o výdaje (náklady) přímo související s držbou podílu v obchodní 
korporaci, pokud poplatník prokáže, že podle § 25 odst. 1 písm. zk) nebyly uznány jako 
výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. U člena obchodní korporace, který je 
plátcem daně z přidané hodnoty, lze nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, není-li tato 
obchodní korporace plátcem daně z přidané hodnoty, zvýšit o částku odvedené daně z přidané 
hodnoty vztahující se k vloženému majetku. Nabývací cena se u poplatníků uvedených v § 17 
snižuje o doplatek na dorovnání nebo dorovnání v penězích, na který vznikne poplatníkovi 
nárok podle zvláštního právního předpisu,131) pokud byl tento doplatek na dorovnání nebo 
dorovnání v penězích zaúčtován v rozvaze. Nabývací cena nedosahuje záporných hodnot. 
Vkladem se pro účely tohoto zákona rozumí vklad do základního kapitálu včetně jiného 
plnění ve prospěch vlastního kapitálu. Nabývací cena podílu na obchodní korporaci se dále 
snižuje o příjmy plynoucí členovi obchodní korporace při snížení základního kapitálu, 
s výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně podle § 36 odst. 1 písm. b) bodu 3 nebo 
§ 36 odst. 2 a u společníka společnosti s ručením omezeným i o vrácený příplatek vložený 
společníkem mimo základní kapitál. Nabývací cena se snižuje o ty části, které již byly 
uplatněny jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů nebo které snížily základ daně 
pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. 

(8) Při prodeji obchodního závodu se nepoužijí ustanovení odstavce 2, která omezují 
uplatnění výdajů (nákladů) výší souvisejících příjmů u jednotlivě prodávaných majetků.  

(9) U pohledávky nabyté při přeměně131), nebyla-li nikdy součástí podrozvahových 
účtů zanikající nebo rozdělované obchodní korporace, pokračuje nástupnická obchodní 
korporace v odpisu pohledávky22b) nebo v tvorbě opravné položky,Chyba! Záložka není definována. 
jako by ke změně v osobě věřitele nedošlo, a to maximálně do výše, v jaké by mohla uplatnit 
odpis nebo tvorbu opravné položky zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace.  

(10) Za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár 
a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, 
sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti 
s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení 
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dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky 
zemětřesení. Výše škody musí být doložena posudkem pojišťovny, a to i v případě, že 
poplatník není pojištěn, nebo posudkem soudního znalce.  

(11) Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního 
právního předpisu20), nebo obdobného právního předpisu v zahraničí a byl nabyt vkladem, při 
přeměně, při převodu obchodního závodu podle § 23a, při fúzi obchodních společností nebo 
při rozdělení obchodní společnosti podle § 23c, lze související výdaj (náklad) na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů uplatnit jen do výše jeho hodnoty evidované v účetnictví nebo 
v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo u převádějící obchodní 
korporace před oceněním tohoto majetku reálnou hodnotou. Hodnotu majetku evidovanou 
v účetnictví nebo v daňové evidenci u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo 
u převádějící obchodní korporace lze zvýšit o případné opravné položky vytvořené 
k uvedenému majetku, jejichž tvorba nebyla u vkladatele, u zanikající, u rozdělované nebo 
u převádějící obchodní korporace pro daňové účely výdajem (nákladem) na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak. Obdobně se postupuje při 
vyřazení majetku z důvodu spotřeby. Takto stanovený výdaj (náklad) se použije i při 
následném vkladu, následné přeměně,131) převodu obchodního závodu podle § 23a nebo fúzi 
obchodních společností nebo rozdělení obchodní společnosti.  

(12) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, pokud 
neuplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů  
a) součet zůstatkových cen hmotného majetku,  
b) součet zůstatkových cen nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka 

do 31. prosince 2000, který může být odpisován,  
c) hodnota peněžních prostředků a cenin,  
d) hodnota finančního majetku,  
e) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,  
f) pořizovací cena pozemku,  
g) hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným příjmem,  
h) úplata u finančního leasingu zaplacená uživatelem, která převyšuje poměrnou část úplaty 

uznané jako daňový výdaj podle odstavce 2 písm. h), přechází-li smlouva o finančním 
leasingu na kupujícího,  

i) hodnota dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem.  
(13) Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely odstavce 12 

hodnotou dluhů hodnota bez daně z přidané hodnoty, byl-li uplatněn odpočet daně z přidané 
hodnoty na vstupu. U pohledávek, jejichž úhrada by byla zdanitelným příjmem, je výdajem 
daň z přidané hodnoty, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu.  

(14) Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako výdaj 
(náklad) podle ostatních ustanovení tohoto zákona, je možné u poplatníků, jejichž hlavním 
předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, uznat jako daňový výdaj 
(náklad) až do výše úhrnu zisků z jiných pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek 
v daném zdaňovacím období. Ziskem z pohledávky v daném zdaňovacím období se pro účely 
tohoto ustanovení rozumí úhrn příjmů plynoucích v daném zdaňovacím období z úhrad 
pohledávky dlužníkem nebo postupníkem při následném postoupení pohledávky zvýšený 
o vytvořenou opravnou položku nebo rezervu (její část) podle zvláštního zákonaChyba! Záložka 

není definována. ve výši převyšující pořizovací cenu20) pohledávky sníženou o částky úhrad 
pohledávky dlužníkem plynoucí v předchozích zdaňovacích obdobích a o části pořizovací 
ceny pohledávky odepsané v předchozích zdaňovacích obdobích. Pro účely výpočtu zisku 
z pohledávky nelze pořizovací cenu pohledávky snížit o částku vyšší, než je pořizovací cena 
pohledávky. Pokud celkový úhrn pořizovacích cen nebo jejích částí, které nelze uznat jako 
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výdaj (náklad) podle ustanovení tohoto zákona, je za zdaňovací období vyšší než celkový 
úhrn zisků z jiných pohledávek v rámci stejného souboru pohledávek, lze tento rozdíl 
u poplatníků, jejichž hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, 
uplatnit jako výdaj (náklad) nejdéle ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích 
nebo obdobích, za něž je podáváno daňové přiznání, a to v jednotlivých obdobích maximálně 
ve výši částky, o kterou úhrn zisků z pohledávek v rámci tohoto stejného souboru pohledávek 
převýší úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejích částí, které nelze uznat jako výdaj 
(náklad) podle ustanovení tohoto zákona. Za poplatníky, jejichž hlavním předmětem činnosti 
je nákup, prodej a vymáhání pohledávek, se pro účely tohoto zákona považují poplatníci, 
u nichž alespoň 80 % veškerých příjmů (výnosů) tvoří příjmy (výnosy) plynoucí v souvislosti 
s nákupem, prodejem, držbou a vymáháním nakoupených pohledávek. Souborem pohledávek 
se pro účely tohoto ustanovení rozumí soubor pohledávek nakoupený poplatníkem od jedné 
osoby v jednom zdaňovacím období. Toto ustanovení se použije obdobně pro období, za něž 
je podáváno daňové přiznání. 

§ 25 
 

(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové 
účely nelze uznat zejména  
a) výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku20) a nehmotného majetku,20) s výjimkou 

uvedenou v § 24 odst. 2, včetně splátek a úroků z úvěrů a zápůjček spojených s jejich 
pořízením, jsou-li součástí jejich ocenění,20) 

b) výdaje na zvýšení základního kapitálu včetně splácení zápůjček,  
c) pořizovací cenu20) cenného papíru s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. r), q) a ze) 

a dále s výjimkou opčních listů při uplatnění přednostního práva,  
d) pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby 

a za jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu 
způsobenou společnosti při výkonu funkce,  

e) vyplácené podíly na zisku,  
f) penále, úroky z prodlení a pokuty s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zi), úroky 

z posečkané částky, peněžité tresty, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, 
a náklady spojené s trestem uveřejnění rozsudku podle zvláštního právního předpisu,  

g)  pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění hrazené veřejnou obchodní společností za společníky této 
obchodní společnosti, komanditní společností za komplementáře, poplatníkem majícím 
příjmy ze samostatné činnosti, poplatníkem majícím příjmy z nájmu a pojistné hrazené 
osobami samostatně výdělečně činnými, které nejsou nemocensky pojištěny a pojistí se 
na denní dávku při dočasné pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny21a), s výjimkou 
uvedenou v § 24, 

g)  pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené poplatníkem s příjmy z nájmu, 
h) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě  

1. příspěvku na kulturní pořady, zájezdy, sportovní akce a tištěné knihy, včetně 
obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy,  

2. možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, závodní knihovny, 
tělovýchovná a sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených 
v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3,  

                                                 
21a) § 18 odst. 2, § 21, 22 a 29 zákona č. 187/2006 Sb. § 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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i) výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně 
osvobozené nebo nezahrnované do základu daně a u poplatníků uvedených 
v § 2 odst. 2 rovněž výdaje (náklady) vynaložené na příjmy vyňaté podle mezinárodní 
smlouvy o zamezení dvojího zdanění, převyšující tyto příjmy; obdobně to platí pro výdaje 
(náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů 
právnických osob příjem z darování a bezúplatných služeb od daně osvobozený nebo 
příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků 
nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě 
daně,a pro použití prostředků z kapitálového dovybavení,  

j) výdaje nad limity stanovené tímto zákonem nebo zvláštními předpisy,5),23) 
k) výdaje (náklady) převyšující příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo 

jiných osob s výjimkou § 24 odst. 2 písm. j) body 1 až 3, písm. s) a s výjimkou výdajů 
(nákladů) na přechodné ubytování zaměstnanců, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, 
poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s výkonem 
práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec 
bydliště, přičemž výdaje (náklady) i příjmy se posuzují za každé zařízení k uspokojování 
potřeb zaměstnanců nebo jiných osob, samostatně,  

l) tvorbu rezervních a ostatních účelových fondů, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, 
s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. r),  

m) plnění ve prospěch vlastního kapitálu s výjimkou uvedenou 
v § 10 odst. 6 a § 24 odst. 2 písm. r) a q) a členský příspěvek poskytnutý evropskému 
hospodářskému zájmovému sdružení se sídlem na území České republiky25a),  

n) manka a škody přesahující náhrady s výjimkou uvedenou v § 24,  
o) zůstatkovou cenu (§ 29 odst. 2) hmotného majetku a nehmotného majetku vyřazeného 

v důsledku darování nebo bezúplatného převodu, ke kterému není poplatník povinen 
podle zvláštního právního předpisu. Toto se vztahuje i na hmotný majetek a nehmotný 
majetek odpisovaný pouze podle zvláštního právního předpisu,20) 

p) technické zhodnocení (§ 33),  
r) daně zaplacené za jiného poplatníka s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) a u),  
s) daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob a obdobné daně zaplacené 

v zahraničí s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) a dále odloženou daň podle 
zvláštního právního předpisu20),  

t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dar; 
za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo 
ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží 
nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není 
s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně,  

u) výdaje na osobní potřebu poplatníka; včetně výdajů vynaložených na opravu, údržbu nebo 
technické zhodnocení majetku sloužícího k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné 
činnosti), který poplatník uvedený v § 2 nezařadí do obchodního majetku podle 
§ 4 odst. 4,  

v) tvorbu opravných položek na vrub nákladů,20) s výjimkou uvedenou v § 24,  
w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona rozumí úroky z úvěrových 

finančních nástrojů a související výdaje (náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, 
zpracování úvěrů, poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu 
k dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z částky, o kterou 
úhrn úvěrových finančních nástrojů od spojených osob v průběhu zdaňovacího období 

                                                 
25a) Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení). 
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nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního 
kapitálu, je-li příjemcem úvěrového finančního nástroje banka nebo pojišťovna, nebo 
čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrových finančních nástrojů. 
V případě, že podmínkou pro poskytnutí úvěrového finančního nástroje dlužníkovi 
věřitelem je poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, zápůjčky nebo vkladu tomuto věřiteli 
osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto ustanovení 
a vzhledem k tomuto úvěrovému finančnímu nástroji věřitel za osobu spojenou ve vztahu 
k dlužníkovi,  

x) výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě 
vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého poplatník 
uplatní paušální výdaj na dopravu, a 20 % ostatních výdajů (nákladů) s výjimkou odpisů 
vynaložených v souvislosti se silničním motorovým vozidlem, u kterého je poplatník 
povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu; u silničního motorového vozidla, 
u kterého poplatník uplatní paušální výdaj na dopravu, nelze dále uplatnit náhradu výdajů 
za spotřebované pohonné hmoty a sazbu základní náhrady,   

y) u poplatníků, kteří jsou účetními jednotkami, dílčí platba příspěvku na zajištění 
financování, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů 
uvedených na trh do 1. ledna 2013 prováděné provozovatelem kolektivního systému, 

z) jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena20) postoupené pohledávky 
s výjimkou uvedenou v § 24 a § 10,  

za) nájemné za umělecká díla a výdaje (náklady) za restaurování uměleckých děl, která nejsou 
součástí staveb a budov, a to u poplatníků, u nichž není výstavní, muzejní a galerijní 
činnost předmětem činnosti, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zf),  

zb) u poplatníků, kteří nevedou účetnictví výdaje na pořízení uměleckých děl, která nejsou 
součástí staveb a budov a v jednotlivém případě nepřesáhnou částku 40 000 Kč,  

zc) odpis pohledávky22b) nebo tvorbu opravné položkyChyba! Záložka není definována. u pohledávky 
nabyté obchodní korporací na základě vkladu uskutečněného od 1. července 1996, 
s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 9,  

zd) výdaje spojené s úhradou dluhu, s výjimkou dluhu vzniklého z důvodu pořízení hmotného 
majetku (§ 26), vzniklého ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník uplatňoval výdaje 
podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 a výdaje spojené s úhradou dluhu, o jehož hodnotu byl 
snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v některém z minulých 
zdaňovacích období,  

ze) rozdíl, o který částka hrazená postupníkem postupiteli při změně osoby uživatele podle 
smlouvy o finančním leasingu převyšuje částku úplaty připadající u postupníka 
na zbývající dobu finančního leasingu sníženou o úplatu jím hrazenou vlastníkovi 
užívaného majetku v souladu se smlouvou, pokud tento rozdíl není součástí vstupní ceny 
majetku,  

zf) plnění poskytnuté zahraničnímu státnímu úředníkovi nebo zahraničnímu veřejnému 
činiteli nebo s jejich souhlasem jiné osobě v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani 
v případech, kdy se jedná o úředníka státu nebo veřejného činitele působícího ve státě, 
ve kterém je poskytnutí takového plnění tolerováno nebo není považováno za trestný čin 
anebo je obvyklé,  

zg) účetní odpisy dlouhodobého majetku,20) a hodnota majetku nebo její část zaúčtovaná 
na vrub nákladů, který není dlouhodobým majetkem podle zvláštního právního předpisu, 
20) ale zároveň je hmotným majetkem nebo nehmotným majetkem podle § 26 až 33,  

zh) oceňovací rozdíl vzniklý jinak než koupí, pokud je podle zvláštního právního 
předpisu20)výdajem (nákladem), není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,  
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zi) kladný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu při nabytí vkladem nebo přeměnou131) 

a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy 
(goodwill), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20) výdajem (nákladem),  

zj) výdaje (náklady) z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotou při následném snížení 
základního kapitálu,  

zk) výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti. 
Úroky z úvěrového finančního nástroje přijatého v období šesti měsíců před nabytím 
tohoto podílu se považují za výdaj (náklad) přímo související s držbou podílu v dceřiné 
společnosti po dobu trvání této držby a po dobu, kdy podíl drží osoba, která je s osobou, 
která úvěrový finanční nástroj přijala, spojenou osobou, pokud poplatník neprokáže, že 
úvěrový finanční nástroj s držbou tohoto podílu nesouvisí. Případné režijní (nepřímé) 
náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti se pro účely tohoto ustanovení 
omezují výší 5 % příjmů z podílů na zisku vyplácených dceřinou společností, pokud 
poplatník neprokáže, že skutečná výše těchto režijních (nepřímých) nákladů je nižší,  

zl) finanční výdaje (náklady), které plynou z úvěrového finančního nástroje, kde úrok nebo 
výnos nebo skutečnost, zda se finanční výdaje (náklady) stanou splatnými, závisí zcela 
nebo převážně na zisku dlužníka,  

zm) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění 
zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,  

zn) pojistné ve výši určené ke krytí budoucích dluhů pojišťovny vyplývajících z pojistné 
smlouvy uzavřené zaměstnavatelem pro případ dožití se stanoveného věku jeho 
zaměstnancem nebo dožití se jeho zaměstnancem dohodnuté doby nebo setrvání tohoto 
zaměstnance v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli po dohodnutou dobu,  

zo) členský příspěvek hrazený poplatníkem příjemci, který je u tohoto příjemce osvobozen 
od daně,  

zp) účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku odpisovaného pouze podle právních 
předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt darováním, plněním ze svěřenského 
fondu nebo z rodinné fundace, a tento příjem byl od daně z příjmů osvobozen nebo nebyl 
zahrnut do jejího předmětu; obdobně to platí pro zůstatkovou cenu v případě prodeje nebo 
likvidace tohoto majetku,  

zq) hodnotu majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle právních předpisů 
upravujících účetnictví, nabytého darováním, plněním ze svěřenského fondu nebo 
z rodinné fundacenebo hodnotu bezúplatně přijatých služeb, pokud tentopříjem byl 
od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu. 

(2) Škodou podle odstavce 1 písm. n) se rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo 
zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních i subjektivních příčin, pokud je 
majetek v důsledku škody vyřazen. Mankem se rozumí inventarizační rozdíl, kdy skutečný 
stav je nižší než účetní. Za tyto škody a manka se nepovažují technologické a technické 
úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikající např. rozprachem, 
sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu 
(přirozené úbytky zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových 
výrobků), ztratné v maloobchodním prodeji a nezaviněné úhyny zvířat, která nejsou pro účely 
zákona hmotným majetkem, a to do výše ekonomicky zdůvodněné normy přirozených úbytků 
a ztratného stanovené poplatníkem. Správce daně může posoudit, zda výše stanovené normy 
odpovídá charakteru činnosti poplatníka a obvyklé výši norem jiných poplatníků se shodnou 
nebo obdobnou činností, a o zjištěný rozdíl upravit základ daně. Škodou není prokázaný 
nezaviněný úhyn nebo nutná porážka zvířete základního stáda.  

(3) Do úvěrových finančních nástrojů se pro účely odstavce 1 písm. w) nezahrnují 
úvěrové finanční nástroje, z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku, a dále 
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prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěrové finanční nástroje. Ustanovení odstavce 
1 písm. w) a zl) se nevztahují na veřejně prospěšné poplatníky, na organizátora regulovaného 
trhu a na poplatníky uvedené v § 2. 

*** 

§ 35 
 Sleva na dani  

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 a 17 se daň za zdaňovací období, kterým je kalendářní 
rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců 
spadajících do kalendářního roku, anebo za část uvedených zdaňovacích období, za kterou se 
podává daňové přiznání, snižuje o  
a) částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou 

zaměstnance s těžším zdravotním postižením33) a poměrnou část z této částky, je-li 
výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 
2 desetinné číslo,   

b) částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením33) 
a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu 
těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo.  

 Přitom u poplatníků, kteří jsou společníky veřejné obchodní společnosti, u komplementářů 
komanditní společnosti a u komanditní společnosti se daň sníží podle písmen a) a b) pouze 
o částku, která odpovídá poměru, jakým byl mezi ně rozdělen základ daně zjištěný 
za veřejnou obchodní společnost nebo za komanditní společnost.  

(2) Pro výpočet slev podle odstavce 1 písm. a) a b) je rozhodný průměrný roční 
přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením33). Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců se vypočítá samostatně za každou skupinu zaměstnanců vymezenou v předchozí 
větě jako podíl celkového počtu hodin, který těmto zaměstnancům vyplývá z rozvržení 
pracovní doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby po dobu (délky) trvání pracovního 
poměru v období, za které se podle odstavce 1 podává daňové přiznání, a celkového ročního 
fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní 
dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Do celkového počtu hodin se nezapočítají 
neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepřítomnosti v práci, nenapracovaného 
pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady mzdy, pokud zaměstnanec 
nemohl konat práci z jiných důležitých důvodů týkajících se jeho osoby, a dočasné pracovní 
neschopnosti nebo karantény, za kterou nepřísluší náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo 
sníženého platu nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 
podle zvláštního právního předpisu47a) nebo nemocenské z nemocenského pojištění, 
s výjimkou neodpracovaných hodin připadajících na první tři dny dočasné pracovní 
neschopnosti, kdy náhrada mzdy nebo platu nepřísluší zaměstnanci podle § 192 odst. 1 věty 
druhé za středníkem zákoníku práce. Do trvání pracovního poměru se nezapočítává mateřská 
nebo rodičovská dovolená, služba v ozbrojených silách, výkon civilní služby a dlouhodobé 
uvolnění pro výkon veřejné funkce. Vypočtený podíl se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. 

(3) Budou-li slevy na dani podle odstavce 1 písm. a) a b) uplatňovat poplatníci uvedení 
v § 17 za zdaňovací období, kterým je hospodářský rok, nebo za zdaňovací období delší než 
nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, anebo za jinak vymezené období, za které se 
podává daňové přiznání, jehož začátek a konec spadá do dvou různých kalendářních roků, 
zjistí se celková částka slevy jako součet dílčích částek těchto slev, vypočtených samostatně 
                                                 
33) § 67 zákona č. 435/2004 Sb. 
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za kalendářní rok, do něhož spadá začátek, a za kalendářní rok, do něhož spadá konec období, 
za které se podává daňové přiznání. Při výpočtu každé z dílčích částek slev se jako dělitel 
použije celkový roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího 
na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními předpisy, příslušného kalendářního roku, 
a částka slevy podle odstavce 1 písm. a) a b) platná k poslednímu dni období, za které se 
podává daňové přiznání.  

(4) Slevu na dani podle odstavce 1 nelze uplatnit na daň (část daně) připadající na základ 
daně (dílčí základ daně) podle § 20b samostatný základ daně zdaňovaný sazbou daně 
podle § 16a nebo § 21 odst. 4. 

*** 

§ 35ba 
Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob 

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle 
§ 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o 
a) základní slevu ve výši 24 840 Kč na poplatníka, 
b) slevu na manžela ve výši 24 840 Kč namanžela žijící s poplatníkem ve společně 

hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 
68 000 Kč; je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč 
na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manžela se nezahrnují dávky státní sociální podpory, 
dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním 
postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní 
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem9a), státní příspěvky na doplňkové 
penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře 
stavebního spořeníChyba! Záložka není definována. a stipendium poskytované studujícím 
soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče 
o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona 
o sociálních službáchChyba! Záložka není definována., který je od daně osvobozen podle § 4. 
U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu 
manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně 
z příjmů považuje za příjem druhého z manželů, 

c) základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod 
pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona 
o důchodovém pojištění43) nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního 
nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu 
a starobního důchodu, 

d) rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní 
důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle 
zákona o důchodovém pojištění43), u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní 
ve třetím stupni, zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu 
souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního 
důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho 
žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než 
proto, že není invalidní ve třetím stupni, 

e) slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, je-li poplatníkovi přiznán nárok 
na průkaz ZTP/P, 

                                                 
43) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 
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f) slevu na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně 
připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení 
věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který 
poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy 
na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle 
zvláštních právních předpisů14d) pro účely státní sociální podpory, 

g) slevu za umístění dítěte, 
h) slevu na evidenci tržeb. 

(2) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se daň sníží za zdaňovací období o částky 
uvedené v odstavci 1 písm. g) a písm. b) až e), pouze pokud se jedná o poplatníka, který je 
daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor a pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky podle § 22 
činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle 
§ 3 nebo 6, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10, nebo příjmů, z nichž je daň 
vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje 
poplatník potvrzením zahraničního správce daně. 

(3) Poplatník může uplatnit snížení daně podle odstavce 1 písm. b) až f) o částku ve výši 
jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění 
nároku na snížení daně splněny. 

(4) V daňovém přiznání ke společným příjmům a výdajům ve společenství jmění 
poplatník může uplatnit slevu na dani za období trvání společenství jmění, s výjimkou 
společenství jmění dědiců, na kterou měl nárok a která nebyla uplatněna. 

(5) U poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České 
republiky a kterému plynou příjmy zahrnuté do samostatného základu daně 
zdaňovaného sazbou daně podle § 16a, se daň z tohoto základu nesnižuje o slevy na dani 
pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. 

*** 

§ 35c 
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob 

(1) Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící 
s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie, nebo státu 
tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen „daňové zvýhodnění“) ve výši 15 204 Kč 
ročně na jedno dítě, 19 404 Kč ročně na druhé dítě a  24 204 Kč ročně na třetí a každé další 
dítě, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b. Poplatník o daňové zvýhodnění 
sníží daň vypočtenou podle § 16, případně sníženou podle § 35 nebo § 35ba nebo 35bb. 
Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo 
slevy na dani a daňového bonusu. Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více 
vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. 

(2) Slevu na dani podle odstavce 1 může poplatník uplatnit až do výše daňové povinnosti 
vypočtené podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období. 

(3) Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění podle odstavce 1 vyšší než daňová 
povinnost vypočtená podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl 
daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 
100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně. 
                                                 
14d) § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb. 
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(4) Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem 
podle § 6, nebo 7 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Do těchto příjmů se 
nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní 
sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8 a příjmy, 
které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. 

(5) Poplatník uvedený v § 2 odst. 3 může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je 
daňovým rezidentem členského státu Evropské unie, nebo státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky 
(§ 22) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně 
podle § 3 nebo § 6, jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo § 10, nebo příjmů, z nichž je 
daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje 
poplatník potvrzením zahraničního správce daně. 

(6) Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, 
osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka 
z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, 
vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, 
z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je 
a) nezletilým dítětem, 
b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod 

pro invaliditu třetího stupně a 
1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se 

posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře,14d) 
2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou 

činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 
3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost. 
(7) Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění 

daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje 
se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek; maximální výše daňového bonusu 
podle odstavce 3 zůstává zachována. 

(8) Uzavře-li dítě uvedené v odstavci 6 písm. b) manželství a žije-li ve společně 
hospodařící domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu 
na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba. Nemá-li manžel (manželka) dostatečné 
příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani při splnění podmínek uvedených 
v § 35ba, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu 
k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije ve společně hospodařící 
domácnosti. 

(9) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může 
daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci 
zdaňovacího období jen jeden z nich.  

(10) Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik 
kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 
za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. 
Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo 
ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě 
osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu. 
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(11) Poplatník, který je povinen podat daňové přiznání podle § 38g, nebo který se tak 
rozhodl učinit, uplatní daňový bonus v daňovém přiznání a požádá místně příslušného správce 
daně o jeho vyplacení. Při výplatě daňového bonusu postupuje správce daně obdobně jako 
při vrácení přeplatku podle zvláštního právního předpisu o správě daní. 

(12) Pokud úhrn měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d u poplatníka 
podávajícího daňové přiznání přesahuje částku daňového bonusu vypočteného za zdaňovací 
období, považuje se vzniklý rozdíl za daňový nedoplatek; pokud poplatník, kterému byly 
vyplaceny měsíční daňové bonusy, nárok na daňové zvýhodnění za zdaňovací období 
v daňovém přiznání neuplatní vůbec, považují se za daňový nedoplatek částky ve výši 
vyplacených měsíčních daňových bonusů. 

(13) U poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem 
České republiky a kterému plynou příjmy zahrnuté do samostatného základu daně 
zdaňovaného sazbou daně podle § 16a, se na daň z tohoto základu neuplatňuje daňové 
zvýhodnění. 

*** 

§ 36 
Zvláštní sazba daně 

(1) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, 
s výjimkou stálé provozovny (§ 22 odst. 2 a 3) a s výjimkou ustanovení odstavce 5, činí 
a) 15 % 19 %, a to 

1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 6, 12 až 14, s výjimkou 
příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. e), 

2. z příjmů z nájemného movité věci nebo její části umístěné na území České republiky, 
3. z bezúplatných příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. d), h) a i), jedná-li se o příjmy 

plynoucí od daňových rezidentů České republiky nebo od stálých provozoven 
daňových nerezidentů umístěných na území České republiky, 

b) 15 %, a to 
1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4; přičemž příjem 

z vypořádacího podílu, z podílu na likvidačním zůstatku a jiný příjem z držby 
kapitálového majetku ve formě vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál 
nebo těmto plněním obdobná plnění se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní 
korporaci, je-li plátci poplatníkem prokázána, 

2. u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list 
při zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenu20) podílového listu, je-li 
plátci poplatníkem prokázána, 

3. z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti 
při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad 
společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li 
zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; 
přitom pro tento příjem vždy platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, 
která byla zvýšena ze zisku obchodní společnosti nebo fondu vytvořeného ze zisku. 

Za podíly na zisku se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku 
po zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení 
členského vkladu člena družstva. Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního 
kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený 
ze zisku, 
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c) 35 % z příjmů uvedených v písmenech a) a b), a to pro poplatníky, kteří nejsou daňovými 
rezidenty 
1. jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor, nebo 
2. třetího státu nebo jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou 

a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění upravující zdaňování 
a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů, platnou 
a účinnou mezinárodní smlouvu nebo dohodu o výměně informací v daňových 
záležitostech pro oblast daní z příjmů nebo které jsou smluvními stranami 
mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových 
informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou republiku platná 
a účinná, 

d) 5 % z úplaty u finančního leasingu. 
(2) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není 

v odstavci 1 nebo 5 stanoveno jinak, činí 15 %, a to 
a) z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl 

v nich představován cenným papírem, a z plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné 
fundace; u poplatníků podle § 2 z rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou 
a emisním kursem dluhopisu, vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postavenému 
nebo v případě jejich zpětného odkupu z rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a jejich 
emisním kursem, z úrokového příjmu z dluhopisu35a), ze směnky vystavené bankou 
k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň 
postavenému, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí 
poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucího 
poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, 

b) z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty 
na komanditní společnosti, 

c) z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu, 
d) z podílu na zisku tichého společníka nebo jiného poplatníka , než je člen obchodní 

korporace, 
e) z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, 

komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, z vrácení 
emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění; tento 
příjem se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem 
prokázána, 

f) z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti 
s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva 
ve družstvu, sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci 
poplatníkem prokázána, 

g) u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list 
při zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenu20) podílového listu, je-li plátci 
poplatníkem prokázána, 

h) z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při snížení 
základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo 
jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení 
zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; přitom pro tento příjem vždy 
platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena ze zisku obchodní 

                                                 
35a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 
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společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku; obdobně se postupuje u příjmu člena 
obchodní korporace z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu, 

i) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z reklamních soutěží a reklamních slosování, z cen 
z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících 
omezen podmínkami soutěže a nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže 
[§ 10 odst. 1 písm. ch)], 

j) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů 
na vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno 
a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, kdy majitelem vkladu je fyzická osoba, 
a to po celou dobu trvání vkladového vztahu podle občanského zákoníku, z úroků 
z vkladů na účtech, které nejsou podle podmínek toho, kdo účet vede, určeny k podnikání, 
např. sporožirové účty, devizové účty [§ 8 odst. 1 písm. c)], 

k) z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního 
spoření a z penzijního pojištění snížených podle § 8 odst. 6 a z plnění ze soukromého 
životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním 
a nezakládá zánik pojistné smlouvy, sníženého podle § 8 odst. 7, 

l) z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního právního 
předpisu13), a to i v případě, kdy je vyplácen členovi transformovaného družstva 
při zániku členství nebo společníkovi společnosti s ručením omezeným a komanditistovi 
v komanditní společnosti, které vznikly podle transformačního projektu, při zániku jejich 
účasti jako součást vypořádacího podílu nebo jako součást likvidačního zůstatku 
při likvidaci družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným 
a u komanditní společnosti v případě komanditistů, 

m) z příjmů uvedených v § 6 odst. 4, 
n) z příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání 

mezi poškozeným a pojistitelem, 
o) z příjmu plynoucího fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem, smlouvy o penzijním pojištění a smlouvy na soukromé životní pojištění 
ve formě odbytného nebo jiného plnění souvisejícího se zánikem penzijního pojištění 
nebo odkupného, sníženého podle § 8, 

p) z příjmů autorů podle § 7 odst. 6, 
r) z příjmu komplementáře komanditní společnosti a společníka veřejné obchodní 

společnosti plynoucí jako zisk po zdanění u akciové společnosti nebo společnosti 
s ručením omezeným po přeměně akciové společnosti nebo společnosti s ručením 
omezeným na komanditní společnost nebo veřejnou obchodní společnost. 

Za podíly na zisku se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po zdanění 
na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu 
člena družstva. Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem 
tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku. 

(3) Základem daně pro zvláštní sazbu daně je pouze příjem, pokud v tomto zákoně není 
stanoveno jinak. Základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, 
a to i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se 
nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dolů, 
s výjimkou příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo 
v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, u něhož se základ daně 
zaokrouhluje na celé haléře dolů. Pokud plynou v cizí měně úroky z účtu, který není podle 
podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání, a z vkladního listu, stanoví se základ daně 
v cizí měně, a to bez zaokrouhlení. Daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje 
na celé koruny dolů. U příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti 
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nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, se sražená daň 
(§ 38d), připadající na jednotlivý cenný papír nezaokrouhluje, avšak celková částka daně 
sražená plátcem z veškerých příjmů plynoucích jednomu poplatníkovi z majetkové účasti 
v jedné obchodní společnosti nebo z držby podílových listů jednoho podílového fondu se 
zaokrouhluje na celé koruny dolů. U příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo j) 
s výjimkou příjmu plynoucího z podílu na zisku z účasti v obchodní společnosti nebo 
v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, se základ daně a sražená 
daň nezaokrouhluje a celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu 
poplatníka fyzické osoby nebo poplatníka daně z příjmů právnických osob se zaokrouhluje 
na celé koruny dolů. U příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodu 4 se do základu daně 
pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně nezahrnuje hodnota podkladového 
nástroje nebo aktiva. 

(4) U příjmů plynoucích z podílu na zisku z účasti v základním investičním fondu je 
základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně příjem snížený 
o poměrnou část příjmů podléhajících dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo 
sazbě daně podle § 21 odst. 4 připadající na tento základ daně, které byly zúčtovány 
ve prospěch výnosů investičního fondu ve zdaňovacím období, s nímž tyto příjmy souvisí. 
Pokud byly výše uvedené příjmy zúčtovány ve prospěch výnosů včetně daně, základ daně pro 
daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně se snižuje pouze o částku sníženou o daň. 
Poměrná část připadající na tento základ daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je 
rozdělován zisk určený k výplatě příjmů mezi akcionáře nebo majitele podílových listů. 
Obdobně se postupuje i u příjmu z podílu na likvidačním zůstatku investičního fondu nebo 
z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným nebo 
komanditisty v komanditní společnosti, které jsou investičním fondem. 

(5) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % z úrokového příjmu z účtu a vkladu u bank 
a spořitelních a úvěrních družstev u 
a) veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným 

v § 18a odst. 5, 
b) společenství vlastníků jednotek. 

(6) Plynou-li poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2 úrokové příjmy ze státních 
dluhopisů, které tento poplatník pořídil z prostředků zvláštního vázaného účtu v bance podle 
zvláštního právního předpisuChyba! Záložka není definována. a vedených na samostatném účtu 
u České národní banky, v centrálním depozitáři zaknihovaných cenných papírů, započte se 
sražená daň na celkovou daňovou povinnost. Pokud nelze sraženou daň nebo její část započíst 
na celkovou daňovou povinnost proto, že poplatníkovi vznikla ve výši nula nebo vykázal 
daňovou ztrátu a nebo jeho celková daňová povinnost je nižší, než daň sražená, vznikne ve 
výši daňové povinnosti, kterou nelze započítat, přeplatek. Do celkové daňové povinnosti se 
pro účely zápočtu nebo vzniku přeplatku nezahrnuje daň připadající na samostatný 
základ daně zdaňovaný sazbou daně podle § 16a. 

(7) Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy 
uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy 
vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň. 

(8) Zahrne-li do daňového přiznání poplatník, který není daňovým rezidentem České 
republiky a který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 
Evropský hospodářský prostor, veškeré příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), c), d), f), g) 
bodech 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14, h) a i), započte se sražená daň na jeho celkovou daňovou 
povinnost vztahující se k příjmům ze zdrojů na území České republiky, za které v České 
republice podává daňové přiznání. Pokud nelze sraženou daň nebo její část započítat na tuto 
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jejich celkovou daňovou povinnost proto, že poplatníkovi vznikla daňová povinnost ve výši 
nula nebo vykázal daňovou ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost je nižší než daň 
sražená, vznikne ve výši daňové povinnosti, kterou nelze započítat, přeplatek. Nezahrne-li 
poplatník příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), c), d)f), g) bodech 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14, h) 
a i) do daňového přiznání do konce lhůty stanovené zvláštním právním předpisem, použije se 
obdobně § 38e odst. 7. 

*** 

§ 38a 
Zálohy  

(1) Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je 
období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového 
přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání 
v následujícím zdaňovacím období. Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází 
z poslední známé daňové povinnosti. Za poslední známou daňovou povinnost se pro stanovení 
periodicity a výše záloh v zálohovém období považuje rovněž částka, kterou si poplatník sám 
vypočetl a uvedl v daňovém (dodatečném) přiznání za období bezprostředně předcházející 
zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po termínu pro podání daňového 
(dodatečného) přiznání, a bylo-li daňové (dodatečné) přiznání podáno opožděně, s platností 
od následujícího dne po dni jeho podání, do účinnosti další změny poslední známé daňové 
povinnosti podle tohoto ustanovení nebo zvláštního právního předpisu. Poplatník uvedený 
v § 2 pro účely výpočtu poslední známé daňové povinnosti však vyloučí příjmy a výdaje 
podle § 10. Po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové 
přiznání, se zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné 
výše daně. Ze záloh, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu skutečné výše daně 
započítají pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového přiznání. Do poslední známé 
daňové povinnosti se nezahrnuje daň připadající na samostatný základ daně podle § 20b 
zdaňovaný sazbou podle § 16a a § 21 odst. 4. Záloha na daň se spravuje jako daň podle 
daňového řádu. 

(2) Zálohy neplatí  
a) poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč, 
b) obec nebo kraj,  
c) zůstavitel ode dne jeho smrti, 
d) poplatník, který má daň stanovenou paušální částkou. 

(3) Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak 
nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední 
známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího 
období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. 

(4) Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí 
zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. První 
záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná 
do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého 
měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce 
zdaňovacího období. 

(5) Poplatník, u něhož základ daně tvoří součet dílčích základů daně, zálohy podle 
odstavců 3 a 4 neplatí, pokud je jedním z nich i dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, 
ze kterého měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h), a tento dílčí základ daně je 
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roven nebo činí více než 50 % z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé 
činnosti, ze kterého měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h), méně než 15 %, platí se 
zálohy vypočtené podle odstavců 3 a 4 z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně 
ze závislé činnosti, ze kterého měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h), 15 % a více, 
avšak méně než 50 %, platí se zálohy podle odstavců 3 a 4 v poloviční výši. 

(6) Jestliže se poslední známá daňová povinnost týkala jen části zdaňovacího období 
nebo zdaňovacího období kratšího či delšího než 12 měsíců, je poplatník daně z příjmů 
právnických osob povinen si pro placení záloh dopočítat poslední známou daňovou povinnost 
tak, jako by se týkala zdaňovacího období v délce 12 měsíců. Propočet se provede tak, 
že poslední známá daňová povinnost, týkající se části zdaňovacího období nebo zdaňovacího 
období kratšího či delšího než 12 měsíců, vydělí se počtem měsíců, za které poplatník pobíral 
příjmy podléhající dani, a násobí se 12. 

(7) Při změně poslední známé daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období se 
zálohy do té doby splatné nemění. 

(8) Poplatník není povinen platit zálohy na daň, jestliže ukončil činnost, z níž mu plynuly 
zdanitelné příjmy, nebo zanikl zdroj zdanitelných příjmů, a to od splátky následující po dni, 
v němž došlo ke změně rozhodných skutečností; tyto skutečnosti poplatník oznámí správci 
daně podle zvláštního právního předpisu. 

(9) Placení záloh podle odstavců 1 až 8 se nevztahuje na příjmy ze závislé činnosti, 
pokud nejde o příjmy ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi ze zahraničí, nemá-li 
poplatník současně jiné příjmy podrobené dani. 

(10) Ve zdaňovacím období podle § 21a písm. c) do dne předcházejícího dni zápisu 
přeměny do obchodního rejstříku, platí za nástupnickou obchodní korporaci zálohy zanikající 
nebo rozdělovaná obchodní korporace, a to ve výši a periodicitě stanovené podle odstavců 
1 až 9, s výjimkou sloučení, kdy takto stanovené zálohy nadále platí i nástupnická obchodní 
korporace. Ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku platí zálohy nástupnická obchodní 
korporace, a to ve výši a periodicitě odvozené ze součtu posledních známých daňových 
povinností zaniklých obchodních korporací, stanovených podle odstavce 1 věty třetí 
s případným dopočtem podle odstavce 6, který se při sloučení dále zvýší o poslední známou 
daňovou povinnost nástupnické obchodní korporace. Při převodu jmění na společníka, který 
je právnickou osobou, se výše a periodicita záloh placených ve zdaňovacím období podle 
§ 21a písm. c) nemění; bude-li právním nástupcem zanikající obchodní korporace fyzická 
osoba, stanoví zálohy na období ode dne zápisu převodu jmění na společníka do obchodního 
rejstříku do konce kalendářního roku správce daně, s přihlédnutím k zálohám splatným 
od rozhodného dne do dne zápisu převodu jmění na společníka do obchodního rejstříku. 
U přeměny rozdělením stanoví nástupnickým obchodním korporacím zálohy na část 
zdaňovacího období podle § 21a písm. c) ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku 
správce daně, který tímto rozhodnutím zároveň stanoví způsob rozdělení záloh zaplacených 
zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací k zápočtu na daňovou povinnost 
nástupnických obchodních korporací. Zálohy zaplacené v průběhu celého zdaňovacího období 
podle § 21a písm. c) zanikajícími, rozdělovanými a nástupnickými obchodními korporacemi, 
se započtou na celkovou daňovou povinnost nástupnických obchodních korporací. Obdobně 
se postupuje u přeměn, u nichž rozhodným dnem přeměny bude první den kalendářního roku 
nebo hospodářského roku. 

*** 
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§ 38f 
Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí 

(1) Při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí, které plynou poplatníkům 
uvedeným v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3, se postupuje podle příslušných ustanovení smluv 
o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána. 

(2) Při použití metody úplného zápočtu lze daňovou povinnost snížit o daň z příjmů 
zaplacenou v zahraničí. Při použití metody prostého zápočtu lze daňovou povinnost snížit 
o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí, nejvýše však o částku daně z příjmů vypočtenou podle 
tohoto zákona, která připadá na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Tato částka se stanoví jako 
součin daňové povinnosti, která se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů na území České 
republiky i ze zdrojů v zahraničí a podílu příjmů ze zdrojů v zahraničí na základu daně 
před uplatněním položek odčitatelných od základu daně a nezdanitelných částí základu daně. 
Započtení lze provést nejvýše do částky vzniklé daňové povinnosti. 

(3) Příjmy ze zdrojů v zahraničí se pro účely vyloučení dvojího zdanění příjmů 
ze zahraničí rozumí příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojů v zahraničí, které podléhají zdanění 
v zahraničí v souladu s uzavřenou mezinárodní smlouvou, snížené o související výdaje 
(náklady) stanovené podle tohoto zákona; přičemž u příjmů ze závislé činnosti se má za to, 
že se jedná o základ daně stanovený podle § 6 odst. 13. Odčitatelné položky a položky 
snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů nelze při stanovení základu daně 
použít. Nelze-li u některých výdajů (nákladů) prokazatelně stanovit, zda souvisí s příjmy 
(výnosy) plynoucími ze zdrojů v zahraničí, považuje se za související výdaje (náklady) jejich 
část stanovená ve stejném poměru, v jakém příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojů v zahraničí 
nesnížené o výdaje (náklady) připadají na celosvětové příjmy (výnosy). 

(4) Příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika uzavřela 
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, plynoucí poplatníkům, uvedeným v § 2 odst. 
2 od zaměstnavatele, který je daňovým rezidentem státu, kde je taková činnost vykonávána, 
nebo od zaměstnavatele, který je poplatníkem uvedeným v § 2 nebo v § 17, a příjmy 
ze závislé činnosti pro takového zaměstnavatele jdou k tíži stálé provozovny umístěné 
ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, se v České 
republice vyjímají ze zdanění za předpokladu, že uvedené příjmy byly ve státě zdroje 
zdaněny. Z ostatního příjmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně 
nesníženého o tyto vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí. V případě, že je to pro poplatníka 
výhodnější, použije se i u těchto příjmů ustanovení odstavce 1. 

(5) Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje potvrzením zahraničního správce daně. Tento 
důkazní prostředek lze vyžadovat nejdříve po třiceti dnech ode dne doručení potvrzení 
zahraničního správce daně daňovému subjektu. V odůvodněných případech lze daň 
zaplacenou v zahraničí prokazovat i potvrzením plátce příjmu nebo depozitáře o sražení daně. 

(6) Při použití metody úplného vynětí se ze základu daně (daňové ztráty) u poplatníků 
uvedených v § 17 odst. 3 a z úhrnu dílčích základů daně podle § 6 až 10 sníženého o úhrn 
ztrát podle § 5 u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 před uplatněním nezdanitelných částí 
základu daně a částek odčitatelných od základu daně vyjímají příjmy ze zdrojů v zahraničí. 

(7) Při použití metody vynětí s výhradou progrese se z úhrnu dílčích základů daně podle 
§ 6 až 10 sníženého o úhrn ztrát podle § 5, před uplatněním nezdanitelných částí základu daně 
a částek odčitatelných od základu daně vyjímají příjmy ze zdrojů v zahraničí. Z ostatního 
příjmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze základu daně nesníženého 
o vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí. 
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(8) Plynou-li poplatníkovi příjmy z několika různých států, s nimiž Česká republika 
uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, vyloučení dvojího zdanění metodou prostého 
zápočtu se provede samostatně za každý stát. Při použití metody úplného vynětí a metody 
vynětí s výhradou progrese se ze základu daně vyjímá podle předchozích odstavců úhrn 
veškerých příjmů ze zdrojů zahraničí, které se vyjímají ze zdanění. Pokud mají být 
při vyloučení dvojího zdanění použity metoda úplného vynětí nebo metoda vynětí s výhradou 
progrese i metoda prostého zápočtu, provede se nejprve vynětí příjmů ze zdrojů zahraničí, 
a pak prostý zápočet podle předchozích odstavců. 

(9) Jestliže v důsledku odlišného začátku nebo délky zdaňovacího období v zahraničí 
nemá poplatník ve lhůtě k podání daňového přiznání doklad zahraničního správce daně, uvede 
v daňovém přiznání předpokládanou výši příjmů ze zdrojů v zahraničí nebo daně, 
připadajících na toto zdaňovací období nebo období, za něž je daňové přiznání podáváno. 
O rozdíl mezi částkou uplatněnou podle předchozí věty a částkou uvedenou v dokladu 
zahraničního správce daně se upraví výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 
ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, ve kterém poplatník 
doklad zahraničního správce daně obdrží. 

(10) Nárok na vyloučení dvojího zdanění podle odstavce 1 uplatní poplatník na základě 
seznamu všech potvrzení podle odstavce 5, která měl k dispozici v zákonné lhůtě pro podání 
daňového přiznání, předkládaného současně s daňovým přiznáním. Jednotlivé položky tohoto 
seznamu musí obsahovat údaje identifikující zahraničního správce daně nebo zahraničního 
plátce daně anebo depozitáře, stát zdroje zahraničních příjmů, částku daně zaplacené v tomto 
státě v místní měně a v přepočtu na koruny a výši příjmů ze zdrojů v tomto státě, stanovenou 
podle odstavce 3. Součástí seznamu bude též přehled zahraničních správců daně, jejichž 
doklady nemá poplatník ve lhůtě k podání daňového přiznání k dispozici z důvodů uvedených 
v odstavci 8, který musí obsahovat údaje o státě zdroje zahraničních příjmů, předpokládané 
výši příjmů ze zdrojů v daném státě nebo daně, uplatněné v daňovém přiznání. Přitom je 
daňový subjekt povinen na výzvu správce daně prokázat kdykoliv ve lhůtě pro vyměření daně 
oprávněnost nároku na vyloučení dvojího zdanění uplatněného v daňovém přiznání a doložit 
jej potvrzeními podle odstavce 5. 

(11) Zjistí-li poplatník, že v důsledku stanovení základu daně nebo daně zahraničním 
správcem daně má být jeho daňová povinnost jiná, než jak byla vyměřena, postupuje podle 
daňového řádu. 

(12) Byla-li poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2 z příjmů úrokového charakteru  
v zahraničí sražena daň vyšší, než jaká je uvedena v příslušné mezinárodní smlouvě, lze 
o ni snížit daňovou povinnost, pokud tato daň byla v zahraničí sražena v souladu s právním 
předpisem Evropských společenství.104) Je-li celková daňová povinnost nižší než daň sražená 
v souladu s právním předpisem Evropských společenství,104) vznikne poplatníkovi ve výši 
rozdílu přeplatek. 

(13) V případě bezúplatných příjmů nabytých darem, které byly předmětem smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací, se mezinárodní dvojí zdanění 
pro účely daní z příjmů v České republice vylučuje v souladu s metodou uvedenou v této 
smlouvě. 

                                                 
104) Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve 
znění směrnice Rady 2004/66/ES, rozhodnutí Rady 2004/587/ES a směrnice Rady 2006/98/ES. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



-64- 
 

§ 38fa 
Zdanění ovládané zahraniční společnosti 

(1) Pro účely daní z příjmů se na činnost ovládané zahraniční společnosti 
a nakládání s jejím majetkem, ze kterých plynou zahrnované příjmy, hledí, jako by byly 
uskutečněny ovládající společností na území České republiky k okamžiku skončení 
zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti v zahraničí, pokud 
a) ovládaná zahraniční společnost nevykonává podstatnou hospodářskou činnost a  
b) daň obdobná dani z příjmů právnických osob ovládané zahraniční společnosti 

v zahraničí je nižší než polovina daně, která by jí byla stanovena, pokud by byla 
daňovým rezidentem České republiky. 
(2) Ovládající společností se pro účely daní z příjmů rozumí poplatník daně 

z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem České republiky a  
a) který se přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu ovládané zahraniční společnosti, 

pokud sám nebo společně s přidruženými osobami splňuje jednu z podmínek 
uvedených v odstavci 3 písm. a) bodech 1 a 2, nebo 

b) jehož stálá provozovna je ovládanou zahraniční společností. 
(3) Ovládanou zahraniční společností se pro účely daní z příjmů rozumí 

a) poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem, pokud 
poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem České 
republiky, sám nebo společně s přidruženými osobami  
1. se přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu tohoto poplatníka nebo hlasovacích 

právech z více než poloviny, nebo 
2. má právo na více než polovinu podílu na jeho zisku, 

b) stálá provozovna poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je daňovým 
rezidentem České republiky, umístěná ve státě, se kterým má Česká republika 
uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, která je součástí právního řádu 
a podle které se dvojí zdanění jejích příjmů vylučuje metodou vynětí. 
(4) Přidruženými osobami se pro účely zdanění ovládané zahraniční společnosti 

rozumí kapitálově spojené osoby a osoby, pokud má jedna osoba právo na více než 25 % 
podílu na zisku druhé osoby. 

(5) Zahrnovanými příjmy se pro účely zdanění ovládané zahraniční společnosti 
rozumí příjmy ovládané zahraniční společnosti plynoucí v jejím zdaňovacím období 
v zahraničí 
a) ve formě výpůjčních příjmů, 
b) ve formě licenčních poplatků, 
c) z podílu na zisku, 
d) z pozbytí podílu v  poplatníkovi daně z příjmů právnických osob, 
e) z přenechání majetku k úplatnému užití s jeho následným úplatným převodem na 

uživatele, 
f) z pojišťovacích, bankovních a jiných finančních činností, 
g) z prodeje zboží a poskytování služeb nakoupených od přidružených osob 

a přidruženým osobám prodávaných bez přidané ekonomické hodnoty nebo pouze 
s malou přidanou hodnotou. 
(6) Na činnost ovládané zahraniční společnosti a nakládání s jejím majetkem se 

hledí, jako by byly uskutečněny ovládající společností na území České republiky pouze 
v poměrné části vypočítané podle jejího podílu na kapitálu ovládané zahraniční 
společnosti. Podíl ovládající společnosti na kapitálu ovládané zahraniční společnosti se 
snižuje o část podílu drženou prostřednictvím jiné ovládající společnosti. 
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(7) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ovládající společnosti se 
upraví na základě postupu podle odstavce 1 odpovídajícím způsobem. Pokud by postup 
podle odstavce 1 vedl ke snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy 
a výdaji, odstavec 1 se nepoužije a o částku, o kterou by byl výsledek hospodaření nebo 
rozdíl mezi příjmy a výdaji snížen, lze snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi 
příjmy a výdaji ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích vždy do výše 
částky, o kterou se v daném zdaňovacím období výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi 
příjmy a výdaji postupem podle odstavce 1 zvyšuje. 

(8) Daň ovládající společnosti lze snížit o daň obdobnou dani z příjmů právnických 
osob zaplacenou v zahraničí z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, na které se 
použije postup podle odstavce 1, 
a) ovládanou zahraniční společností, která je poplatníkem daně z příjmů právnických 

osob, ve státě, jehož je daňovým rezidentem, 
b) ovládanou zahraniční společností, která je stálou provozovnou, ve státě, ve kterém se 

nachází, 
c) poplatníkem daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem a 

prostřednictvím kterého ovládající společnost drží podíl na kapitálu ovládané 
zahraniční společnosti, ve státě, jehož je daňovým rezidentem. 
(9) Při snížení daně podle odstavce 8 se postupuje obdobně jako při použití metody 

úplného zápočtu podle § 38f. 
(10) Předmětem daně není příjem ovládající společnosti z úplatného převodu podílu 

v zahraniční ovládané společnosti nebo z úplatného převodu majetku stálé provozovny, 
která je ovládanou zahraniční společností, v rozsahu, ve kterém připadá na nerozdělený 
zisk z činnosti ovládané zahraniční společnosti a z nakládání s jejím majetkem, na které 
se u této ovládající společnosti uplatnil postup podle odstavce 1. 

§ 38g 
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem 
daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně 
osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 
Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně 
z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 

(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti 
podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd 
od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník učinil u všech těchto plátců daně 
na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně 
osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné 
příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč. Rovněž není povinen podat daňové přiznání 
poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f 
vyjmuty ze zdanění. Daňové přiznání za zdaňovací období je ale povinen podat poplatník 
uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g), 
nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně. Daňové přiznání je také 
povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy 
ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy 
ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch, a dále poplatník 
s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného 
plnění poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1. 
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(3) V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, 
kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, 
pokud nevyužije postup podle § 36 odst. 7 nebo 8. V daňovém přiznání poplatník rovněž 
uvede částku slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d. Jsou-li 
součástí zdanitelných příjmů též příjmy ze závislé činnosti, doloží je poplatník daně dokladem 
vystaveným podle § 38j odst. 3. 

(4) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární 
zvýšení daně. 

(5) (4) Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil 
dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou 
zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu 
podle § 38i odst. 5 písm. b). 

(6) (5) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného 
plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním 
a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy 
soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem 
ze závislé činnosti. 

*** 

§ 38h 
Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

(1) Plátce daně vypočte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále 
jen „záloha“) ze základu pro výpočet zálohy. Tato záloha se spravuje jako daň podle 
daňového řádu. Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný 
nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma příjmů 
zdanitelných daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 a příjmů, které nejsou 
předmětem daně 
a) snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, a 
b) zvýšený o povinné pojistné. Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé 

činnosti zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo 
za zdaňovací období, s výjimkou příjmu, který není předmětem daně, je od daně 
osvobozen nebo z něhož je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

(2) Záloha ze základu pro výpočet zálohy, zaokrouhleného do 100 Kč na celé koruny 
nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, za kalendářní měsíc činí 15 %. 

(2) Záloha ze základu pro výpočet zálohy, zaokrouhleného do 100 Kč na celé 
koruny a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, za kalendářní měsíc činí: 

Základ pro  
výpočet zálohy 

Sazba zálohy Ze základu 
přesahujícího 

 

do 125 000 Kč 19 %  

nad 125 000 Kč 23 750 Kč + 24 % 125 000 Kč 

(3) Zálohy vypočtené podle odstavce 2 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 
(4) Vypočtenou zálohu plátce daně, u kterého poplatník učinil na příslušné zdaňovací 

období prohlášení podle § 38k odst. 4, nejprve sníží o prokázanou částku měsíční slevy 
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na dani podle § 35ba a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění (dále 
jen „záloha po slevě“). 

(5) Plátce daně, u kterého poplatník neučinil na příslušné zdaňovací období prohlášení 
k dani podle § 38k odst. 4, vypočte zálohu podle odstavců 2 a 3, pokud nejde o příjmy 
zdaněné daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 nebo § 36 odst. 1 písm. a). 
U poplatníka, který u plátce neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, se při výpočtu 
zálohy nepřihlédne k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému 
zvýhodnění. 

(6) K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani 
podle § 35ba odst. 1 písm. b) a g) přihlédne plátce daně za podmínek stanovených 
v § 38k odst. 5 až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období. 

(7) Plátce daněje povinen srazit zálohu při výplatě nebo připsání příjmů ze závislé 
činnosti (dále jen „mzda“) poplatníkovi k dobru bez ohledu na to, za kterou dobu se mzda 
vyplácí. Provádí-li plátce zúčtování mezd měsíčně nebo pravidelně za delší časové období, je 
povinen srazit zálohu při zúčtování mzdy. Mzdy plynoucí do konce ledna za uplynulé 
zdaňovací období se zahrnují do základu pro výpočet zálohy v tomto období. 

(8) Plátce daně, který vyplácí ve zdaňovacím období poplatníkovi mzdu najednou 
za více kalendářních měsíců téhož zdaňovacího období, vypočte zálohu tak, jako by byla 
vyplacena v jednotlivých měsících, je-li tento způsob výpočtu zálohy pro poplatníka 
výhodnější a neuplatnil-li poplatník ve zdaňovacím období u plátce daně dosud měsíční 
daňové zvýhodnění podle § 35d odst. 2. Při použití tohoto způsobu nelze použít zdanění podle 
§ 6 odst. 4. 

(9) Nepožádá-li poplatník o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, je sraženými 
zálohami ze mzdy jeho daňová povinnost splněna, pokud není povinen podat přiznání podle 
§ 38g. 

(10) Plátce daně je povinen odvést úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly 
být jako zálohy na daň sraženy, nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž povinnost 
srazit zálohy vznikla. Z příjmů vyplacených poplatníkovi prostřednictvím osoby se sídlem 
nebo bydlištěm v zahraničí (§ 6 odst. 2) s výjimkou osoby se sídlem nebo bydlištěm v jiném 
členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, která má 
na území České republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování 
zaměstnání na základě povolení podle zákona upravujícího zaměstnanost,je povinen plátce 
daně odvést úhrn částek, které měly být jako zálohy na daň sraženy, nejpozději do 20. dne 
po uplynutí kalendářního měsíce, v němž o dluhu účtuje v souladu s platnými účetními 
předpisy. Správce daně může stanovit lhůtu pro odvod záloh jinak, lhůta však nesmí 
přesáhnout poslední den kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla. 

(11) Plátce nemá povinnost srážet zálohy na daň podle předchozích odstavců v případě, 
že mzda jde k tíži stálé provozovny poplatníka uvedeného 
v § 2 odst. 2 a v § 17 odst. 3 umístěné v zahraničí. 

(12) Správce daně může na žádost plátce zrušit povinnost srážet zálohy na daň podle 
předchozích odstavců z příjmů ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí. 

(13) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se při stanovení záloh nepřihlédne ke slevě 
na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) ani k daňovému zvýhodnění. 

(14) Dojde-li u poplatníka ke vzniku samostatného základu daně pro zdanění podle § 36 
a současně ke vzniku základu pro výpočet zálohy na daň, zvýší se při dosažení maximálního 
vyměřovacího základu pojistného podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení 
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a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo zákona o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění21), o povinné pojistné nejdříve základ pro výpočet zálohy na daň. 

(15) (14) Pokud dochází ke srážce záloh nebo daně podle zvláštní sazby z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti v organizační jednotce plátce daně, je tato organizační 
jednotka plátcovou pokladnouChyba! Záložka není definována., jestliže jsou v této organizační 
jednotce k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky záloh nebo daně a její kontrolu. 
Povinnost plátce daně vypočítat zálohu nebo daň podle zvláštní sazby u poplatníka z úhrnu 
jeho příjmů ze závislé činnosti za kalendářní měsíc tím ale zůstává zachována. Je-li k tomu 
příslušných více plátcových pokladen nebo mzdových účtáren téhož plátce daně, zdaněním 
příjmů poplatníka pověří plátce daně jednu z nich, a jedná-li se o poplatníka, který má 
u plátce daně na zdaňovací období učiněné prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, pověří 
plátce daně zdaněním příjmů mzdovou účtárnu, u níž má poplatník toto prohlášení k dani 
učiněno. 

§ 38ha 
Solidární zvýšení daně u zálohy 

(1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy. 
(2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi 

a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a 
b) 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální 

zabezpečení. 
(3) Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu 

podle odstavce 2. 

*** 

§ 38s 
Pokud povinnost vybrat nebo srazit daň včetně záloh u daně vybírané srážkou podle 

zvláštní sazby daně nebo u daně srážené plátcem daně poplatníkovi z příjmů ze závislé 
činnosti nebyla ve stanovené výši plátcem daně splněna, a to ani dodatečně, je základem 
pro výpočet této částky vybírané nebo sražené daně včetně záloh částka, z níž by po vybrání 
nebo sražení zbyla částka, která byla plátcem daně poplatníkovi skutečně vyplacena; 
u poplatníka s příjmy podle § 6 zvýšená o povinné pojistné podle § 6 odst. 12. 
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K části druhé návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

§ 3 

Základ daně 
(1) Základem daně je součet dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn 

přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher vkladů převyšuje součet 
úhrnu vyplacených výher a úhrnu vrácených vkladů 
a) z loterie v případě dílčí daně z loterií, 
b) z kursové sázky v případě dílčí daně z kursových sázek, 
c) z totalizátorové hry v případě dílčí daně z totalizátorových her, 
d) z binga v případě dílčí daně z bing, 
e) z technické hry v případě dílčí daně z technických her, 
f) z živé hry v případě dílčí daně z živých her, 
g) z tomboly v případě dílčí daně z tombol a 
h) z turnaje malého rozsahu v případě dílčí daně z turnajů malého rozsahu. 

(2) Dílčí základ daně v případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem 
prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se 
k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území 
České republiky, tvoří součin rozdíl 
a) částky, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher, 

a  
b) poměru úhrnu přijatých a nevrácených vkladů od účastníka hazardní hry a úhrnu všech 

přijatých a nevrácených vkladů. 
a) součinu 

1. částky, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher, a  
2. poměru úhrnu přijatých vkladů od účastníka hazardní hry a úhrnu všech 

přijatých vkladů a 
b) úhrnu vkladů vrácených účastníkovi hazardní hry. 

(3) Z každého turnaje živé hry se při určení základu daně z hazardních her 
zohlední v součtu za všechna zdaňovací období pouze vyplacené výhry do výše 95 % 
přijatých vkladů do tohoto turnaje. 

(3) (4) Hodnota nepeněžních vkladů a výher se určí podle zákona upravujícího 
oceňování majetku. 

(5) Pro účely základu daně z hazardních her se pro přepočet cizí měny na českou 
měnu použije způsob určení kurzu podle zákona upravujícího daně z příjmů. 

*** 

§ 8 
 Poskytování informací 

(1) Správce daně poskytuje informace o porušení povinností při správě daně 
z hazardních her Ministerstvu financí pro účely řízení o zrušení základního povolení podle 
zákona upravujícího hazardní hry. 
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(2) Obecní úřady poskytují správci daně bezodkladně informace  
a) o ohlášení hazardní hry, jejíž provozování je předmětem daně z hazardních her, 
b) o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru a  
c) další informace získané při výkonu své působnosti v oblasti hazardních her, pokud je 

správce daně potřebuje pro výkon správy daně z hazardních her. 
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K části třetí návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020  

Platné znění části třetí a čtvrté je obsaženo v samostatném dokumentu. 
 

K části čtvrté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění  k vyhlášení zákona  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 15. únoru 2019  
a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 , 

Platné znění části třetí a čtvrté je obsaženo v samostatném dokumentu. 
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K části páté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

§ 3 
Použití jiných právních předpisů 

(1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu, 
nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie1) nebo tento zákon jinak.  

(2) Podle správního řádu se postupuje v případě  
a) řízení o přestupcích, 
b) stanovení celního prostoru, 
c) prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo, stanovení podmínek výkonu 
činnosti ve svobodném pásmu a řízení ve věci závazného stanoviska při umisťování 
a povolování staveb,  
d) řízení ve věci povolení podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské 
unie1), 
e) řízení ve věci osvědčení schváleného hospodářského subjektu a osvědčení o úlovku při 
dovozu nebo zpětném vývozu produktů mořského rybolovu podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie1), 
f) vyloučení osoby z provozování přepravy na podkladě karnetu TIR. 
f) schválení osoby k používání přepravy na podkladě karnetu TIR nebo vyloučení osoby 
z tohoto používání. 

(3) Stanoví-li zákon upravující daň z přidané hodnoty nebo zákon upravující spotřební 
daně, že pro správu daní se použijí ustanovení o správě cel, použijí se v souvislosti se správou 
těchto daní také ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a tohoto zákona 
o povoleních souvisejících se správou cel. 

§ 23 
Lhůta pro stanovení cla 

(1) Pro účely určení, zda došlo ke stanovení cla ve lhůtě pro stanovení cla, se 
za stanovení cla považuje oznámení rozhodnutí o jeho stanovení. 

(2) Clo lze stanovit do 10 let ode dne vzniku celního dluhu, pokud přímo použitelný 
předpis Evropské unie1) stanoví, že lhůtu pro stanovení cla lze prodloužit. 

§ 26 
Formy zajištění cla 

(1) Clo se zajišťuje poskytnutím jistoty podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie1) ve formě 
a) složení částky, 
b) ručení nebo finanční záruky, nebo 
c) zástavního práva k nemovité věci. 

(2) Poskytnutím jistoty podle odstavce 1 se zajišťují také jiná peněžitá plnění, která jsou 
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spravována společně se clem. 
(3) Poskytnutím jistoty podle odstavce 1 se nezajišťuje daň z přidané hodnoty, 

která je spravovaná společně se clem, v případě dočasného uskladnění zboží a zvláštních 
celních režimů s výjimkou celního režimu tranzit. To neplatí v případě osob, které jsou 
nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň 
z přidané hodnoty. 

§ 38 
Osvobození vybraného zboží 

(1) Od dovozního cla je osvobozena diplomatická pošta, konzulární zavazadlo a jiná 
pošta požívající ochrany podle mezinárodního práva. 

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží dovážené osobami požívajícími výsad 
a imunit podle mezinárodní smlouvy v rozsahu odpovídajícím principu vzájemnosti. 

(3) Podmínkou osvobození podle odstavce 2 je také 
a) potvrzení celního prohlášení příslušnou diplomatickou misí, konzulárním úřadem, zvláštní 
misí nebo zastupitelstvím mezinárodní organizace, a to podpisem vedoucího nebo jeho 
zástupce a otiskem úředního razítka,  
b) připojení dokladu k celnímu prohlášení, který prokazuje, že osoba, pro kterou je zboží 
dováženo, je osobou podle odstavce 2, není-li celní prohlášení potvrzeno podle písmene a), 
c) připojení dokladu Ministerstva zahraničních věcí k celnímu prohlášení, který potvrzuje 
splnění principu vzájemnosti a jeho rozsah v případě dovozu dopravních prostředků, a 
d) skutečnost, že zboží nebude půjčeno, vypůjčeno, zastaveno, pronajato nebo postoupeno 
ve lhůtě vyplývající z principu vzájemnosti, a není-li této lhůty, do 12 měsíců, a v případě 
dopravních prostředků do 24 měsíců, ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění tohoto 
zboží do volného oběhu. 

(4) Od cla je osvobozen vojenský materiál a přiměřené množství zboží určeného 
pro výhradní potřebu vojenského a civilního personálu ozbrojených sil vysílajícího státu nebo 
závislých osob podle zákona upravujícího pobyt ozbrojených sil jiných států na území České 
republiky. 

(5) Ministerstvo obrany vydává osvědčení podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie1), na jehož základě je pozastaveno dovozní clo v případě vojenského 
materiálu určeného pro výhradní potřeby Armády České republiky.  

(6) Ministerstvo obrany plní informační povinnost podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie1) ve vztahu k osvědčením a k dovozům vojenského materiálu 
podle odstavce 5. Generální ředitelství cel poskytuje Ministerstvu obrany informace 
o dovozech vojenského materiálu podle odstavce 5, a to v rozsahu nezbytném pro plnění 
informační povinnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1). Poskytnutí 
těchto informací není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu. 

§ 61a 
Zvláštní ustanovení o náležitostech rozhodnutí 

Pokud je rozhodnutí správce cla vydáno elektronicky pomocí systému 
automatizovaného zpracování dat, nemusí obsahovat podpis úřední osoby s uvedením 
jména a pracovního zařazení a otisk úředního razítka; v takovém případě musí 
rozhodnutí obsahovat elektronickou pečeť. 
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§ 64 
Řízení ve věci závazné informace 

(1) Držitel rozhodnutí týkajícího se závazné informace podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie1) je povinen uhradit paušální náklady řízení ve věci závazné 
informace za poskytnutí zvláštních služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).  

(2) Proti rozhodnutí o závazné informaci podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie1) lze uplatnit opravné prostředky. V odvolacím řízení může odvolací orgán také 
napadené rozhodnutí zrušit a vrátit věc k rozhodnutí s odůvodněním a pokyny pro další 
řízení správci cla prvního stupně, který je právním názorem odvolacího orgánu vázán. 

K části šesté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

§ 8 
(1) Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy. Správce daně 

posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom 
přihlíží ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo. 

(2) Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných 
případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

(3) Správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti 
rozhodné pro správu daní. 

(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem, jejichž 
hlavním účelem nebo jedním z hlavních účelů je získání daňové nebo jiné výhody 
v rozporu se smyslem a účelem právního předpisu. 
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K části sedmé návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně 
dalších souvisejících zákonů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

§ 13h 
Zjišťování  

(1) Oznamující česká finanční instituce zjišťuje údaje o oznamovaném účtu za kalendářní 
rok. 

(2) Oznamující česká finanční instituce postupuje při zjišťování obdobně jako při 
prověřování za použití postupů náležité péče, jiných srovnatelných postupů nebo přísnějších 
postupů. 

(3) Údaje se zjišťují o oznamovaném účtu, jehož majitelem je 
a) oznamovaná osoba, 
b) právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, jejichž ovládající osoba je 

oznamovanou osobou. 
(4) Zjišťovanými údaji o oznamovaném účtu jsou 

a) jméno nebo označení majitele účtu, 
b) datum a místo narození majitele účtu, 
c) adresa místa trvalého nebo jiného pobytu bydliště nebo adresa sídla majitele účtu, a 
d) daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo majitele účtu používané pro daňové 

účely ve státě, kde je daňovým rezidentem, a kód tohoto státu. v České republice nebo 
v jiném státě a 

e) stát nebo jurisdikce, jichž je majitel účtu rezidentem. 
(5) Údaje podle odstavce 4 se zjišťují i u ovládající osoby podle odstavce 3 písm. b). 

*** 

§ 13zd 
Nadnárodní skupina podniků 

(1) Nadnárodní skupinou podniků se rozumí skupina podniků zahrnující 
a) právnické osoby nebo jednotky bez právní osobnosti, které podléhají zdanění z důvodu 

svého sídla nebo místa vedení v různých státech nebo jurisdikcích, nebo 
b) právnickou osobu nebo jednotku bez právní osobnosti, které vedle zdanění z důvodu 

svého sídla nebo místa vedení podléhají zdanění také ve vztahu k činnosti prováděné 
prostřednictvím stálé provozovny v odlišném státě nebo jurisdikci. 
(2) Skupina podniků není ve vykazovaném účetním období nadnárodní skupinou podniků 

podle odstavce 1, pokud jsou její celkové konsolidované výnosy uvedené v konsolidované 
účetní závěrce této skupiny za vykazované účetní období bezprostředně předcházející tomuto 
vykazovanému účetnímu období nižší než 750 000 000 EUR nebo odpovídající částka 
v měně, ve které je sestavena tato závěrka, přepočtená podle průměru směnných kurzů 
zveřejněných Evropskou centrální bankou za leden 2015. 

(2) Skupina podniků není ve vykazovaném účetním období nadnárodní skupinou 
podniků podle odstavce 1, pokud jsou její celkové konsolidované výnosy uvedené 
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v konsolidované účetní závěrce této skupiny za vykazované účetní období bezprostředně 
předcházející tomuto vykazovanému účetnímu období nižší než  
a) částka odpovídající 750 000 000 EUR v měně, ve které je sestavena tato závěrka, 

přepočtená podle průměru směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální 
bankou za leden 2015, 

b) 750 000 000 EUR, je-li tato závěrka sestavena v eurech, nebo 
c) částka určená v právním řádu státu nebo jurisdikce, ze kterých je nejvyšší mateřská 

entita této skupiny, jako ekvivalent částky 750 000  000 EUR v místní měně pro 
účely vymezení nadnárodní skupiny podniků, je-li tato závěrka sestavena v této 
měně. 

*** 

§ 13zl 
Oznámení  

(1) Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků, která je nejvyšší mateřskou entitou 
této skupiny, podá správci daně oznámení obsahující zprávu podle zemí za tuto skupinu. 

(2) Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků, která není nejvyšší mateřskou 
entitou této skupiny, podá správci daně oznámení obsahující zprávu podle zemí za tuto 
skupinu, pokud nejvyšší mateřská entita této skupiny 
a) není z členského státu Evropské unie a je splněna jedna z těchto podmínek: 

1. tato nejvyšší mateřská entita nemá povinnost podávat ve svém státě nebo jurisdikci 
zprávu podle zemí, nebo 

2. pro vykazované účetní období není stát nebo jurisdikce nejvyšší mateřské entity této 
skupiny státem vyměňujícím zprávy podle zemí, nebo 

2. smluvní stát, ze kterého je nejvyšší mateřská entita, není pro dané vykazované 
období státem vyměňujícím zprávy podle zemí, nebo 

b) je ze státu vyměňujícího zprávy podle zemí, který systémově selhal, a ministerstvo toto 
systémové selhání zveřejnilo. 
(3) Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků nemá povinnost podat oznámení 

podle odstavce 2, pokud tato skupina podala zprávu podle zemí prostřednictvím zastupující 
entity této skupiny a 
a) zastupující entita je z členského státu Evropské unie, nebo 
b) jsou splněny tyto podmínky: 

1. pro vykazované účetní období je zastupující entita této skupiny ze státu 
vyměňujícího zprávy podle zemí, 

2. zastupující entita má v tomto státě povinnost podat zprávu podle zemí, 
3. tento stát nesdělil České republice systémové selhání, 
4. zastupující entita ohlásila nejpozději v poslední den vykazovaného účetního období 

svému státu, že je zastupující entitou této skupiny, a 
5. česká členská entita uvedla v ohlášení, že zprávu podle zemí podá za skupinu tato 

zastupující entita. 
(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije, pokud je zastupující entita nadnárodní skupiny 

podniků ze státu vyměňujícího zprávy podle zemí, který systémově selhal, a ministerstvo toto 
systémové selhání zveřejnilo. 

*** 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



-77- 
 

§ 13zn 
Ohlášení 

(1) Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků podá správci daně ohlášení, ve 
kterém uvede 
a) údaje nutné k technickému zabezpečení oznamování, pokud je tato entita povinna podat 

správci daně oznámení, 
b) nejvyšší mateřskou entitu této skupiny a její stát nebo jurisdikci, 
c) v případě, kdy tato česká členská entita není nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, údaj 

o tom, zda je zastupující mateřskou entitou této skupiny, nebo zastupující evropskou 
entitou této skupiny, nebo 

d) v případě, kdy tato česká členská entita není členskou entitou podle písmen b) ani c), údaj 
o tom, 
1. která členská entita této skupiny podá zprávu podle zemí za tuto skupinu a její stát 

nebo jurisdikci, nebo 
2. že sama podá zprávu podle zemí za tuto skupinu. 
(2) Ohlášení podle odstavce 1 se podává nejpozději do konce prvního vykazovaného 

účetního období vykazovaného účetního období, ve kterém se účetní jednotka stala 
českou členskou entitou nadnárodní skupiny podniků. 

(3) Správce daně určí údaje nutné k technickému zabezpečení oznamování podle 
odstavce 1 písm. a) a zveřejní je na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v odstavci 1, je česká členská entita nadnárodní 
skupiny podniků povinna ohlásit tuto změnu správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

(5) Česká členská entita skupiny podniků, která přestala být nadnárodní skupinou 
podniků, je povinna ohlásit tuto skutečnost správci daně do konce vykazovaného 
účetního období, ve kterém tato skutečnost nastala. 

*** 

§ 21 
(1) Kontaktní místo může odmítnout poskytnutí mezinárodní spolupráce, která by 

porušila ochranu obchodního tajemství nebo zákonem uloženou nebo zákonem uznanou 
povinnost mlčenlivosti, anebo pokud by poskytnutí informací mohlo ohrozit veřejný pořádek 
nebo bezpečnost České republiky. 

(2) Důvodem k odmítnutí poskytnutí mezinárodní spolupráce podle odstavce 1 nemůže 
být pouze skutečnost, že požadované informace 
a) má výhradně k dispozici banka, včetně zahraniční banky, nebo jiná finanční instituce, 
b) má výhradně k dispozici osoba jednající jménem nebo na účet osoby, které se poskytnutí 

informací týká, nebo 
c) se týkají vlastnických podílů. 

(3) Držitel informace podle odstavce 2 je povinen ji na vyžádání kontaktního místa 
poskytnout kontaktnímu místu pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní. 

*** 

Příloha č. 2 

Pravidla oznamování a náležité péče pro informování o finančních účtech 
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Oddíl I 

Další požadavky na oznamování 

A. V oznamovaných informacích musí být uvedena měna jednotlivých relevantních částek. 

B. Bez ohledu na ustanovení o oznamování platí ve vztahu ke každému oznamovanému účtu, 
který je dříve existujícím účtem, že DIČ a datum narození nemusí být oznamovány, pokud 
takové DIČ nebo datum narození není v záznamech oznamující české finanční instituce; to 
neplatí, pokud má oznamující česká finanční instituce podle právního předpisu 
povinnost si DIČ nebo datum narození opatřit. Nicméně oznamující česká finanční 
instituce je povinna vyvinout přiměřené úsilí, aby DIČ a datum narození týkající se dříve 
existujících účtů získala do konce druhého kalendářního roku následujícího po roce, v němž 
byly tyto dříve existující účty identifikovány jako oznamované účty. 

C. Bez ohledu na ustanovení o oznamování nepodléhá DIČ oznamovací povinnosti, pokud ho 
zúčastněný stát, kde je rezidentem, nevydal. 

D. Oznámení se nepodává za kalendářní rok, ve kterém nastal rozhodný den. 

Oddíl II 

Obecné požadavky na náležitou péči 

A. S účtem se zachází jako s oznamovaným účtem počínaje dnem, kdy je jako oznamovaný 
účet identifikován na základě postupů náležité péče v oddílech II až VII, a není-li uvedeno 
jinak, údaje o oznamovaném účtu musí být každoročně oznámeny v kalendářním roce 
následujícím po roce, k němuž se vztahují. 

B. Zůstatek na účtu nebo hodnota účtu se stanoví k poslednímu dni kalendářního roku. 

C. Oznamující česká finanční instituce může uplatnit postupy náležité péče pro nové účty také 
na dříve existující účty a postupy náležité péče pro účty s vysokou hodnotou na účty s nižší 
hodnotou. 

Oddíl III 

Náležitá péče v případě dříve existujících účtů fyzických osob 

A. Úvod. Následující postupy se uplatňují za účelem vyhledání oznamovaných účtů mezi 
dříve existujícími účty fyzických osob. 

B. Účty s nižší hodnotou. V případě účtů s nižší hodnotou se uplatňují následující postupy. 

1. Adresa bydliště. Jestliže má oznamující česká finanční instituce záznamy o aktuální 
adrese bydliště majitele účtu - fyzické osoby založené na listinných důkazech, může při 
určování, zda má daného majitele účtu - fyzickou osobu považovat za oznamovanou 
osobu, s tímto majitelem účtu - fyzickou osobou nakládat jako s rezidentem pro daňové 
účely státu nebo jiné jurisdikce, k níž se adresa vztahuje. 

2. Vyhledávání v elektronických záznamech. Jestliže oznamující česká finanční instituce 
nevychází z informace o aktuální adrese bydliště majitele účtu - fyzické osoby založené na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



-79- 
 

listinných důkazech, jak je uvedeno v bodu 1, je oznamující česká finanční instituce 
povinna prověřit, zda data s možností elektronického vyhledávání uchovávaná oznamující 
českou finanční institucí obsahují jakékoli níže uvedené indicie, a musí použít ustanovení 
bodů 3 až 6: 

a) identifikaci majitele účtu jako rezidenta zúčastněného státu, 

b) aktuální adresu pro doručování nebo adresu bydliště, včetně poštovní přihrádky, 
v zúčastněném státě, 

c) jedno nebo více telefonních čísel v zúčastněném státě a žádné telefonní číslo v České 
republice, 

d) trvalé příkazy, jiné než k depozitnímu účtu, pro převod finančních prostředků na účet 
vedený v zúčastněném státě, 

e) aktuálně platnou plnou moc nebo podpisové právo udělené osobě s adresou 
v zúčastněném státě nebo 

f) instrukce pro úschovu pošty nebo adresa osoby přebírající poštu v zúčastněném státě, 
jestliže oznamující česká finanční instituce neeviduje jinou adresu majitele účtu. 

3. Jestliže při elektronickém vyhledávání nejsou nalezeny žádné z indicií uvedených 
v bodu 2, nejsou nutná žádná další opatření, dokud nedojde ke změně okolností, která 
povede k jedné nebo několika indiciím souvisejícím s tímto účtem, nebo se účet nestane 
účtem s vysokou hodnotou. 

4. Jestliže při elektronickém vyhledávání jsou nalezeny jakékoli z indicií uvedených 
v bodu 2 písm.a) až e) nebo nastane změna okolností, která povede k jedné nebo několika 
indiciím souvisejícím s tímto účtem, oznamující česká finanční instituce musí s majitelem 
účtu nakládat jako s rezidentem pro daňové účely každého zúčastněného státu, ve vztahu 
k němuž je indicie identifikována, pokud se nerozhodne pro použití bodu 6 a pro tento účet 
neplatí některá z výjimek stanovených v uvedeném bodě. 

5. Jestliže je při elektronickém vyhledávání nalezena instrukce pro úschovu pošty nebo 
adresa osoby přebírající poštu a jestliže ve vztahu k majiteli účtu není nalezena žádná další 
adresa ani žádná další indicie uvedená v bodu 2 písm. a) až e), oznamující česká finanční 
instituce musí využít vyhledávání v listinných záznamech podle článku C bodu 2 nebo od 
majitele účtu získat čestné prohlášení či listinné důkazy ke zjištění toho, kde je majitel účtu 
rezidentem pro daňové účely, a to v pořadí nejvhodnějším k daným okolnostem. Pokud 
nebude při vyhledávání v listinných záznamech nalezena patřičná indicie a ani pokus 
o získání čestného prohlášení nebo listinného důkazu nebude úspěšný, oznamující česká 
finanční instituce musí účet oznámit jako nezdokumentovaný. 

6. Bez ohledu na nalezení indicií uvedených v bodu 2 není oznamující česká finanční 
instituce povinna nakládat s majitelem účtu jako s rezidentem zúčastněného státu v těchto 
případech: 

a) v případě, že informace o majiteli účtu obsahují aktuální adresu pro doručování nebo 
adresu bydliště v zúčastněném státě, jedno nebo více telefonních čísel v zúčastněném 
státě, a žádné telefonní číslo v České republice, nebo trvalé příkazy k finančním účtům 
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jiným než depozitním, pro převod finančních prostředků na účet vedený v zúčastněném 
státě oznamující česká finanční instituce získá nebo dříve prověřila a vede záznam o: 

i) čestném prohlášení majitele účtu o rezidenství v jiném než zúčastněném státě a 

ii) listinných důkazech prokazujících, že majitel účtu není oznamovanou osobou, 

b) v případě, že informace o majiteli účtu obsahují aktuálně platnou plnou moc nebo 
podpisové právo udělené osobě s adresou v zúčastněném státě a oznamující česká 
finanční instituce získá nebo dříve prověřila a vede záznam o: 

i) čestném prohlášení majitele účtu o rezidentství v jiném než zúčastněném státě 
nebo 

ii) listinných důkazech prokazujících, že majitel účtu není oznamovanou osobou. 

7. Jestliže u účtu s nižší hodnotou, u kterého byl použit postup podle bodu 1, dojde ke 
změně okolností, ze kterých se oznamující česká finanční instituce dozví nebo má 
důvod předpokládat, že původní listinné důkazy prokazující aktuální adresu bydliště 
jsou nesprávné nebo nespolehlivé, oznamující česká finanční instituce ve lhůtě do 
konce kalendářního roku, ve kterém se o změně okolností dozvěděla, nebo do 90 dnů 
ode dne kdy se o změně okolností dozvěděla, podle toho, která skutečnost nastane 
později, získá čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, kde je aktuální adresa 
bydliště, a listinné důkazy prokazující tuto skutečnost. Pokud oznamující česká 
finanční instituce nezíská čestné prohlášení a listinné důkazy do konce lhůty, je 
povinna uplatnit postup pro vyhledávání v elektronických záznamech podle bodů 
2 až 6. 

C. Rozšířené postupy v případě účtů s vysokou hodnotou. V případě účtů s vysokou hodnotou 
se uplatňují následující postupy. 

1. Vyhledávání v elektronických záznamech. Pokud jde o účty s vysokou hodnotou, 
oznamující česká finanční instituce musí prověřit, zda data s možností elektronického 
vyhledávání uchovávaná oznamující finanční institucí obsahují jakékoli indicie uvedené 
v článku B bodu 2. 

2. Vyhledávání v listinných záznamech. Jestliže databáze s možností elektronického 
vyhledávání u oznamující české finanční instituce obsahují pole pro všechny informace 
uvedené v bodu 3 a tyto informace jsou v nich uvedeny, pak další prohledávání listinných 
záznamů není nutné. Pokud elektronické databáze všechny tyto informace neobsahují, 
oznamující česká finanční instituce musí u účtů s vysokou hodnotou rovněž prověřit, zda 
aktuální hlavní složka s daty o zákazníkovi obsahuje jakékoli indicie uvedené v článku 
B bodu 2, a pokud se tyto v aktuální hlavní složce s daty o zákazníkovi nenacházejí, musí 
je vyhledat v níže uvedených dokumentech souvisejících s účtem, které oznamující česká 
finanční instituce získala za posledních 5 let: 

a) v nejnovějších listinných důkazech shromážděných k účtu, 

b) v nejnovější smlouvě o založení účtu nebo dokumentaci k účtu, 

c) v nejnovější dokumentaci, kterou oznamující česká finanční instituce získala podle 
postupů AML/KYC nebo pro jiné regulatorní účely, 
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d) v jakýchkoli aktuálně platných plných mocích nebo formulářích pro podpisová práva 
a 

e) v jakýchkoli aktuálně platných trvalých příkazech, jiných než k depozitnímu účtu, pro 
převod finančních prostředků. 

3. Výjimka v případě, že databáze obsahují dostatečné informace. Oznamující česká 
finanční instituce není povinna vyhledávat v listinných záznamech podle bodu 2, jestliže 
informace s možností elektronického vyhledávání u oznamující české finanční instituce 
obsahují tyto údaje: 

a) zemi, v níž je majitel účtu rezidentem, 

b) adresu bydliště majitele účtu a jeho adresu pro doručování aktuálně vedenou 
u oznamující české finanční instituce, 

c) telefonní číslo nebo čísla majitele účtu, aktuálně vedená u oznamující české finanční 
instituce, 

d) v případě jiných finančních účtů než depozitních účtů také skutečnost, zda existují 
trvalé příkazy pro převod finančních prostředků z účtu na jiný účet (včetně účtu u jiné 
pobočky oznamující české finanční instituce nebo u jiné finanční instituce), 

e) skutečnost, zda existuje aktuální adresa osoby přebírající poštu nebo instrukce pro 
úschovu pošty pro majitele účtu a 

f) skutečnost, zda k účtu existuje jakákoli plná moc nebo podpisové právo. 

4. Dotaz k získání aktuální znalosti od manažera pro styk se zákazníky. Kromě 
vyhledávání v elektronických a listinných záznamech podle bodu 1 a 2 musí oznamující 
česká finanční instituce nakládat jako s oznamovaným účtem s jakýmkoli účtem s vysokou 
hodnotou, kterému je přidělen manažer pro styk se zákazníky, včetně jakýchkoli 
finančních účtů sloučených s tímto účtem s vysokou hodnotou, jestliže manažer pro styk se 
zákazníky má aktuální znalost toho, že majitel účtuje oznamovanou osobou. 

5. Účinek nalezení indicií. 

a) Jestliže při rozšířeném prověření účtů s vysokou hodnotou podle tohoto článku nejsou 
nalezeny žádné z indicií uvedených v článku B bodu 2 a není určeno, že účet drží 
oznamovaná osoba podle bodu 4 tohoto článku, nejsou nutná další opatření, dokud 
nedojde ke změně okolností, která povede k jedné nebo více indiciím souvisejícím 
s tímto účtem. 

b) Jestliže při rozšířeném prověření účtů s vysokou hodnotou podle tohoto článku jsou 
nalezeny jakékoli z indicií uvedených v článku B bodu 2 písm. a) až e) nebo jestliže 
dojde k následné změně okolností, která povede k jedné nebo několika indiciím 
souvisejícím s tímto účtem, oznamující česká finanční instituce musí s účtem nakládat 
jako s oznamovaným účtem vůči každému zúčastněnému státu, ve vztahu k němuž je 
indicie identifikována, pokud se nerozhodne pro použití článku B bodu 6 a pro tento 
účet neplatí některá z výjimek stanovených v uvedeném bodě. 
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c) Jestliže je při rozšířeném prověření účtů s vysokou hodnotou podle tohoto článku 
nalezena instrukce pro úschovu pošty nebo adresa osoby přebírající poštu a jestliže ve 
vztahu k majiteli účtu není nalezena žádná další adresa a žádná další indicie uvedená 
v článku B bodu 2 písm. a) až e), oznamující česká finanční instituce musí od majitele 
účtu získat čestné prohlášení či listinné důkazy ke zjištění toho, kde je majitel účtu 
rezidentem pro daňové účely. Jestliže oznamující česká finanční instituce nemůže 
takové čestné prohlášení nebo listinný důkaz získat, musí účet oznámit jako 
nezdokumentovaný. 

6. Jestliže dříve existující účet fyzické osoby není k rozhodnému dni účtem s vysokou 
hodnotou, ale stane se jím k poslednímu dni některého následujícího kalendářního roku, 
oznamující česká finanční instituce musí u takového účtu provést rozšířené postupy 
prověřování podle tohoto článku do konce kalendářního roku následujícího po roce, 
v němž se účet stal účtem s vysokou hodnotou. Jestliže je takový účet na základě tohoto 
prověření určen jako oznamovaný účet, oznamující česká finanční instituce musí 
požadované informace o tomto účtu ve vztahu k roku, v němž byl určen jako oznamovaný 
účet, a k následujícím rokům oznamovat každoročně, dokud majitel účtu nepřestane být 
oznamovanou osobou. 

7. Poté, co oznamující česká finanční instituce na účet s vysokou hodnotou použije 
rozšířené postupy prověřování podle tohoto článku, oznamující česká finanční instituce 
nebude povinna tyto postupy znovu použít s výjimkou dotázání se manažera pro styk se 
zákazníky podle článku C bodu 4 ve vztahu k témuž účtu s vysokou hodnotou v jakémkoli 
následujícím roce, pokud se nebude jednat o nezdokumentovaný účet, přičemž v takovém 
případě oznamující česká finanční instituce tyto postupy opakovaně použije každý rok, 
dokud se účet nestane zdokumentovaným. 

8. Jestliže u účtu s vysokou hodnotou dojde ke změně okolností, která povede k jedné nebo 
několika indiciím uvedeným v článku B bodu 2 a souvisejícím s účtem, musí oznamující 
česká finanční instituce s tímto účtem nakládat jako s oznamovaným účtem vůči každému 
zúčastněnému státu, ve vztahu k němuž je indicie identifikována, pokud se nerozhodne pro 
použití článku B bodu 6 a pro tento účet neplatí některá z výjimek stanovených 
v uvedeném bodě. 

9. Oznamující česká finanční instituce musí zavést postupy k zajištění toho, aby manažer 
pro styk se zákazníky mohl u účtu identifikovat jakoukoli změnu okolností. Bude-li 
například manažeru pro styk se zákazníky oznámeno, že majitel účtu má v zúčastněném 
státě novou adresu pro doručování, je oznamující česká finanční instituce povinna novou 
adresu považovat za změnu okolností, a pokud si zvolí použití článku B bodu 6, je povinna 
od majitele účtu získat příslušnou dokumentaci. 

D. Prověření dříve existujících účtů fyzických osob s vysokou hodnotou musí být dokončeno 
do 1 roku od rozhodného dne. Prověření dříve existujících účtů fyzických osob s nižší 
hodnotou musí být dokončeno do 2 let od rozhodného dne. 

E. S jakýmkoli dříve existujícím účtem fyzické osoby, který byl identifikován jako 
oznamovaný účet v souladu s tímto oddílem, musí být nakládáno jako s oznamovaným účtem 
ve všech následujících letech, pokud majitel účtu nepřestane být oznamovanou osobou. 
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Oddíl IV 

Náležitá péče v případě nových účtů fyzických osob 

Následující postupy se uplatňují za účelem vyhledání oznamovaných účtů mezi novými účty 
fyzických osob. 

A. U nových účtů fyzických osob je oznamující česká finanční instituce povinna při založení 
účtu získat čestné prohlášení, které může být součástí dokumentace k založení účtu a které 
oznamující české finanční instituci umožní stanovit, kde je majitel účtu rezidentem pro 
daňové účely, a potvrdit dostatečnost tohoto čestného prohlášení na základě informací 
získaných oznamující českou finanční institucí v souvislosti se založením účtu, a to včetně 
jakékoli dokumentace shromážděné podle postupů AML/KYC. 

B. Je-li v čestném prohlášení uvedeno, že majitel účtu je rezidentem pro daňové účely 
v zúčastněném státě, oznamující česká finanční instituce musí s účtem nakládat jako 
s oznamovaným účtem a čestné prohlášení musí také zahrnovat DIČ majitele účtu ve vztahu 
k takovému zúčastněnému státu, s výhradou oddílu I článku C, a jeho datum narození. 

C. Jestliže u nového účtu fyzické osoby dojde ke změně okolností, ze kterých se oznamující 
česká finanční instituce dozví nebo má důvod předpokládat, že původní čestné prohlášení je 
nesprávné nebo nespolehlivé, oznamující česká finanční instituce nesmí spoléhat na původní 
čestné prohlášení a získá do 90 dnů ode dne, kdy se o změně okolností dozvěděla, platné 
čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, kde je majitel účtu rezidentem pro daňové účely. 
Oznamující česká finanční instituce může namísto získání nového čestného prohlášení ve 
stejné lhůtě získat uspokojivé vysvětlení, podle potřeby doplněné o dokumentaci, 
prokazující správnost a spolehlivost původního čestného prohlášení. Oznamující česká 
finanční instituce o tomto vysvětlení učiní záznam, ve kterém uvede jeho obsah, a spolu 
s ním uchová i případnou dokumentaci. Pokud oznamující česká finanční instituce ve 
lhůtě nezíská ani platné čestné prohlášení, ani uspokojivé vysvětlení, má se za to, že je 
majitel účtu rezidentem jak státu nebo jurisdikce uvedených v původním čestném 
prohlášení, tak státu nebo jurisdikce vyplývajících ze změněných okolností. 

Oddíl V 

Náležitá péče v případě dříve existujících účtů entit 

Následující postupy se uplatňují za účelem vyhledání oznamovaných účtů mezi dříve 
existujícími účty entit. 

A. Účty entit, které není nutné prověřovat, zjišťovat ani oznamovat. Pokud si oznamující 
česká finanční instituce nezvolí jinak buď s ohledem na všechny dříve existující účty entit, 
nebo samostatně s ohledem na jakoukoli jasně zjištěnou skupinu takových účtů, dříve 
existující účet entity s úhrnným zůstatkem nebo hodnotou, která k rozhodnému dni 
nepřevyšuje částku odpovídající 250 000 USD, není nutné prověřovat, zjišťovat ani 
oznamovat jako oznamovaný účet, dokud úhrnný zůstatek nebo hodnota účtu nepřesáhne 
uvedenou částku k poslednímu dni jakéhokoli následujícího kalendářního roku. 

B. Účty entit, které je nutné prověřovat. Dříve existující účet entity, který má k rozhodnému 
dni zůstatek na účtu nebo hodnotu účtu přesahující částku odpovídající 250 000 USD, a dříve 
existující účet entity, který k rozhodnému dni nepřesahuje uvedenou částku, ale jeho úhrnný 
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zůstatek nebo hodnota účtu tuto částku přesáhne k poslednímu dni jakéhokoli následujícího 
kalendářního roku, musí být prověřeny v souladu s postupy stanovenými v článku D. 

C. Účty entit, které je nutné oznamovat. U dříve existujících účtů entit podle článku B platí, 
že jen s účty drženými jednou nebo několika entitami, jež jsou oznamovanými osobami, nebo 
drženými pasivními nefinančními entitami s jednou nebo několika ovládajícími osobami, 
která nebo které jsou oznamovanou osobou nebo oznamovanými osobami, se nakládá jako 
s oznamovanými účty. 

D. Postupy prověřování k vyhledání účtů entit, které je nutné oznamovat. U dříve existujících 
účtů entit podle článku B musí oznamující česká finanční instituce uplatňovat níže uvedené 
postupy prověřování k určení, zda je účet držen jednou nebo několika oznamovanými 
osobami či pasivními nefinančními entitami s jednou nebo několika ovládajícími osobami, 
které jsou oznamovanými osobami: 

1. Určení, zda je entita oznamovanou osobou. 

a) Prověřování informací uchovávaných pro regulatorní účely nebo pro účely vztahů se 
zákazníky (včetně informací shromážděných podle postupů AML/KYC) k určení, zda 
z informací vyplývá, že majitel účtu je rezidentem zúčastněného státu. Informace, 
z nichž vyplývá, že majitel účtu je rezidentem zúčastněného státu, zahrnují pro tento 
účel místo založení nebo zřízení entity nebo adresu v zúčastněném státě. 

b) Jestliže z informací vyplývá, že majitel účtu je rezidentem zúčastněného státu, 
oznamující česká finanční instituce musí s tímto účtem nakládat jako s oznamovaným 
účtem, pokud od majitele účtu nezíská čestné prohlášení nebo na základě informací, 
které má k dispozici, nebo na základě veřejně dostupných informací odůvodněně neurčí, 
že majitel účtu není oznamovanou osobou. 

2. Určení, zda je entita pasivní nefinanční entitou s jednou nebo několika ovládajícími 
osobami, která nebo které jsou oznamovanou osobou nebo oznamovanými osobami. 
U majitele dříve existujícího účtu entity (včetně entity, která je oznamovanou osobou) 
musí oznamující česká finanční instituce určit, zda je majitel účtu pasivní nefinanční 
entitou s jednou nebo několika ovládajícími osobami, která nebo které jsou oznamovanou 
osobou nebo oznamovanými osobami. Jestliže je kterákoli z ovládajících osob pasivní 
nefinanční entity osobou oznamovanou, s účtem musí být nakládáno jako s oznamovaným 
účtem. Při tomto určování musí oznamující česká finanční instituce postupovat podle 
pokynů uvedených v písmenech a) až c) v pořadí, které je za daných okolností 
nejvhodnější. 

a) Určení, zda je majitel účtu pasivní nefinanční entitou. Pro účely určení, zda je majitel 
účtu pasivní nefinanční entitou, musí oznamující česká finanční instituce od majitele 
účtu získat čestné prohlášení, pokud na základě informací, které má k dispozici, nebo na 
základě veřejně dostupných informací nemůže odůvodněně určit, že majitel účtu je 
aktivní nefinanční entitou nebo finanční institucí jinou než investiční entitou podle 
článku A bodu 4 písm. b) přílohy č. 1 k tomuto zákonu, která není finanční institucí 
zúčastněného státu uplatňujícího společný standard pro oznamování. 

b) Určení ovládajících osob majitele účtu. Pro účely určení ovládajících osob majitele 
účtu může oznamující česká finanční instituce využít informace shromážděné 
a uchovávané podle postupů AML/KYC. 
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c) Určení, zda je ovládající osoba pasivní nefinanční entity oznamovanou osobou. Pro 
účely určení, zda je ovládající osoba pasivní nefinanční entity oznamovanou osobou, 
může oznamující česká finanční instituce využít: 

i) informace shromážděné a uchovávané podle postupů AML/KYC v případě dříve 
existujícího účtu entity drženého jednou nebo několika nefinančními entitami 
s úhrnným zůstatkem nebo hodnotou účtu, které nepřesahují částku odpovídající 
1 000 000 USD nebo 

ii) čestné prohlášení majitele účtu nebo této ovládající osoby o jiné jurisdikci, v nichž 
je ovládající osoba rezidentem pro daňové účely. 

3. V případě, kdy se vyžaduje získat čestné prohlášení týkající se ovládající osoby 
pasivní nefinanční entity, ale oznamující česká finanční instituce toto čestné 
prohlášení nezískala, vyjde oznamující česká finanční instituce při určení toho, zda je 
tato ovládající osoba oznamovanou osobou, z indicií uvedených v oddíle III čl. B bodě 
2, pokud jimi disponuje. 

E. Doba prověřování a další postupy platné pro dříve existující účty entit 

1. Prověřování dříve existujících účtů entit s úhrnným zůstatkem nebo hodnotou účtu, které 
k rozhodnému dni převyšují částku odpovídající 250 000 USD, musí být dokončeno do 
2 let od rozhodného dne. 

2. Prověřování dříve existujících účtů entit s úhrnným zůstatkem nebo hodnotou účtu, které 
k rozhodnému dni nepřevyšují částku odpovídající 250 000 USD, ale tuto částku 
přesáhnou ke dni 31. prosince jakéhokoli následujícího roku, musí být dokončeno do konce 
kalendářního roku následujícího po roce, v němž úhrnný zůstatek nebo hodnota účtu 
uvedenou částku přesáhly. 

3. Jestliže u dříve existujícího účtu entity dojde ke změně okolností, z nichž se oznamující 
česká finanční instituce dozví nebo má důvod předpokládat, že čestné prohlášení nebo jiná 
dokumentace související s účtem jsou nesprávné nebo nespolehlivé, oznamující česká 
finanční instituce musí ve lhůtě do konce kalendářního roku, ve kterém se o změně 
okolností dozvěděla, nebo do 90 dnů ode dne kdy se o změně okolností dozvěděla, 
podle toho, která skutečnost nastane později, znovu podle postupů uvedených v článku 
D určit, zda jde o oznamovaný účet. Oznamující česká finanční instituce může namísto 
postupů uvedených v článku D ve stejné lhůtě získat uspokojivé vysvětlení, podle 
potřeby doplněné o dokumentaci, prokazující správnost a spolehlivost původního 
čestného prohlášení nebo původních listinných důkazů. Oznamující česká finanční 
instituce o tomto vysvětlení učiní záznam, ve kterém uvede jeho obsah, a spolu s ním 
uchová i případnou dokumentaci. 

Oddíl VI 

Náležitá péče v případě nových účtů entit 

Následující postupy se uplatňují za účelem vyhledání oznamovaných účtů mezi novými účty 
entit. 

A. Postupy prověřování k vyhledání účtů entit, které je nutné oznamovat. U nových účtů entit 
musí oznamující česká finanční instituce uplatňovat níže uvedené postupy prověřování 
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k určení, zda je účet držen jednou nebo několika oznamovanými osobami či pasivními 
nefinančními entitami s jednou nebo několika ovládajícími osobami, která nebo které jsou 
oznamovanou osobou nebo oznamovanými osobami: 

1. Určení, zda je entita oznamovanou osobou. 

a) V tomto případě je třeba získat čestné prohlášení, které může být součástí 
dokumentace k založení účtu a které oznamující české finanční instituci umožní určit, 
kde je majitel účtu rezidentem pro daňové účely, a potvrdit dostatečnost tohoto čestného 
prohlášení na základě informací získaných oznamující českou finanční institucí 
v souvislosti se založením účtu, a to včetně jakékoli dokumentace shromážděné podle 
postupů AML/KYC. Jestliže entita v čestném prohlášení uvede, že není rezidentem pro 
daňové účely, může vzít oznamující česká finanční instituce v potaz adresu hlavního 
sídla entity a podle ní určit, kde je majitel účtu rezidentem. 

b) Jestliže z čestného prohlášení vyplývá, že majitel účtu je rezidentem zúčastněného 
státu, oznamující česká finanční instituce musí s tímto účtem nakládat jako 
s oznamovaným účtem, pokud na základě informací, které má k dispozici, nebo na 
základě veřejně dostupných informací odůvodněně neurčí, že majitel účtu není ve 
vztahu k danému zúčastněnému státu oznamovanou osobou. 

2. Určení, zda je entita pasivní nefinanční entitou s jednou nebo několika ovládajícími 
osobami, která nebo které jsou oznamovanou osobou nebo oznamovanými osobami. 
U majitele nového účtu entity, včetně entity, která je oznamovanou osobou, musí 
oznamující česká finanční instituce určit, zda je majitel účtu pasivní nefinanční entitou 
s jednou nebo několika ovládajícími osobami, která nebo které jsou oznamovanou osobou 
nebo oznamovanými osobami. Jestliže je kterákoli z ovládajících osob pasivní nefinanční 
entity osobou oznamovanou, s účtem musí být nakládáno jako s oznamovaným účtem. Při 
tomto určování musí oznamující česká finanční instituce postupovat podle pokynů 
uvedených v písmenech a) až c) v pořadí, které je za daných okolností nejvhodnější. 

a) Určení, zda je majitel účtu pasivní nefinanční entitou. Pro účely určení, zda je majitel 
účtu pasivní nefinanční entitou, musí oznamující česká finanční instituce využít čestné 
prohlášení od majitele účtu, aby určila zda se jedná o pasivní nefinanční entitu, pokud 
na základě informací, které má k dispozici, nebo na základě veřejně dostupných 
informací nemůže odůvodněně určit, že majitel účtu je aktivní nefinanční entitou nebo 
finanční institucí jinou než investiční entitou podle článku A bodu 4 písm. b) přílohy 
č. 1 k tomuto zákonu, která není finanční institucí zúčastněného státu uplatňujícího 
společný standard pro oznamování. 

b) Určení ovládajících osob majitele účtu. Pro účely určení ovládajících osob majitele 
účtu může oznamující česká finanční instituce využít informace shromážděné 
a uchovávané podle postupů AML/KYC. 

c) Určení, zda je ovládající osoba pasivní nefinanční entity oznamovanou osobou. Pro 
účely určení, zda je ovládající osoba pasivní nefinanční entity oznamovanou osobou, 
může oznamující česká finanční instituce využít pouze čestné prohlášení majitele účtu 
nebo této ovládající osoby. 

B. Jestliže u nového účtu entity dojde ke změně okolností, ze kterých se oznamující česká 
finanční instituce dozví nebo má důvod předpokládat, že původní čestné prohlášení nebo 
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jiná dokumentace týkající se tohoto účtu jsou nesprávné nebo nespolehlivé, uplatní 
oznamující česká finanční instituce u tohoto účtu postup podle oddílu V čl. E bodu 3. 

Oddíl VII 

Zvláštní pravidla náležité péče 

Při uplatňování postupů náležité péče uvedených výše platí následující doplňující pravidla: 

A. Spoléhání se na čestné prohlášení a listinné důkazy. Oznamující česká finanční instituce 
nesmí spoléhat na čestné prohlášení nebo listinné důkazy, jestliže je jí známo nebo má důvod 
předpokládat, že čestné prohlášení nebo listinné důkazy jsou nesprávné nebo nespolehlivé. 

B. Alternativní postupy pro finanční účty oprávněných fyzických osob v případě pojistné 
smlouvy s kapitálovou hodnotou nebo smlouvy o pojištění důchodu a pro skupinovou 
pojistnou smlouvu s kapitálovou hodnotou nebo skupinovou smlouvu o pojištění důchodu. 
Oznamující česká finanční instituce se může domnívat, že oprávněná fyzická osoba, jiná než 
vlastník, k pojistné smlouvě s kapitálovou hodnotou nebo smlouvě o pojištění důchodu, která 
obdrží pojistné plnění v případě smrti pojištěného, není oznamovanou osobou a může 
nakládat s takovým finančním účtem jako s účtem jiným než oznamovaným účtem, pokud 
nemá oznamující česká finanční instituce aktuální znalost nebo důvod předpokládat, že 
oprávněná osoba je oznamovanou osobou. Oznamující česká finanční instituce má důvod 
předpokládat, že oprávněná osoba k pojistné smlouvě s kapitálovou hodnotou nebo smlouvě 
o pojištění důchodu je oznamovanou osobou, jestliže informace shromážděné oznamující 
českou finanční institucí a spojené s touto oprávněnou osobou obsahují indicie uvedené 
v oddílu III článku B. Jestliže oznamující česká finanční instituce má aktuální znalost nebo 
důvod předpokládat, že oprávněná osoba je oznamovanou osobou, oznamující česká finanční 
instituce se musí držet postupů uvedených v oddílu III článku B. 

S finančním účtem, který je členským podílem na skupinové pojistné smlouvě s kapitálovou 
hodnotou nebo skupinové smlouvě o pojištění důchodu, může oznamující česká finanční 
instituce nakládat jako s finančním účtem, který není oznamovaným účtem, až do dne 
splatnosti částky zaměstnanci/držiteli certifikátu nebo oprávněné osobě, jestliže finanční účet, 
který je členským podílem na skupinové pojistné smlouvě s kapitálovou hodnotou nebo 
skupinové smlouvě o pojištění důchodu, splňuje tyto požadavky: 

i) skupinová pojistná smlouva s kapitálovou hodnotou nebo skupinová smlouva o pojištění 
důchodu je uzavřena se zaměstnavatelem a vztahuje se na nejméně 25 
zaměstnanců/držitelů certifikátu, 

ii) zaměstnanci/držitelé certifikátu mají nárok obdržet jakoukoli hodnotu smlouvy 
související s jejich podíly a určit oprávněné osoby, kterým má být v případě smrti 
zaměstnance vyplaceno příslušné plnění a 

iii) úhrnná částka splatná kterémukoli zaměstnanci/držiteli certifikátu nebo oprávněné 
osobě nepřevyšuje částku odpovídající 1 000 000 USD. 

Pojmem "skupinová pojistná smlouva s kapitálovou hodnotou" se rozumí pojistná smlouva 
s kapitálovou hodnotou, která: i) poskytuje pojistné krytí fyzickým osobám, jež jsou účastníky 
prostřednictvím zaměstnavatele, odvětvové asociace, odborové organizace nebo jiného 
sdružení či skupiny, a ii) ukládá pojistné za každého člena skupiny, nebo člena určité 
podskupiny v rámci skupiny, jež se stanovuje bez ohledu na jednotlivé charakteristiky 
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zdravotního stavu člena, nebo podskupiny členů, skupiny jiné než věk, pohlaví a kuřácké 
návyky. 

Pojmem "skupinová smlouva o pojištění důchodu" se rozumí smlouva o pojištění důchodu, 
podle níž jsou oprávněnými osobami fyzické osoby, které jsou účastníky prostřednictvím 
zaměstnavatele, odvětvové asociace, odborové organizace nebo jiného sdružení či skupiny. 

C. Pravidla pro slučování zůstatků na účtu a převod měny 

1. Slučování účtů fyzických osob. Pro účely stanovení úhrnného zůstatku nebo hodnoty 
finančních účtů držených fyzickou osobou je oznamující česká finanční instituce povinna 
sloučit všechny finanční účty vedené u oznamující české finanční instituce nebo 
u propojené entity, avšak jen v míře, v jaké informační systémy oznamující české finanční 
instituce tyto finanční účty propojují odkazem na datovou položku, např. číslo zákazníka 
nebo DIČ, a umožňují sloučení zůstatků nebo hodnot na účtech. Za účelem splnění 
požadavků na sloučení finančních účtů, uvedených v tomto bodě, je každému majiteli 
společně drženého finančního účtu přiřazen celý zůstatek nebo hodnota společně drženého 
finančního účtu. 

2. Slučování účtů entit. Pro účely stanovení úhrnného zůstatku nebo hodnoty finančních 
účtů držených entitou je oznamující česká finanční instituce povinna vzít v úvahu všechny 
finanční účty vedené u oznamující české finanční instituce nebo u propojené entity, avšak 
jen v míře, v jaké informační systémy oznamující české finanční instituce tyto finanční 
účty propojují odkazem na datovou položku, např. číslo zákazníka nebo DIČ, a umožňují 
sloučení zůstatků nebo hodnot na účtech. Za účelem splnění požadavků na sloučení 
finančních účtů, uvedených v tomto bodě, je každému majiteli společně drženého 
finančního účtu přiřazen celý zůstatek nebo hodnota společně drženého finančního účtu. 

3. Zvláštní pravidlo pro slučování platné pro manažery pro styk se zákazníky. Pro účely 
stanovení úhrnného zůstatku nebo hodnoty finančních účtů držených osobou k určení toho, 
zda je finanční účet účtem s vysokou hodnotou, platí, že v případě jakéhokoli finančního 
účtu, o němž manažer pro styk se zákazníky ví nebo má důvod předpokládat, že je přímo 
nebo nepřímo vlastněn, ovládán nebo zřízen toutéž osobou, nikoli ve funkci zmocněnce, je 
oznamující česká finanční instituce rovněž povinna všechny tyto účty sloučit. 

4. Převod uvedených částek do jiné měny. Všechny částky denominované v amerických 
dolarech je třeba chápat i jako ekvivalentní částky v jiných měnách přepočtené kurzem 
vyhlášeným Českou národní bankou pro příslušný den. 
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K části osmé návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

§ 3 
Generální ředitel 

 (1) Generální finanční ředitelství řídí generální ředitel. Generálního ředitele zastupuje 
zástupce generálního ředitele. Pokud není zástupce generálního ředitele představeným 
podle zákona o státní službě, považuje se za představeného v postavení ředitele sekce 
podle zákona o státní službě. 
 (2) Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele a určení jeho zástupce se řídí 
zákonem o státní službě.  
 (3) Generálním ředitelem a jeho zástupcem může být jmenován a jeho zástupcem 
může být určen pouze zaměstnanec, který je nebo byl zařazen v orgánu finanční správy, 
v územním finančním orgánu nebo v ministerstvu, který  
a) získal vysokoškolské vzdělání studiem v rámci magisterského studijního programu,  
b) podílel se na výkonu pravomoci těchto orgánů alespoň po dobu 5 let.  
 (4) S funkcí generálního ředitele a jeho zástupce je neslučitelné členství v politické 
straně nebo politickém hnutí.  
 (5) Generální ředitel schvaluje vydává organizační řád Finanční správy České 
republiky a další služební předpisy orgánů finanční správy, a to i pro více těchto orgánů. 

§ 6 
Ředitel  

 (1) Odvolací finanční ředitelství řídí ředitel. Ředitele zastupuje zástupce ředitele. 
 (2) Výběr, jmenování a odvolání ředitele a určení jeho zástupce se řídí zákonem 
o státní službě. 

§ 9 
Ředitel  

 (1) Finanční úřad řídí ředitel. Ředitele zastupuje zástupce ředitele. 
 (2) Výběr, jmenování a odvolání ředitele a určení jeho zástupce se řídí zákonem 
o státní službě. 

§ 11 
Specializovaný finanční úřad 

 (1) Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty; tím není dotčena 
příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.  
 (2) Vybraným subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí  
a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 
2 000 000 000 Kč,  
b) banka, včetně zahraniční banky,  
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c) spořitelní a úvěrní družstvo,  
d) pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, zajišťovna, 
pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,  
e) obhospodařovatel nebo administrátor investičního fondu nebo zahraničního investičního 
fondu, včetně investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů, které obhospodařuje 
nebo jejichž administraci provádí, nemají-li právní osobnost,  
f) investiční fond nebo zahraniční investiční fond, má-li právní osobnost, depozitář 
investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu a hlavní podpůrce investičního 
fondu nebo zahraničního investičního fondu,  
g) penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného 
fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje penzijní připojištění,  
h) poplatník daně z hazardních her, a to pro účely správy daně z hazardních her, 
h) i) člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty, 
1. je-li alespoň jeden z jejích členů subjektem podle písmen b) až g), 
2. dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti 
podle odstavce 6, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této skupiny dojde ke změně 
podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 7.  
 (3) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn čistého obratu podle právních 
předpisů upravujících účetnictví dosažený za zdaňovací období daně z příjmů. Obratem se 
rozumí též obrat dosažený právním předchůdcem.  
 (4) Pro změnu, přechod a delegaci příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se 
obdobně použijí ustanovení daňového řádu o změně, přechodu a delegaci místní příslušnosti, 
a to pro celý rozsah působnosti Specializovaného finančního úřadu.  
 (5) Skutečnost, že se subjekt stane, nebo přestane být vybraným subjektem, se 
považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu.  
 (6) Dosažení obratu uvedeného v odstavci 2 písm. a) se považuje za změnu podmínek 
pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem druhého 
zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, 
ve kterém bylo tohoto obratu dosaženo.  
 (7) Pokles obratu pod hranici uvedenou v odstavci 2 písm. a) se považuje za změnu 
podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem čtvrtého 
zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, 
ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo. K tomuto poklesu obratu se nepřihlíží v případě, že 
před prvním dnem třetího zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím 
období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo, bude znovu dosažen obrat 
uvedený v odstavci 2 písm. a).  
 (8) Specializovaný finanční úřad nevykonává správu daně z nemovitých věcí a daně 
z nabytí nemovitých věcí.  
 (9) Stanoví-li jiný zákon, že Specializovaný finanční úřad vykonává určitou působnost 
jako jediný z finančních úřadů, je pro účely výkonu této působnosti příslušným i pro jiné než 
vybrané subjekty. 
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§ 14 
Zaměstnanci v orgánech finanční správy a právní jednání 

 (1) V orgánech finanční správy vykonávají státní službu státní zaměstnanci a pracují 
ostatní zaměstnanci. Služebním působištěm státního zaměstnance ve finančním úřadě je 
obvod územní působnosti tohoto finančního úřadu. 
 (2) Ve služebních vztazích státních zaměstnanců v orgánech finanční správy právně 
jedná příslušný služební orgán. 
 (3) V ostatních věcech v orgánech finanční správy právně jedná generální ředitel nebo 
jeho zástupce. V případech stanovených služebním předpisem finanční správy nebo 
na základě písemného pověření generálního ředitele může v ostatních věcech v orgánech 
finanční správy právně jednat jménem státu i jiný státní zaměstnanec. 

§ 14a 
Zvláštní ustanovení o vedoucím služebního úřadu 

(1) Vedoucí služebního úřadu v orgánu finanční správy může pověřit svého zástupce 
také výkonem pravomoci rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování 
na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo 
skončení služebního poměru.   

(2) V době nepřítomnosti vedoucího služebního úřadu v orgánu finanční správy 
vykonává jeho zástupce také pravomoc rozhodování ve věci přijetí do služebního 
poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa 
představeného nebo skončení služebního poměru. 

§ 16 
Prokazování oprávnění státního zaměstnance k výkonu působnosti orgánu finanční 

správy 
(1) Státní zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci orgánu 

finanční správy, prokazuje své oprávnění k této činnosti služebním průkazem vydaným 
služebním orgánem. 

(2) Vzory služebního průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou. 
§ 16 

Služební průkaz 
(1) Generální finanční ředitelství vydá služební průkaz  

a) státnímu zaměstnanci v orgánu finanční správy, 
b) zaměstnanci v orgánu finanční správy, který vykonává činnosti, které jsou podle 
zákona o státní službě výkonem státní služby. 

(2) Vzory služebního průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou.  
(3) Služebním průkazem prokazuje státní zaměstnanec nebo zaměstnanec podle 

odstavce 1 své oprávnění bezprostředně se podílet na výkonu pravomoci orgánu 
finanční správy. 

(4) Státnímu zaměstnanci v orgánu finanční správy se služební průkaz vydá 
namísto služebního průkazu podle zákona o státní službě. 

§ 16a 
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Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů na právní zastoupení 
Státnímu zaměstnanci v orgánu finanční správy nebo zaměstnanci v orgánu finanční 

správy, který vykonává činnosti, které jsou podle zákona o státní službě výkonem státní 
služby, náleží náhrada obvyklých nákladů na právní zastoupení, pokud tyto náklady vznikly 
pro plnění jeho služebních nebo pracovních úkolů a nebyly státnímu zaměstnanci nebo 
zaměstnanci nahrazeny třetí osobou z důvodu odpovědnosti za náhradu těchto nákladů. 

§ 18a 
Daňová analytická evidence 

(1) Zřizuje se daňová analytická evidence jako centrální evidence, ve které se 
pro analytické účely souhrnně zpracovávají 
a) údaje získané od daňového subjektu při plnění jeho povinností při evidenci tržeb, 
b) údaje získané od plátce daně z přidané hodnoty prostřednictvím kontrolního hlášení, 
c) další údaje potřebné pro výkon správy daní spravovaných orgány finanční správy.   

(2) Údaje z daňové analytické evidence se poskytnou v rozsahu a za podmínek, 
za nichž se podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu poskytují údaje, které 
jsou předmětem povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu, pouze 
a) orgánu Finanční správy České republiky 
b) orgánu Celní správy České republiky, 
c) Ministerstvu financí, 
d) Finančnímu analytickému úřadu,  
e) orgánu činnému v trestním řízení, 
f) zpravodajské službě České republiky, 
g) soudu,  
h) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, jakož i dalšímu kontrolnímu orgánu,  
i) úřední osobě plnící povinnosti ve věcech archivnictví. 

(3) Pro účely plnění oznamovací nebo jiné obdobné povinnosti Generálního 
finančního ředitelství se k údajům v daňové analytické evidenci přihlíží pouze v případě, 
že by tyto údaje bylo možné poskytnout podle odstavce 2. 

(4) Na daňovou analytickou evidenci se s výjimkou vazeb na jiné informační 
systémy veřejné správy nevztahuje zákon upravující informační systémy veřejné správy. 
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K části deváté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

 
§ 38  

Oprávnění k používání podpůrných operativně pátracích prostředků 
Celník je při předcházení trestným činům, při získávání poznatků o trestné činnosti, 

v souvislosti s řízením o trestných činech a při výkonu působnosti orgánů celní správy 
vyplývající z mezinárodních smluv oprávněn používat podpůrné operativně pátrací 
prostředky, kterými jsou krycí prostředky, zabezpečovací technika, zvláštní finanční 
prostředky a využití informátora. Tyto prostředky je celník oprávněn používat také 
při výkonu jiné působnosti orgánů celní správy, pokud by bez jejich použití došlo 
ke zmaření tohoto výkonu, anebo k ohrožení života, zdraví, majetku nebo práv celníka 
nebo jiné osoby. 
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K části desáté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

§ 168 
Pohledávky za majetkovou podstatou 

(1) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvenčního 
řízení nebo po vyhlášení moratoria, jsou 
a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný 

správce ustanoven insolvenčním správcem, 
b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a správce 

podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu 
správci, 

c) náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského výboru, 
d) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu s rozhodnutím 

insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník, 
e) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2, 
f) pohledávky věřitelů z úvěrového financování. 

(2) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou 
a) hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, 
b) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, 
c) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném postavení 

likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku, 
d) náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem 

ocenění majetkové podstaty, 
e) daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 
pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení 
podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, 

f) pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, s výjimkou 
smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení, 

g) pohledávky věřitelů ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž 
splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, jestliže se týkají plnění 
poskytnutého věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení; to neplatí pro 
pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení, 

h) pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, které se podle tohoto 
zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními odmítla, 
jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku v době od zahájení insolvenčního 
řízení do dne, kdy podle tohoto zákona nastaly účinky odmítnutí; to neplatí pro 
pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení, 

i) úroky podle § 171 odst. 4, 
j) náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci součinnost, 
k) další pohledávky, o nichž tak stanoví tento zákon. 

(3) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují 
v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. 
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§ 169 
Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

(1) Pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou 
a) pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně některých 

z nich nestanoví jinak, 
b) pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, 
c) pohledávky státu – Úřadu práce České republiky za náhradu mzdy vyplacené 

zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů 
a pohledávky státu – správce daně vzniklé opravou základu daně v případě 
nedobytné pohledávky z titulu konkursu podle zákona upravujícího daň z přidané 
hodnoty, 

d) pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem, 
e) pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, 
f) náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové podstaty, mají-li 

z toho důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného obohacení, 
g) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením 

insolvenčního řízení ze smluv podle § 122 odst. 2, bylo-li insolvenční řízení zahájeno ve 
lhůtě 1 roku od zániku moratoria, 

h) další pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon. 
(2) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky postavené na roveň pohledávkám za 

majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. 
§ 186 

(1) Jestliže pohledávka přihlášeného věřitele byla v průběhu insolvenčního řízení 
uspokojena nebo zanikla jiným způsobem a přihlášený věřitel nevzal přihlášku bez 
zbytečného odkladu zpět, insolvenční soud jeho účast v insolvenčním řízení ukončí 
rozhodnutím, které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu 
správci. Proti tomuto rozhodnutí, které musí být odůvodněno, nejsou opravné prostředky 
přípustné; v odůvodnění však insolvenční soud vždy uvede důvod zániku pohledávky. 

(2) Přihlášený věřitel, který tvrdí, že jeho pohledávka nebyla v průběhu insolvenčního 
řízení uspokojena ani nezanikla jiným způsobem, se může žalobou podanou u insolvenčního 
soudu domáhat určení, že jeho pohledávka nadále trvá. Žaloba musí být podána proti 
insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy přihlášenému věřiteli bylo doručeno 
rozhodnutí podle odstavce 1. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne 
lhůty soudu. Nebyla-li žaloba včas podána, platí, že pohledávka přihlášeného věřitele zanikla 
způsobem uvedeným v rozhodnutí podle odstavce 1. Totéž platí, jestliže insolvenční soud 
žalobu zamítne, odmítne ji nebo řízení o ní zastaví. Právní mocí rozhodnutí, kterým 
insolvenční soud žalobě vyhoví, se účast přihlášeného věřitele v insolvenčním řízení 
obnovuje. Žaloba se projednává jako incidenční spor. 

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí i ohledně pohledávky přihlášené věřitelem, jemuž 
vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty na základě zdanitelného plnění 
uskutečněného pro dlužníka, v případě, že správce daně uplatnil pohledávku vzniklou 
opravou základu daně v případě nedobytné pohledávky z titulu konkursu u pohledávek 
za dlužníkem podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to v rozsahu 
odpovídajícím opravě výše daně. 
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TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

K části třetí návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2020  

ČÁST PRVNÍ 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

HLAVA I 
OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje daň z přidané 
hodnoty.  

§ 2 

Předmět daně 
(1) Předmětem daně je  

a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické 
činnosti, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku,  

b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické 
činnosti, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku,  

c) pořízení  
1. zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné s místem plnění v tuzemsku 

osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, která jedná 
jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,  

2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou 
k dani,  

d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.  
(2) Zdanitelné plnění je plnění, které  

a) je předmětem daně a 
b) není osvobozené od daně. 

§ 2a 

Vynětí z předmětu daně 
(1) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže dodání tohoto 

zboží 
a) by v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 10, nebo  
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b) je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží předmětem daně 
s použitím  
1. zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, 

sběratelskými předměty a starožitnostmi,  
2. přechodného režimu pro použité dopravní prostředky, nebo  
3. zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou.  
(2) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud   

a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 
předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč a  

b) pořízení zboží je uskutečněno  
1. osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,  
2. osvobozenou osobou, která není plátcem,  
3. osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně 

bez nároku na odpočet daně,  
4. osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě vztahuje společný 

režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo  
5. právnickou osobou nepovinnou k dani.  
(3) Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle odstavce 2 písm. a) se nezahrnuje 

hodnota pořízeného  
a) nového dopravního prostředku,  
b) zboží, které je předmětem spotřební daně,  
c) zboží uvedeného v odstavci 1.  

(4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, 
a pořízení nového dopravního prostředku.  

§ 2b 

Volba předmětu daně  

Osoba, která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu, které není předmětem 
daně podle § 2a odst. 2, se může rozhodnout, že toto pořízení je předmětem daně. Na pořízení 
zboží z jiného členského státu uskutečněné touto osobou do konce kalendářního roku 
bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla, se nevztahuje 
§ 2a odst. 2.  

§ 3 

Územní působnost 
(1) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí 

a) tuzemskem území České republiky,  
b) členským státem území členského státu Evropské unie s výjimkou jeho území, na které se 

nevztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie,  
c) jiným členským státem členský stát s výjimkou tuzemska,  
d) třetí zemí území mimo území Evropské unie,  
e) územím Evropské unie souhrn území členských států.  

(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie 
nepovažuje  
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a) hora Athos,  
b) Kanárské ostrovy,  
c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie,  
d) Alandy,  
e) Normanské ostrovy,  
f) ostrov Helgoland,  
g) území Büsingen,  
h) Ceuta,  
i) Melilla,  
j) Livigno,  
k) Campione d' Italia,  
l) italské vody jezera Lugano.  

(3) Území Monackého knížectví se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za území 
Francouzské republiky a území ostrova Man se považuje za území Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, území Akrotiri a Dhekelie se považují za území Kypru. 

§ 4 

Vymezení základních pojmů 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

a) úplatou částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou 
poskytnuty v souvislosti s předmětem daně, 

a) úplatou 
1. částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou 

poskytnuty v přímé souvislosti s plněním,  
2. dotace k ceně, kterou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí částka 

v peněžních prostředcích ze zdrojů z veřejných prostředků, která je poskytnuta v 
přímé souvislosti s plněním a jeho cenou, 

b) jednotkovou cenou cena za jednotku množství zboží nebo cena za službu, 
c) daní na výstupu daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění podle § 13 až 20 nebo 

z přijaté úplaty vztahující se k tomuto plnění, 
d) nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně 

za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně, 
e) správcem daně příslušný finanční úřad; ve věci povolení k prodeji za ceny bez daně a při 

dovozu zboží je správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy povinnost 
přiznat daň při dovozu zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 2 až 4, 

f) osobou registrovanou k dani osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo 
pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy, 

g) zahraniční osobou osoba, která nemá na území Evropské unie sídlo ani místo pobytu, 
h) u fyzické osoby 

1. bydlištěm adresa vedená v základním registru obyvatel nebo v jiné obdobné 
evidenci, anebo adresa, kterou fyzická osoba uvedla správci daně, pokud neexistuje 
důkaz, že tato adresa neodpovídá skutečnosti, 

2. místem, kde se obvykle zdržuje, místo, kde fyzická osoba obvykle žije z důvodu 
osobních nebo profesních vazeb; má-li tato osoba profesní vazby v jiné zemi, 
než ve které má své osobní vazby, je místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje, 
určeno osobními vazbami, 

3. místem pobytu bydliště, nebo místo, kde se obvykle zdržuje, 
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i) sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, 
kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě 
místo, kde se schází její vedení; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí 
se sídlem u této osoby místo jejího pobytu, 

j) provozovnou organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání 
zboží nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální 
a technické zdroje, 

k) dotací k ceně přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů 
územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního 
zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či podle programů obdobných, 
pokud je příjemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše 
slevy se váže k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje zejména dotace 
k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého 
nehmotného majetku, 

l)  k) zbožím, které je předmětem spotřební daně, zboží, které je předmětem některé 
ze spotřebních daní, předmětem daně z pevných paliv nebo předmětem daně ze zemního 
plynu a některých dalších plynů, s výjimkou plynu dodávaného prostřednictvím přepravní 
nebo distribuční soustavy nacházející se na území Evropské unie anebo jakékoli sítě 
k takové soustavě připojené, 

m) l) osobou neusazenou v tuzemsku osoba povinná k dani, která 
1. nemá sídlo v tuzemsku, 
2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění 

v tuzemsku a 
3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto 

plnění neúčastní, 
n)  m) osvobozenou osobou osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném 

členském státě, která je v tomto státě osobou s obdobným postavením jako v tuzemsku 
osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem., 

n)  uskutečněným plněním dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou 
povinnou k dani, v rámci uskutečňování své ekonomické činnosti. 
(2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů, 
b) právo stavby, 
c) živé zvíře, 
d) lidské tělo a část lidského těla, 
e) plyn, elektřina, teplo a chlad. 

(3) Za zboží se dále považují 
a) bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem České národní bance, nebo 

při jejich pořízení z jiného členského státu, nebo jejich dovoz Českou národní bankou, 
b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské účely 

za ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo přepočet jejich nominální hodnoty 
na českou měnu podle směnného kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou, 

c) cenné papíry při jejich dodání výrobcem emitentovi v tuzemsku, nebo při jejich pořízení 
z jiného členského státu nebo jejich dovozu a vývozu jako výrobku. 
(4) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí 

a) dopravním prostředkem vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které jsou určené 
k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a které jsou obvykle konstruované 
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pro použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity; za dopravní prostředek 
se nepovažuje vozidlo, které je trvale znehybněno, ani kontejner, 

b) novým dopravním prostředkem 
1. motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem 

větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení 
do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km, 

2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního uvedení 
do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí 
užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti, nebo 

3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg, pokud bylo dodáno 
do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno méně než 40 
hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní 
leteckou přepravu, 

c) obchodním majetkem majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto 
osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností, 

d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je 
1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů7c); hmotný majetek 

přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo 
k užívanému hmotnému majetku bude za obvyklých okolností převedeno na jeho 
uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek 
uživatele, 

2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů7c), 
3. pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů 

upravujících účetnictví7d); pozemek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud 
je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému pozemku bude převedeno na jeho 
uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek 
uživatele, nebo 

4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů, 
e) dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností dlouhodobý majetek, který plátce 

v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil; technické 
zhodnocení73) se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, 

f) osobním automobilem dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení4) nebo 
technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie chybí, 
vymezuje se tato kategorie zvláštním právním předpisem4a), 

g) nájmem také podnájem, pacht a podpacht; nájmem se rozumí také zřízení, trvání nebo 
zánik věcného břemene zřízeného k nemovité věci, pokud jsou naplněny znaky 
nájmu, 

h) přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů. 
i) dodáním zboží s instalací nebo montáží dodání zboží spojené s instalací nebo montáží 

osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, 
j) dodáním zboží soustavami nebo sítěmi dodání 

1. plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nacházející se na území 
Evropské unie anebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené, 

2. elektřiny, tepla nebo chladu sítěmi. 
(5) Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící 

přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a to 
a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo 
b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami 

jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru. 
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§ 4a 

Obrat 
(1) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace 

k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží 
a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za 
a) zdanitelné plnění, 
b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo 
c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou 

doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. 
(2) Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého 

majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti 
osoby povinné k dani. 

§ 4b 

Zvláštní ustanovení 
(1) Pro účely tohoto zákona se ustanovení o obchodním závodu použijí i na část 

obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku. 
(2) Pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond, podílový fond, podfond investičního 

fondu a organizační složku státu, která je účetní jednotkou, hledí jako na právnickou osobu. 
(3) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně 

i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným 
podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, 
tak i spolu s podílem na tomto pozemku. 

HLAVA II 
UPLATŇOVÁNÍ DANĚ 

Díl 1 
Daňové subjekty 

§ 5 

Osoby povinné k dani 
(1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje 

ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak nebo skupina. Osobou 
povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem 
podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.  

(2) Osobou povinnou k dani není 
a) člen skupiny, 
b) zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování ekonomické činnosti vyplývající 

z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného obdobného vztahu. 
(2) (3) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí 

soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti 
a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, 
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zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož 
i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. 
Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem 
získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Samostatně uskutečňovanou 
ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou 
smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 
pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé 
činnosti podle zvláštního právního předpisu6).  

(3) Ekonomickou činností se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí činnost 
výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské 
výroby a výkon svobodných a jiných obdobných povolání podle jiných právních 
předpisů, za účelem získávání pravidelného příjmu. Za ekonomickou činnost se 
považuje zejména činnost spočívající ve využití hmotného a nehmotného majetku za 
účelem získávání pravidelného příjmu. 

(3) (4) Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, 
hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním 
právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu7a) se při výkonu působností 
v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon 
těchto působností vybírají úplatu7b) poplatky nebo jiné úhrady. Pokud však uskutečňováním 
některých z těchto výkonů došlo podle rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení 
hospodářské soutěže, považuje se, pokud jde o tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to 
ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Osoba podle věty první se však vždy 
považuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č. 1. 

(5) Osoba podle odstavce 4 se považuje za osobu povinnou k dani, pokud 
uskutečňuje činnosti 
a) uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo 
b) při jejichž výkonu se má za to, že dochází k výraznému narušení hospodářské 

soutěže tím, že osoba podle odstavce 4 se nepovažuje za osobu povinnou k dani; tyto 
činnosti stanoví vláda nařízením. 
(4) (5) (6) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje hlavní město Praha 

a každá jeho městská část.  
(5) (6) (7) Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání ze zákona29) se ve vztahu 

k činnosti jimi prováděného rozhlasového a televizního vysílání vždy považují za osoby 
povinné k dani uskutečňující ekonomickou činnost, a to i v případě, kdy jim za tuto činnost 
nenáleží úplata. 

Skupina 

§ 5a 
(1) Skupinou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem nebo 

provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a. Pokud mají 
osoby, které jsou součástí skupiny (dále jen "členové skupiny") sídlo nebo provozovnu mimo 
tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny. Skupina se považuje za samostatnou 
osobu povinnou k dani. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny.  

(2) Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí kapitálově spojené osoby 
nebo jinak spojené osoby. 
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(3) Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo 
nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba 
přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, a přitom tento 
podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob. 

(4) Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna 
shodná osoba. 

§ 5b 
(1) Pro účely tohoto zákona jedná za skupinu její zastupující člen. Zastupujícím členem 

se rozumí člen skupiny se sídlem v tuzemsku, který je oprávněn k jednání za skupinu. Pokud 
ve skupině není člen se sídlem v tuzemsku, může být zastupujícím členem kterýkoli člen 
skupiny.   

(2) Členové skupiny odpovídají společně a nerozdílně za povinnosti skupiny vyplývající 
z daňových zákonů. Za tyto povinnosti skupiny odpovídají i po jejím zrušení nebo po zániku 
jejich členství ve skupině, a to za období, ve kterém byli členy skupiny.  

§ 5c 
(1) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobám, které se staly členy skupiny, 

přecházejí na skupinu dnem registrace skupiny. 
(2) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobě, která přistoupila ke skupině, 

přecházejí na skupinu dnem přistoupení této osoby. 

Plátci 

§ 6 
(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 

12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 
1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně 
bez nároku na odpočet daně.  

(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle 
tohoto zákona plátcem dříve.  

§ 6a  

zrušen  

§ 6b 
(1) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne nabytí majetku, pokud nabývá tento 

majetek  
a) pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci 

podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, nebo  
b) od plátce nabytím obchodního závodu.  

(2) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny obchodní korporace 
do obchodního rejstříku právnické osoby do veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající 
evidence vedené podle práva příslušného státu, pokud na ni při této přeměně přechází nebo 
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je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované obchodní korporace právnické osoby, která 
byla plátcem.   

(3) Právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu nezaniká 
ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry 
a právní postavení jejích společníků, nepřestává být plátcem. 

§ 6c 
(1) Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění 

v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, nebo 
která uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, 
a to prostřednictvím své provozovny umístěné mimo tuzemsko, je plátcem ode dne poskytnutí 
těchto služeb nebo dodání tohoto zboží.  

(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné 
plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, 
u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, 
na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění 
tohoto zdanitelného plnění.  

(3) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou 
a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno 
z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou 
je pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně, je plátcem ode dne dodání tohoto 
zboží.  

§ 6d 

Osoba povinná k dani, která je členem skupiny a která uskuteční zdanitelné plnění dodání 
zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo 
tuzemsko, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění 
poskytována, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto plnění. 

§ 6e 
(1) Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování 

ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele.  
(2) Pokračováním v uskutečňování ekonomických činností se pro účely tohoto zákona 

rozumí pokračování v podnikání na základě živnostenského nebo jiného oprávnění nebo 
pokračování v jiných ekonomických činnostech.  

§ 6f 
(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje 

nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne následujícího 
po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.  

(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude 
uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, je plátcem ode 
dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována. 
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Identifikované osoby 

§ 6g 

Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani jsou 
identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které 
je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného 
postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, ode dne 
prvního pořízení tohoto zboží.  

§ 6h 
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, 

je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku 
od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o  
a) poskytnutí služby,  
b) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo  
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.  

§ 6i 

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, 
je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě 
podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno 
od daně.  

§ 6j 

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která 
bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, 
je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato 
osoba registrována.  

§ 6k 

Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, které 
budou v tuzemsku pořizovat zboží z jiného členského státu podle § 2b, jsou identifikovanými 
osobami ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tyto osoby 
registrovány.  

§ 6l 
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, 

je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato 
osoba registrována, pokud  
a) od osoby neusazené v tuzemsku bude přijímat zdanitelné plnění s místem plnění 

v tuzemsku, pokud se jedná o  
1. poskytnutí služby,  
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo  
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, nebo  
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b) bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, 
s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.  

Díl 2 
Místo plnění 

Oddíl 1 
Stanovení místa plnění při dodání zboží 

§ 7 

Místo plnění při dodání zboží 
(1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání 

nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.  
(2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, 

která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo 
zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava 
zboží začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění 
při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, 
se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu 
zboží.  

(3) Při dodání zboží s instalací nebo montáží se za místo plnění považuje místo, 
kde je zboží instalováno nebo smontováno.  

(4) Pokud však zboží je dodáno na palubě lodě, letadla nebo vlaku během přepravy osob 
uskutečněné na území Evropské unie, za místo plnění se považuje místo zahájení přepravy 
osob. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.  

(5) Pro účely odstavce 4 se rozumí  
a) místem zahájení přepravy osob první místo, kde mohly nastoupit osoby na území 

Evropské unie,  
b) místem ukončení přepravy osob poslední místo, kde mohly vystoupit osoby na území 

Evropské unie,  
c) přepravou osob uskutečněnou na území Evropské unie část přepravy uskutečněná 

bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a ukončení přepravy osob.  
(6) Místem plnění při dodání nemovité věci je místo, kde se nemovitá věc nachází; 

v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se nachází pozemek zatížený právem 
stavby. 

§ 7a 

Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu 
(1) Místem plnění při dodání zboží soustavami nebo sítěmi obchodníkovi je místo, 

kde má tento obchodník sídlo nebo kde má provozovnu, které je toto zboží dodáno.  
(2) Obchodníkem se pro účely odstavce 1 rozumí osoba povinná k dani, která nakupuje 

plyn, elektřinu, teplo nebo chlad zejména za účelem jejich dalšího prodeje a jejíž vlastní 
spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná.  
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(3) Místem plnění při dodání zboží soustavami nebo sítěmi jiné osobě než osobě 
uvedené v odstavci 1 je místo, kde osoba, které je zboží dodáno, toto zboží spotřebuje. Pokud 
osoba, které je takto zboží dodáno, nespotřebuje všechno dodané zboží, považuje se za místo 
plnění pro toto nespotřebované zboží místo, kde má tato osoba sídlo nebo 
kde má provozovnu, které je toto zboží dodáno. 

§ 8 

Místo plnění při zaslání zboží 
(1) Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho 

odeslání nebo přepravy.  
(2) Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho 

odeslání nebo přeprava začíná, pokud  
a) zasílané zboží není předmětem spotřební daně a  
b) celková hodnota zboží, které osoba povinná k dani zaslala do členského státu ukončení 

odeslání nebo přepravy zboží, bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 
předcházejícím kalendářním roce  
1. 1 140 000 Kč, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu 

do tuzemska, nebo  
2. částku stanovenou jiným členským státem, je-li zboží odesláno nebo přepraveno 

z tuzemska do jiného členského státu.  
(3) Osoba povinná k dani, která zboží zasílá, se může v případě splnění podmínek podle 

odstavce 2 rozhodnout, že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází 
po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě je povinna tak postupovat 
do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém 
se takto rozhodla.  

(4) Zasíláním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží mezi členskými 
státy, pokud  
a) zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu 

ukončení jeho odeslání nebo přepravy  
1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo  
2. jí zmocněnou třetí osobou,  

b) zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání 
nebo přepravy zboží není předmětem daně, a  

c) se nejedná o dodání  
1. nového dopravního prostředku,  
2. zboží s instalací nebo montáží, nebo  
3. použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž 

dodání je předmětem zvláštního režimu.  
(5) Podmínka podle odstavce 4 písm. a) se považuje za splněnou, je-li zboží odesláno 

nebo přepraveno ze třetí země a dovezeno osobou, která zboží dodává, do členského státu 
odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě 
se za členský stát zahájení odeslání nebo přepravy zboží považuje členský stát dovozu zboží.  
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Oddíl 2 
Stanovení místa plnění při poskytnutí služby 

§ 9 

Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby 
(1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která jedná jako taková, 

je místo, kde má tato osoba sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby 
povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, je místem plnění místo, kde 
je tato provozovna umístěna. Za tuto provozovnu se považuje organizační složka této osoby 
povinné k dani, která může přijímat a využívat služby, které jsou poskytovány pro potřebu 
této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje.  

(2) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba 
poskytující službu sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny 
osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, je místem plnění 
místo, kde je tato provozovna umístěna.  

(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu povinnou k dani 
považuje  
a) osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytnuty, i když jsou 

poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně, 
b) právnická osoba nepovinná k dani, která je identifikovanou osobou nebo osobou 

registrovanou k dani v jiném členském státě. 
(4) Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby podle odstavců 1 

a 2 se použije, pokud tento zákon nestanoví jinak.  

§ 9a 

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo 
provozovnu ve třetí zemi 

Za místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo 
provozovnu ve třetí zemi a která je plátcem, s výjimkou poskytnutí služby osvobozeného 
od daně, se považuje tuzemsko, pokud  
a) je místo plnění stanoveno podle § 9 odst. 1 ve třetí zemi a  
b) ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku 

§ 10 

Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci 
(1) Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, včetně služby 

znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovité věci 
a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta 
a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitá věc nachází.  

(2) Službou vztahující se k nemovité věci se pro účely stanovení místa plnění rozumí 
služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 
o společném systému daně z přidané hodnoty7e). 
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(3) Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k právu stavby je místo, 
kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.  

§ 10a 

Místo plnění při poskytnutí přepravy osob 

Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek 
přepravy uskutečňuje.  

§ 10b 

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání 
a zábavy 

(1) Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, 
vzdělávání a zábavy je místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, 
zábavní nebo podobné akce, pokud jde o  
a) službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související 

s tímto oprávněním, nebo  
b) službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby, jakož i poskytnutí 

služby organizátora takové akce, osobě nepovinné k dani.  

§ 10c 

Místo plnění při poskytnutí stravovací služby 
(1) Místem plnění při poskytnutí stravovací služby je místo, kde je tato služba skutečně 

poskytnuta.  
(2) Pokud je však poskytnuta stravovací služba na palubě lodi nebo letadla anebo 

ve vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na území Evropské unie, je místem 
plnění místo zahájení přepravy osob.  

(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí stravovací služby podle odstavce 2 
se rozumí  
a) úsekem přepravy osob uskutečněným na území Evropské unie úsek přepravy 

uskutečněný bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a místem ukončení 
přepravy osob,  

b) místem zahájení přepravy osob místo prvního plánovaného nastoupení osob na území 
Evropské unie po případném přerušení cesty ve třetí zemi,  

c) místem ukončení přepravy osob místo posledního plánovaného vystoupení osob na území 
Evropské unie, které nastoupily na území Evropské unie před případným přerušením 
cesty ve třetí zemi.  
(4) V případě zpáteční cesty se přeprava zpět považuje za samostatnou přepravu.  

§ 10d 

Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku 
(1) Místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku je místo, 

kde osoba, které je služba poskytnuta, dopravní prostředek skutečně fyzicky přebírá. 
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Krátkodobým nájmem dopravního prostředku se pro účely stanovení místa plnění 
při poskytnutí nájmu dopravního prostředku rozumí nepřetržité držení nebo užívání 
dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní a u lodí nepřesahující 90 dní.  

(2) Místem plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku 
osobě nepovinné k dani je místo příjemce služby určené podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně 
z přidané hodnoty7e).  

(3) Místem plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu rekreační lodi osobě 
nepovinné k dani je místo, kde tato osoba loď skutečně fyzicky přebírá za podmínky, 
že osoba, která službu poskytuje, má v tomto místě sídlo nebo provozovnu, je-li služba 
poskytnuta prostřednictvím provozovny.  

(4) Je-li místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku stanoveno podle 
odstavců 1 až 3   
a)  v tuzemsku a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází ve třetí zemi, za místo plnění 

se považuje třetí země,  
b) ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, za místo plnění 

se považuje tuzemsko.  

§ 10e 

Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani 
Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani osobou, která jedná jménem 

a na účet jiné osoby, je místo, kde je místo plnění zajišťovaného plnění.  

§ 10f 

Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani 
(1) Místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani je místo, 

kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.   
(2) Pokud je však poskytnuta služba přepravy zboží mezi členskými státy osobě 

nepovinné k dani, je místem plnění místo zahájení přepravy.  
(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě 

nepovinné k dani se rozumí  
a)  přepravou zboží mezi členskými státy přeprava zboží, pokud místo zahájení přepravy 

a místo ukončení přepravy je na území dvou různých členských států,   
b)  místem zahájení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně začíná, bez ohledu 

na vzdálenost překonanou na místo, kde se zboží nachází,  
c)  místem ukončení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně končí.  
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§ 10g 

Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby 
oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani 

Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde je tato služba 
skutečně poskytnuta, pokud jde o 
a)  službu přímo související s přepravou zboží, jako je nakládka, vykládka, manipulace 

a podobná činnost,  
b)  službu práce na movité hmotné věci nebo službu oceňování movité hmotné věci.  

§ 10h 

Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země 
Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo příjemce služby 

určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí 
opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e), pokud je toto místo 
ve třetí zemi a jde o  
a)  převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného 

práva,  
b)  reklamní službu,   
c)  poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně 

jako zpracování dat a poskytnutí informací,  
d)  bankovní, finanční a pojišťovací služby, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek,  
e)  poskytnutí pracovníků,   
f)  nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou dopravních prostředků,   
g)  poskytnutí přístupu do přepravní nebo distribuční soustavy pro plyn nacházející 

se na území Evropské unie nebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené, 
do elektroenergetické soustavy anebo do sítí tepla nebo chladu a poskytnutí přepravy 
či distribuce plynu, tepla nebo chladu anebo poskytnutí přenosu či distribuce elektřiny 
prostřednictvím těchto soustav nebo sítí, včetně poskytnutí přímo souvisejících služeb,   

h)  zavázání se k povinnosti zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti 
nebo práva uvedených v písmenech a) až g).  

§ 10i 

Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního 
vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani 

 (1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo příjemce služby 
určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí 
opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e), pokud jde o   
a)  telekomunikační službu,   
b)  službu rozhlasového a televizního vysílání, nebo   
c)  elektronicky poskytovanou službu.  

(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí  
a)  telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, 

textových dokumentů, obrázků, zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu, 
rádia, optických nebo elektromagnetických systémů, včetně příslušného přenosu nebo 
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stanovení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo přístup 
k informačním sítím,  

b)  službou rozhlasového a televizního vysílání služba sestávající ze zvukového nebo 
audiovizuálního obsahu, jako jsou rozhlasové nebo televizní pořady pro simultánní 
poslech nebo sledování na základě programové skladby poskytované veřejnosti 
prostřednictvím komunikačních sítí poskytovatelem mediálních služeb pod jeho redakční 
odpovědností,  

c)  elektronicky poskytovanou službou služba poskytovaná prostřednictvím veřejné datové 
sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím 
elektronické adresy, a to zejména  
1.  hostitelství internetových stránek,  
2.  poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace,  
3.  poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází,  
4.  poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, 

sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, 
které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání, nebo  

5.  poskytnutí služby výuky na dálku.  
(3) Odstavec 1 se nepoužije na poskytnutí služby osobou, která má sídlo v jednom 

členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo má sídlo mimo 
území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě, pokud 
a)  místo příjemce služby je v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém 

má osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu a  
b) celková hodnota těchto služeb bez daně nepřekročila v příslušném 

ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR nebo ekvivalent 
této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou 
centrální bankou k 5. prosinci 2017. 
(4) Na poskytnutí služby, kterým byla překročena hodnota podle odstavce 3, 

se použije odstavec 1. 
(5) Osoba poskytující službu podle odstavce 3 se může rozhodnout, že místo plnění 

se určí podle odstavce 1. V takovém případě je povinna tak postupovat do konce 
kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto 
rozhodla. 
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§ 10j  

zrušen  

§ 10k  

zrušen  

Oddíl 3 
Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu 

§ 11 

Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu 
(1) Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje místo, 

kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli. 
(2) Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje členský stát, 

který vydal daňové identifikační číslo, pod nímž pořizovatel zboží pořídil, pokud ukončení 
odeslání nebo přepravy zboží je v členském státě odlišném od členského státu, který vydal 
toto daňové identifikační číslo, a jestliže pořizovatel neprokáže, že pořízení zboží z jiného 
členského státu bylo předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy 
zboží u tohoto pořízení, které bylo předmětem daně v členském státě ukončení odeslání 
nebo přepravy zboží, splnil v tomto členském státě povinnost přiznat daň nebo přiznat 
plnění; obdobně se postupuje v případě, že nevznikla povinnost přiznat plnění. Je-li 
místo plnění stanoveno podle věty první v tuzemsku, pořizovatel nemá nárok na odpočet daně 
uplatněné při tomto pořízení zboží z jiného členského státu. Tímto ustanovením není dotčeno 
ustanovení odstavce 1. 

(3) Pokud je však pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně podle odstavce 
1 v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží následně potom, co bylo 
předmětem daně v tuzemsku byla z tohoto pořízení v tuzemsku přiznána daň nebo 
přiznáno plnění podle odstavce 2, je pořizovatel oprávněn snížit základ daně v tuzemsku o 
základ daně, z kterého byla odvedena daň zaplacena daň, nebo o hodnotu přiznaného 
plnění v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží; obdobně se postupuje 
v případě, že nevznikla povinnost přiznat plnění. Pro snížení základu daně platí obdobně § 
42. 

(4) Pokud však je použit zjednodušený postup při dodání zboží do jiného členského státu 
formou třístranného obchodu, za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu 
se považuje místo stanovené podle odstavce 1, pokud pořizovatel uskutečnil pořízení zboží 
z jiného členského státu za účelem následného dodání zboží v členském státě ukončení 
odeslání nebo přepravy zboží podle odstavce 1 a osoba, které bylo zboží dodáno v členském 
státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, přiznala a zaplatila daň je osobou, která 
je povinna přiznat daň jako při pořízení zboží z jiného členského státu a pořizovatel podal 
souhrnné hlášení. 
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Oddíl 4 
Stanovení místa plnění při dovozu zboží 

§ 12 

Místo plnění při dovozu zboží 
(1) Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází 

v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropské unie.  
(2) Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, ve kterém se na toto zboží přestanou 

vztahovat příslušná celní opatření, pokud je toto zboží při vstupu na území Evropské unie  
a)  dočasně uskladněno, nebo  
b)  propuštěno do celního režimu  

1.  vnějšího tranzitu,  
2.  uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma,  
3.  dočasné použití s úplným osvobozením od cla, nebo  
4.  aktivního zušlechťovacího styku.  

Díl 3 
Vymezení plnění 

§ 13 

Dodání zboží 
(1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím 

jako vlastník. 
(2) Dodáním zboží do jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí dodání 

zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu. 
(3) Za dodání zboží se pro účely tohoto zákona považuje 

a) převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu 
nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu, 

b) dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo 
smlouvy obdobného typu; toto dodání zboží se považuje za samostatné dodání zboží 
komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné dodání zboží komisionářem třetí 
osobě nebo komitentovi, 

c) předání dovezeného zboží, které je ve vlastnictví osoby z třetí země a po propuštění 
do celního režimu volného oběhu je předáno další osobě v tuzemsku beze změny 
vlastnického vztahu, 

d) c) přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo 
k užívanému zboží bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele. 
(4) Za dodání zboží za úplatu se také považuje 

a) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických 
činností plátce, 

b) uvedení do stavu způsobilého k užívání74) dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní 
činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet 
daně podle § 72 odst. 6, 
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c) vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku 
v nepeněžité podobě ve hmotném majetku,2) pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části 
uplatněn odpočet daně, 

d) vložení nepeněžitého vkladu ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku 
uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vložení hmotného majetku, 
který je součástí vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě 
odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně, 

e) dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly 
spolu se zbožím na trh10a), jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen 
k poslednímu dni příslušného účetního období7d) daného plátce nebo k poslednímu 
dni příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví. Pro účely tohoto 
zákona jsou za vratné obaly stejného druhu považovány také vratné obaly se shodnou 
výší zvláštní peněžní částky účtované při dodání vratného obalu spolu se zbožím. Toto 
ustanovení se nevztahuje na dodání vratných obalů spolu se zbožím, u kterého 
by se uplatnilo osvobození od daně podle § 63., 

f) předání dovezeného zboží, které bylo propuštěno do celního režimu volného oběhu, 
v tuzemsku bez změny vlastnického práva do okamžiku dodání tohoto zboží podle 
odstavce 1. 
(5) Použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických 

činností plátce se pro účely tohoto zákona rozumí trvalé použití obchodního majetku plátcem 
pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, trvalé použití pro jiné účely než související 
s uskutečňováním jeho ekonomických činností, a poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, 
pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně. 

(6) Za dodání zboží za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje také přemístění 
obchodního majetku plátcem do jiného členského státu. Přemístěním obchodního majetku 
se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava majetku tímto plátcem nebo 
jím zmocněnou třetí osobou z tuzemska do jiného členského státu pro účely uskutečňování 
jeho ekonomických činností v jiném členském státě. Za dodání zboží do jiného členského 
státu plátcem se pro účely tohoto zákona považuje také přemístění zboží, které bylo pořízeno 
tímto plátcem podle § 16 odst. 4, z tuzemska do jiného členského státu. 

(7) Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu se pro účely 
tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro účely 
a) dodání zboží s instalací nebo montáží, 
b) zasílání zboží do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, 
c) dodání zboží plátcem na palubě lodí, letadel nebo vlaků během přepravy osob podle § 7 

odst. 4, 
d) dodání zboží plátcem v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, pokud 

je dodání zboží v tomto členském státě osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, 
e) vývozu zboží plátcem, pokud je zboží propuštěno do celního režimu vývozu, 
f) poskytnutí služby pro plátce, zahrnující práce na zboží fyzicky uskutečněné v členském 

státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky, že zboží 
po provedení prací je vráceno zpět plátci do tuzemska, ze kterého bylo původně odesláno 
nebo přepraveno, 

g) přechodného užití zboží v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy 
zboží, pro účely poskytnutí služby plátcem, 

h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území jiného členského 
státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze třetí země pro přechodné užití 
vztahoval celní režim dočasného použití s plným osvobozením od cla, nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



VI.B 

- 21 - 
 

i) dodání zboží soustavami nebo sítěmi. 
(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. 

(9) Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje 
a) pozbytí obchodního závodu, pokud se jedná o hmotný majetek, 
b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady 

nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu,11) 
c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně 

nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické 
činnosti, 

d) dodání vratného obalu, který je dodáván spolu se zbožím kupujícímu za úplatu, pokud 
je tato úplata přímo vázána k vratnému obalu a kupujícímu je při dodání zboží zaručeno 
vrácení této úplaty v plné výši po vrácení vratného obalu10a), nebo 

e) vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu. 

§ 14 

Poskytnutí služby 
(1) Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí všechny činnosti, které nejsou 

dodáním zboží. Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí také 
a) pozbytí nehmotné věci, 
b) přenechání zboží k užití jinému, 
c) vznik a zánik věcného břemene, 
c) zřízení, trvání a zánik věcného břemene, 
d)  zavázání se k povinnosti zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo situaci. 

(2) Za poskytnutí služby se pro účely tohoto zákona považuje 
a) poskytnutí služby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající 

ze zvláštního právního předpisu, 
b) poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo 

smlouvy obdobného typu; tato služba se považuje za samostatné poskytnutí služby 
komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné poskytnutí služby komisionářem 
třetí osobě nebo komitentovi. 
(3) Za poskytnutí služby za úplatu se pro účely tohoto zákona také považuje 

a) poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností 
plátce, 

b) vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku 
v nepeněžité podobě v nehmotném majetku,2) pokud byl u majetku nebo jeho části 
uplatněn odpočet daně, 

c) vložení nepeněžitého vkladu v nehmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku 
uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vkladu obchodního závodu; 
vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň 
společně a nerozdílně. 
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(4) Pro účely tohoto zákona se za poskytnutí služby pro účely nesouvisející 
s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí 
a)  dočasné využití obchodního majetku, s výjimkou dlouhodobého majetku, pro osobní 

spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části 
uplatněn odpočet daně, nebo 

b)  poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců 
nebo jiné účely než souvisejících s uskutečňováním jeho ekonomických činností, pokud 
u přímo souvisejících přijatých plnění byl uplatněn odpočet daně. 
(5) Za poskytnutí služby se však pro účely tohoto zákona nepovažuje 

a) pozbytí obchodního závodu, 
b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, včetně 

poskytnutí služby, jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu,11) 
c) postoupení vlastní pohledávky vzniklé plátci. 

§ 15 

zrušen 

§ 15 

Poukaz 
(1) Poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí nástroj,  

a) se kterým je spojena povinnost jej přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání 
zboží nebo poskytnutí služby a 

b) na kterém samotném nebo v související dokumentaci jsou uvedeny tyto údaje:  
1.  zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, nebo  
2.  osoba, která má uskutečnit dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby. 
(2) Jednoúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí poukaz, 

u kterého jsou v okamžiku jeho vydání o dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které 
se vztahuje, známy alespoň tyto údaje: 
a) sazba daně v případě zdanitelného plnění nebo skutečnost, že se jedná o plnění 

osvobozené od daně, a 
b) místo plnění. 

(3) Víceúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí poukaz 
jiný než jednoúčelový poukaz. 

§ 15a 

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu 
(1) Vydání nebo převod jednoúčelového poukazu se pro účely daně z přidané 

hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, 
uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem jsou vydání nebo převod 
provedeny. 

(2) Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě 
jednoúčelového poukazu uskutečněná osobou povinnou k dani, která tento poukaz 
přijme jako úplatu, se pro účely daně z přidané hodnoty nepovažuje za dodání zboží 
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nebo poskytnutí služby. Přijme-li tato osoba jednoúčelový poukaz jako část úplaty, za 
dodání zboží nebo poskytnutí služby se pro účely daně z přidané hodnoty nepovažuje 
skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby v části odpovídající této části 
úplaty. 

 (3) Vydá-li osoba povinná k dani jednoúčelový poukaz vlastním jménem a tato 
osoba není osobou povinnou k dani, která má povinnost tento poukaz přijmout jako 
úplatu nebo část úplaty, považuje se vydání tohoto poukazu za dodání zboží nebo 
poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, osobou, která má povinnost poukaz 
přijmout, osobě, která poukaz vydala.  

§ 15b 

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu 
(1) Vydání nebo převod víceúčelového poukazu se pro účely daně z přidané hodnoty 

nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje.  
(2) Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě 

víceúčelového poukazu uskutečněná osobou povinnou k dani, která tento poukaz přijme 
jako úplatu nebo část úplaty, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání 
zboží nebo poskytnutí služby. 

(3) Je-li v přímé souvislosti s vydáním nebo převodem víceúčelového poukazu 
osobou povinnou k dani jinou než osobou, která má povinnost tento poukaz přijmout 
jako úplatu nebo část úplaty, poskytnuta samostatná služba, odstavec 1 se na poskytnutí 
této služby nepoužije. 

§ 16 

Pořízení zboží z jiného členského státu 
(1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí nabytí 

práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, 
která není nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační 
povinnost v jiném členském státě, které nejsou osvobozenou osobou, pokud je zboží 
odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného 
a) osobou, která uskutečňuje dodání zboží, 
b) pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží 

z jiného členského státu, nebo 
c) zmocněnou třetí osobou. 

(2) Za pořízení zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona nepovažuje 
a) dodání zboží s instalací nebo montáží, 
b) dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 
c) zasílání zboží, 
d) přemístění obchodního majetku z jiného členského státu do tuzemska pro účely uvedené 

v § 13 odst. 7, 
e) nabytí vratného obalu za úplatu. 

(3) Pokud je zboží pořízeno právnickou osobou nepovinnou k dani, pro kterou je pořízení 
zboží předmětem daně, odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je uskutečněn 
touto osobou do členského státu odlišného od členského státu ukončení odeslání nebo 
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přepravy zboží, považuje se pro účely tohoto zákona zboží za odeslané nebo přepravené 
z členského státu, do kterého je dovoz zboží uskutečněn. Pokud je dovoz zboží uskutečněn 
právnickou osobou nepovinnou k dani, pro kterou je pořízení zboží předmětem daně, 
do tuzemska, má tato osoba nárok na vrácení zaplacené daně při dovozu zboží, pokud 
prokáže, že pořízení tohoto zboží bylo předmětem daně v členském státě, ve kterém 
je ukončeno odeslání nebo přeprava tohoto zboží. Při vracení daně se postupuje přiměřeně 
podle § 82 až 82b. 

(4) Za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem se pro účely tohoto zákona také 
považuje přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani 
v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou a která není plátcem, za účelem 
následného dodání zboží v tuzemsku pořizovateli. 

(5) Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se pro účely tohoto zákona 
považuje 
a) přemístění zboží plátcem pro účely uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, 

pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska a toto 
zboží bylo plátcem v rámci uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném 
členském státě vyrobeno, nakoupeno, pořízeno z dalšího členského státu nebo dovezeno 
z třetí země, 

b) přemístění zboží plátcem z jiného členského státu do tuzemska, které bylo odesláno nebo 
přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je uskutečněn plátcem v tomto jiném členském 
státě, a odeslání nebo přeprava zboží je ukončena v tuzemsku, 

c) přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která není 
osvobozenou osobou a která nemá sídlo v tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou 
k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, pro účely uskutečňování ekonomických 
činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu 
do tuzemska, 

d) přidělení zboží z jednoho členského státu do jiného ozbrojeným silám jiného členského 
jiného státu, který je členem Organizace Severoatlantické smlouvy, nebo státu 
zúčastněného v Partnerství pro mír, pro jejich použití nebo použití civilních 
zaměstnanců, kteří je doprovázejí, pokud zboží nebylo předmětem daně v členském státě, 
který zboží přiděluje, jestliže dovoz tohoto zboží není osvobozen od daně. 

§ 17 

Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného 
obchodu 

(1) Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani 
ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito 
třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu 
prodávajícího do členského státu kupujícího. 

(2) Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani 
v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou osobou.  

(3) Kupujícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani 
v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, která kupuje zboží od prostřední 
osoby. 
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(4) Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná 
k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu 
kupujícího, která  
a) není osvobozenou osobou a  
b) pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání 

zboží kupujícímu v tomto členském státě.  
(5) Při užití zjednodušeného postupu při třístranném obchodu se nesmí prostřední osoba 

registrovat k dani v členském státě kupujícího a uplatnit osvobození od daně při pořízení 
zboží v tomto členském státě, za podmínek stanovených tímto členským státem. Prostřední 
osoba může být osobou registrovanou k dani v členském státě prodávajícího, pokud 
pro účely třístranného obchodu nevystupuje jako tato osoba. 

(6) Pořízení zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno prostřední osobou 
v tuzemsku, při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu je osvobozeno od daně 
za těchto podmínek  
a) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou, která není 

plátcem ani identifikovanou osobou, ale je osobou registrovanou k dani v jiném členském 
státě,  

b) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou za účelem 
následného dodání zboží v tuzemsku,  

c) zboží pořízené prostřední osobou je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu 
prodávajícího do tuzemska a je určeno pro kupujícího, pro kterého prostřední osoba 
uskutečňuje následné dodání zboží,  

d) kupující je plátce nebo identifikovaná osoba,  
e) kupující je povinen přiznat daň u dodání zboží uskutečněného prostřední osobou jako 

při pořízení zboží z jiného členského státu.  
(7) Prostřední osoba, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě 

a pořizuje zboží z jiného členského státu a dodává zboží kupujícímu, který je plátcem nebo 
identifikovanou osobou, je při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu povinna  
a) splnit podmínky podle odstavce 6 pro uplatnění osvobození od daně při pořízení zboží 

z jiného členského státu uskutečněné v tuzemsku,  
b) oznámit stejné daňové identifikační číslo prodávajícímu a uvést je na daňovém dokladu 

pro kupujícího,  
c) vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o třístranný obchod.  

(8) Kupující je povinen oznámit prostřední osobě daňové identifikační číslo, které 
kupujícímu bylo přiděleno v tuzemsku, a přiznat daň na základě daňového dokladu 
vystaveného prostřední osobou, stejně jako při pořízení zboží z jiného členského státu.  

§ 18 

zrušen 

§ 19 

Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie 
(1) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu 

osobě registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně 
s nárokem na odpočet daně.  
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(2) Dnem prvního uvedení do provozu se u nových dopravních prostředků lodí a letadel 
rozumí den dodání výrobcem prvnímu kupujícímu nebo vlastníkovi nebo první den, kdy 
kupující nebo vlastník je oprávněn s dopravním prostředkem nakládat, a to ten den, který 
nastane dříve, nebo den, kdy byl dopravní prostředek výrobcem použit pro předváděcí účely. 
Za den prvního uvedení do provozu u pozemních motorových vozidel se považuje den, kdy 
bylo vozidlo registrováno k provozu ve státu výrobce, nebo den, kdy nastala povinnost toto 
vozidlo ve státu výrobce registrovat, a to ten den, který nastane dříve. Pokud není povinnost 
vozidlo registrovat ve státu výrobce, je dnem prvního uvedení do provozu den, kdy bylo 
vozidlo odvezeno kupujícím nebo jeho vlastníkem, nebo den dodání kupujícímu nebo jeho 
vlastníkovi nebo den, kdy kupující nebo vlastník s ním mohl nakládat, a to ten den, který 
nastane dříve, nebo den, kdy pozemní motorové vozidlo bylo použito pro předváděcí účely. 
Jestliže není den prvního uvedení do provozu takto stanoven, považuje se za den prvního 
uvedení do provozu den, kdy byl vystaven doklad o prodeji.  

(3) Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek od osoby registrované 
k dani v jiném členském státě, uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu.   

(4) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu 
osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění 
osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je nový dopravní prostředek 
přemístěn do jiného členského státu a plátce společně s pořizovatelem předloží místně 
příslušnému správci daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského 
státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke kterému přiloží kopii vystaveného daňového 
dokladu. Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě, která není 
osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, plátce neuvádí do souhrnného hlášení. 
Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek z jiného členského státu od osoby, 
která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje také pořízení 
zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně v tuzemsku, a k daňovému přiznání je 
povinen přiložit hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu, 
který mu vystavil dodavatel.  

(5) Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, který je 
přemístěn do jiného členského státu, se považuje za osobu oprávněnou uplatnit nárok na 
odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí nového dopravního prostředku ve sjednané ceně 
nebo při dovozu nebo při pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do výše daně, 
kterou by byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo zdanitelným plněním v tuzemsku. 
Tato osoba je oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně u svého místně příslušného správce 
daně v daňovém přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, a s hlášením o dodání 
nového dopravního prostředku předloží daňové přiznání do 10 dnů ode dne dodání nového 
dopravního prostředku do jiného členského státu; tuto lhůtu nelze prodloužit. Pokud nárok na 
odpočet daně neuplatní v tomto daňovém přiznání nebo na požádání správce daně neposkytne 
informace nutné ke správnému stanovení nároku na odpočet daně, její nárok zaniká.  

(6) Osoba, která není plátcem, a pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného 
členského státu, který bude registrován k provozu v tuzemsku, je povinna předložit daňové 
přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, hlášení o pořízení nového dopravního 
prostředku do 10 dnů ode dne pořízení; tuto lhůtu nebo ve lhůtě pro podání daňového 
přiznání, jde-li o identifikovanou osobu; tyto lhůty nelze prodloužit. Na základě tohoto 
daňového přiznání správce daně vyměří částku daně, kterou je pořizující osoba povinna 
zaplatit místně příslušnému správci daně do 25 dnů ode dne, kdy jí daň byla vyměřena. 
Správce daně osobě požívající výsad a imunit při pořízení nového dopravního prostředku z 
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jiného členského státu vydá potvrzení o osvobození od daně, pokud je pořízen nový dopravní 
prostředek v rámci množstevních limitů stanovených v § 80.  

(7) Osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu, který bude 
registrován v registru silničních motorových vozidel, může před podáním daňového přiznání 
podat hlášení o pořízení nového motorového vozidla a zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení 
nového dopravního prostředku, kterou vypořádá v následně podaném daňovém přiznání. K 
hlášení o pořízení nového motorového vozidla dopravního prostředku je povinna přiložit 
kopii daňového dokladu, který jí vystavil dodavatel z jiného členského státu. Zaplacení zálohy 
správce daně na žádost pořizovatele potvrdí.  

(8) Při dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu musí být 
na daňovém dokladu uveden údaj, že se jedná o nový dopravní prostředek, a údaje tuto 
skutečnost potvrzující.  

§ 20 

Dovoz zboží 
(1) Dovozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí vstup zboží z třetí země na území 

Evropské unie.  
(2) Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také vstup zboží na území 

Evropské unie z území podle § 3 odst. 2. U dovozu tohoto zboží postupuje celní úřad tak, jako 
by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země. 

Díl 4 
Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit 

§ 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. 

(3) Dodání zboží nebo poskytnutí služby je pro účely tohoto zákona známo dostatečně 
určitě, jsou-li známy alespoň tyto údaje: 
a) zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, 
b) sazba daně v případě zdanitelného plnění a 
c) místo plnění. 

§ 21 

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby 
(1) Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné 

a) dnem dodání podle § 13 odst. 1  
b) dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě podle zvláštního právního 

předpisu16), nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



VI.B 

- 28 - 
 

c) dnem přenechání zboží k užívání podle § 13 odst. 3 písm. d) c). 
(2) Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání 

nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden 
den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při přenechání 
nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. d) c) se zdanitelné plnění považuje 
za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání. 

(3) Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího 
poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního 
kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve. 

(4) V ostatních případech se zdanitelné plnění Zdanitelné plnění se považuje 
za uskutečněné 
a) dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném plnění uskutečněném podle 

smlouvy o dílo, 
b) dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby při dodání 

tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, 
při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny, 

c) dnem zjištění skutečné výše částky za plnění poskytované v přímé souvislosti 
s nájmem nemovité věci při poskytování služeb souvisejících s nájmem nemovité 
věci, 

c) d) dnem použití majetku nebo využití služby při použití hmotného majetku nebo 
poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností 
plátce, 

d) e) dnem uvedení do stavu způsobilého k užívání74) při plnění vymezeném v § 13 odst. 4 
písm. b), 

e) f)  dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu, 
popřípadě jiných práv k tomuto vkladu, při vložení majetkového vkladu v nepeněžité 
podobě, s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle odstavce 2, 

f) g)  dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv 
k vydávanému majetku, při vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo 
podílu na likvidačním zůstatku, s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle 
odstavce 2, 

g) h) dnem dodání třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě dnem 
dodání třetí osobou, při dodání zboží na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy 
obdobného typu, nebo 

h) i) dnem poskytnutí služby třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě 
dnem poskytnutí služby třetí osobou, při poskytnutí služby na základě komisionářské 
smlouvy nebo smlouvy obdobného typu., nebo 

j) dnem vydání nebo převodu jednoúčelového poukazu. 
(5) Zdanitelné plnění uskutečňované prostřednictvím prodejních automatů, popřípadě 

jiných obdobných přístrojů uváděných do chodu mincemi, bankovkami, známkami nebo 
jinými platebními prostředky nahrazujícími peníze, a v případech, kdy se úplata za zdanitelná 
plnění uskutečňuje platebními prostředky nahrazujícími peníze, se považuje za uskutečněné 
dnem, kdy plátce vyjme peníze nebo platební prostředky nahrazující peníze z přístroje nebo 
jiným způsobem zjistí výši obratu. 

(6) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. f) e) vzniká povinnost přiznat daň ke 
dni jeho uskutečnění. Zdanitelné plnění podle § 13 odst. 4 písm. e) se považuje za 
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uskutečněné k poslednímu dni účetního období daného plátce nebo k poslednímu dni 
kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví. 

(7) Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy uskutečňuje 
ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které 
je uzavřena smlouva. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. 
U dílčích plnění uskutečněných podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění považuje 
za uskutečněné i dnem podle odstavce 4 písm. a), a dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
ten den, který nastane dříve. 

(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 roce, ve kterém bylo poskytování tohoto 
plnění započato. Toto ustanovení se nepoužije v případech podle odstavce 4 písm. b) a c). 

(9) Pro stanovení dne uskutečnění plnění u plnění osvobozených od daně platí odstavce 
1 až 8 obdobně. U nájmu nemovité věci osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně 
se považuje plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku. 

§ 22  

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského 
státu osvobozeném od daně  

Při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně 
s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání k patnáctému 
dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno 
do jiného členského státu. Pokud však byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem 
měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného 
členského státu, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení 
daňového dokladu. 

§ 23 

Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží 
(1) Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu 

zboží vzniká 
a) propuštěním zboží do celního režimu  

1. volného oběhu,  
2. dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, nebo  
3. konečného užití,  

b) nesplněním některé z povinností stanovených v celních předpisech pro  
1. vstup zboží, které není zbožím Evropské unie, na území Evropské unie,  
2. dočasné uskladnění,  
3. celní režim tranzitu,  
4. celní režim uskladnění,  
5. celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla,  
6. celní režim zušlechtění, nebo  
7. nakládání se zbožím, které není zbožím Evropské unie,  

c) nesplněním podmínky, na jejímž základě může být zboží, které není zbožím Evropské 
unie, propuštěno do celního režimu, s výjimkou celního režimu konečného užití,  
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d) odnětím zboží, které není zbožím Evropské unie, celnímu dohledu, nebo  
e) porušením podmínek stanovených v povolení k použití zvláštního celního režimu. 

(2) Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. a), 
je plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží 
do příslušného celního režimu propuštěno.  

(3) Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. a) 
bod 2, je plátce povinen přiznat daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do 
celního režimu volného oběhu v době dovozu zboží.  

(4) Pokud byly porušeny podmínky pro osvobození od daně podle § 71g, je plátce 
povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží 
do celního režimu volného oběhu propuštěno.  

(5) Bylo-li osobě, která není plátcem, rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle 
odstavce 1 písm. a) bod 2, je tato osoba povinna zaplatit daň ve výši, která by byla vyměřena 
při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu v době dovozu zboží.  

(6) Plátce splnil povinnost přiznat daň při dovozu zboží, pokud daň zaplatil celnímu 
úřadu v souladu s tímto zákonem jako osoba povinná zaplatit daň. 

§ 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 
a) dnem uskutečnění plnění stanoveným podle § 21, nebo 
b) při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 dnem poskytnutí této 

služby. 
(3) Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění podle odstavce1 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. 

(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, 
b) dodání zboží s instalací nebo montáží, 
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi. 

§ 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 
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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, 
b) poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1, na které se vztahuje 

povinnost podat souhrnné hlášení. 
(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. 

(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, 
b) dodání zboží s instalací nebo montáží, 
c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi. 

§ 25 

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného 
členského státu 

(1) Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku vzniká plátci 
nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň k patnáctému dni v měsíci, který následuje 
po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vystaven před 
patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, vzniká plátci 
nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň ke dni vystavení daňového dokladu.  

(2) Při pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 vzniká plátci nebo 
identifikované osobě povinnost přiznat daň dnem přemístění zboží do tuzemska.  

(3) Pořízení zboží z jiného členského státu se považuje za uskutečněné dnem, 
ke kterému by bylo uskutečněno zdanitelné plnění při dodání zboží podle § 21. Pořízení zboží 
z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 se však považuje za uskutečněné dnem 
přemístění zboží do tuzemska. 

Díl 5 
Daňové doklady 

Oddíl 1 
Obecná ustanovení o daňových dokladech 

§ 26 

Daňový doklad 
(1) Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto 

zákoně.  
(2) Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu.  
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(3) Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen 
elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro 
kterou se plnění uskutečňuje.  

(4) Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě 
odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečňuje. 

Oddíl 2 
Vystavování daňových dokladů 

§ 27 

Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů 
(1) Vystavování daňových dokladů při dodání zboží nebo poskytnutí služby podléhá 

pravidlům členského státu, ve kterém je místo plnění.  
(2) Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům členského státu, ve kterém 

má osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění 
uskutečněno prostřednictvím této provozovny, pokud je místo plnění  
a) v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba povinná k dani, která 

plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této 
provozovny, a pokud osobou povinnou přiznat daň je osoba, pro kterou se plnění 
uskutečňuje, a tato osoba nebyla zmocněna k vystavení daňového dokladu, nebo  

b) ve třetí zemi.  
(3) Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům členského státu, ve kterém je 

osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, registrovaná k dani ve zvláštním 
režimu jednoho správního místa. 

§ 28 

Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku 
(1) Plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě 

a) dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě 
nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, 

b) zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, 
c) dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně 

s nárokem na odpočet daně, 
d) přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla 

povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty, nebo. 
e) uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4, s výjimkou § 13 odst. 4 písm. c), nebo podle § 14 

odst. 3, s výjimkou § 14 odst. 3 písm. c). 
(2) Plátce je povinen v případě uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. a), b) a e) 

nebo podle § 14 odst. 3 písm. a) vystavit doklad o použití. 
(2) (3) Osoba povinná k dani je povinna vystavit daňový doklad v případě 
a) uskutečnění plnění pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, 

je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění 
uskutečňuje, sídlo nebo ve kterém nemá umístěnu provozovnu, prostřednictvím které 
je toto plnění uskutečněno, pokud jde o 
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1. poskytnutí služby, 
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo 
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, 

b) poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani 
nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo 

c) přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla 
povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění ke dni přijetí úplaty. 

(3) (4) Orgán veřejné moci nebo dražebník je povinen namísto plátce vystavit daňový doklad 
při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu, a to obdobně podle 
odstavce 1 písm. a), a poskytnout daňový doklad tomuto plátci. 
(4) (5) Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat 
daň, nebo přiznat plnění. 
(5) (6) Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém 
a) se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození 

od daně s nárokem na odpočet daně, 
b) se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání 

zboží soustavami nebo sítěmi pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu 
nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná 
k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo ve kterém nemá umístěnu provozovnu, 
prostřednictvím které je toto plnění uskutečněno, 

c) se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu 
povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí 
zemi, nebo 

d) byla přijata úplata, pokud před uskutečněním plnění podle písmen b) nebo c) vznikla 
povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty. 

(6) (7) Osoba povinná k dani může k vystavení daňového dokladu písemně zmocnit osobu, 
pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Pokud je zmocnění uděleno elektronicky, 
musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. 

(8) Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit nezbytné 
úsilí k doručení daňového dokladu. 

(9) Správce daně může plátci uložit záznamní povinnost o plnění povinnosti podle 
odstavce 8, pokud se na základě vyhledávací činnosti domnívá, že tuto povinnost neplní. 

Oddíl 3 
Náležitosti daňových dokladů 

§ 29 

Náležitosti daňového dokladu 
(1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje: 

a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, 
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět plnění, 
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g) den vystavení daňového dokladu, 
h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla 

povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne 
vystavení daňového dokladu, 

i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sazbu daně, 
l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně. 

(2) Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje: 
a) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo 

jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně, 
b) „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna 

k vystavení daňového dokladu, 
c) „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění 

uskutečněno. 
(3) Daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje: 

a) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno, 
b) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla 

povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění ke dni přijetí úplaty, 
c) sazbu daně a výši daně, 

1. jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo 
2. je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno. 
(4) Označením se pro účely daňových dokladů rozumí 

a) obchodní firma nebo jméno, 
b) dodatek ke jménu a 
c) sídlo. 

§ 29a 

Náležitosti daňového dokladu skupiny  
(1) Pokud je daňový doklad vystaven v případě plnění uskutečněného skupinou, uvede 

se na daňovém dokladu namísto označení skupiny, která uskutečňuje plnění, označení člena 
skupiny, který uskutečňuje plnění.  

(2) Pokud je daňový doklad vystaven v případě plnění uskutečněného pro skupinu, 
uvede se na daňovém dokladu namísto označení skupiny, pro kterou se uskutečňuje plnění, 
označení člena skupiny, pro kterého se uskutečňuje plnění.  

Oddíl 4 
Zjednodušený daňový doklad 

§ 30 

Vystavování zjednodušeného daňového dokladu 
(1) Daňový doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka 

za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč.  
(2) Daňový doklad nelze vystavit jako zjednodušený daňový doklad v případě   
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a) dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně 
s nárokem na odpočet daně,  

b) zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,  
c) uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění 

uskutečňuje, nebo  
d) prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné 

než pevné ceny pro konečného spotřebitele. 

§ 30a 

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu 
(1) Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat  

a) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,  
b) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,  
c) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,  
d) základ daně,  
e) výši daně.  

(2) Neobsahuje-li zjednodušený daňový doklad výši daně, musí obsahovat částku, kterou 
osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.  

Oddíl 5 
Zvláštní daňové doklady 

§ 31 

Splátkový kalendář 
Splátkový kalendář je daňovým dokladem, pokud   

a) obsahuje náležitosti daňového dokladu a  
b) tvoří součást nájemní smlouvy nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně odkazováno.  

§ 31a 

Platební kalendář 
(1) Platební kalendář je daňovým dokladem, pokud  

a) obsahuje náležitosti daňového dokladu,  
b) osoba, pro niž je uskutečňováno zdanitelné plnění, poskytuje úplatu před uskutečněním 

zdanitelného plnění a  
c) je na něm uveden rozpis plateb na předem stanovené období.  

(2) Platební kalendář nemusí obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty. 

§ 31b 

Souhrnný daňový doklad 
(1) Osoba povinná k dani, která uskutečňuje několik samostatných plnění pro stejnou 

osobu, může vystavit za těchto několik samostatných plnění souhrnný daňový doklad.  
(1) Souhrnný daňový doklad lze vystavit za 
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a) více samostatných plnění, které osoba povinná k dani uskutečňuje pro stejnou 
osobu, nebo 
b) jedno zdanitelné plnění, pokud byla úplata za toto plnění přijata přede dnem 
uskutečnění tohoto plnění v kalendářním měsíci, ve kterém se plnění uskutečnilo. 

(2) Souhrnný daňový doklad se vystavuje do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, 
ve kterém  
a) se uskutečnilo první plnění uvedené na tomto souhrnném daňovém dokladu, nebo  
b) byla přijata první úplata uvedená na tomto souhrnném daňovém dokladu, pokud vznikla 

povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty.   
(3) Údaje společné pro všechna samostatná plnění mohou být na souhrnném daňovém 

dokladu uvedeny pouze jednou. 
(4) Pro každé samostatné plnění musí být zvlášť uvedeny tyto údaje:  

a) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve,  
b) jednotková cena bez daně a sleva, není-li obsažena v jednotkové ceně,  
c) základ daně,  
d) sazba daně a  
e) výše daně.  

§ 32 

Doklad o použití 
(1) Doklad o použití je daňový doklad vystavený v případě plnění podle § 13 odst. 4 

písm. a), b) a e) nebo podle § 14 odst. 3 písm. a). 
(2) Doklad o použití neobsahuje tyto údaje: 

a) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
b) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje. 

 (2) (3) V dokladu o použití se rovněž uvede sdělení o účelu použití. 

§ 32a 

Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu  
Potvrzení vystavené při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo 

dražbu je daňovým dokladem, pokud obsahuje  
a) náležitosti daňového dokladu a  
b) sdělení, že se jedná o prodej prostřednictvím osoby určené k uskutečnění prodeje 

obchodního majetku plátce. 

Oddíl 6 
Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží 

§ 33 

Daňový doklad při dovozu 
(1) Za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska se považuje  
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a) rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat 
nebo zaplatit daň, nebo  

b) jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.  
(2) Za daňový doklad při vrácení zboží zpět do tuzemska se považuje rozhodnutí 

o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.   

§ 33a 

Daňový doklad při vývozu 
Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje daňový doklad vystavený podle § 28 

odst. 1 písm. a).  

Oddíl 7 
Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů 

§ 34 
(1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce doby stanovené 

pro jeho uchovávání zajištěna  
a) věrohodnost jeho původu,  
b) neporušenost jeho obsahu a  
c) jeho čitelnost.  

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
a) věrohodností původu skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje 

nebo která daňový doklad oprávněně vystavila,  
b) neporušeností obsahu skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto 

zákona nebyl změněn,  
c) čitelností skutečnost, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo 

prostřednictvím technického zařízení.   
(3) Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho 

čitelnosti lze dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů vytvářejících 
spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním.  

(4) Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho 
obsahu lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také  
a) uznávaným elektronickým podpisem,  
b) uznávanou elektronickou pečetí, nebo  
c) elektronickou výměnou informací (EDI)21), jestliže dohoda o této výměně stanoví užití 

postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu. 

Oddíl 8 
Uchovávání daňových dokladů 

§ 35 

Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů 
(1) Povinnost uchovávat daňové doklady má uchovatel, kterým je osoba povinná k dani, 

která   
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a) daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl daňový doklad vystaven, pokud jde 
o daňové doklady za uskutečněná plnění, nebo  

b) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a která je plátcem nebo identifikovanou osobou, 
pokud jde o daňové doklady za všechna plnění přijatá v souvislosti se sídlem nebo 
provozovnou v tuzemsku.  
(2)  Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, 

ve kterém se plnění uskutečnilo.  
(3) Uchovatel se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku je povinen uchovávat daňové 

doklady v tuzemsku. To neplatí, pokud je uchovává způsobem umožňujícím nepřetržitý 
dálkový přístup.  

(4) Pokud má uchovatel sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, je povinen předem oznámit 
správci daně místo uchovávání daňových dokladů v případě, že toto místo není v tuzemsku.  

(5) Uchovatel je povinen na žádost správce daně zajistit český překlad daňového 
dokladu vystaveného v cizím jazyce.  

§ 35a 

Elektronické uchovávání daňových dokladů 
(1) Daňový doklad lze převést z listinné podoby do elektronické a naopak.   
(2) Daňový doklad lze uchovávat elektronicky prostřednictvím elektronických 

prostředků pro zpracování a uchovávání dat. 
(3) Při uchovávání daňových dokladů prostřednictvím elektronických prostředků musí 

být rovněž elektronicky uchovávána data zaručující věrohodnost původu daňových dokladů 
a neporušenost jejich obsahu.   

(4) Pokud uchovatel uchovává daňové doklady prostřednictvím elektronických 
prostředků zaručujících nepřetržitý dálkový přístup k uchovávaným datům, je povinen zajistit 
pro správce daně bezodkladně přístup k těmto dokladům, možnost stahovat je a používat je, 
pokud jde o  
a) daňové doklady uchovávané osobou povinnou k dani, která má sídlo nebo provozovnu 

v tuzemsku, nebo  
b) daňové doklady za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku uchovávané osobou 

povinnou k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku.  

Díl 6 
Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový 

doklad 

§ 36 

Základ daně 
(1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné 

zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné 
plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, a to bez daně za toto zdanitelné plnění. 

(2) Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění 
je částka přijaté úplaty snížená o daň. 
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(3) Základ daně také zahrnuje 
a) jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění, 
b) dotace k ceně, 
c) b) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné 
plnění, při jeho uskutečnění, 
d) c) při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou, 
e) d) při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě nebo 
spojených s výstavbou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako 
její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují. 

(4) Za vedlejší výdaje se pro účely základu daně považují zejména náklady na balení, 
přepravu, pojištění a provize. 

(5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje rozdíl ze zaokrouhlení částky daně 
za zdanitelné plnění způsobem podle § 37 odst. 1 částka vzniklá zaokrouhlením celkové 
úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží a poskytnutí služby na celou korunu. 

(6) Základem daně je v případě, že se jedná o 
a) dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) až d) a f), odst. 5, odst. 6 a podle § 16 odst. 5, 

cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše 
celkových nákladů vynaložených na dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

b) poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 a 4, výše celkových nákladů vynaložených 
na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění., 

c) dodání zboží nebo poskytnutí služby, v případech kdy byla úplata poskytnuta 
formou nepeněžitého plnění, obvyklá cena bez daně tohoto dodání nebo poskytnutí, 

d) dodání zboží nebo poskytnutí služby, v případech kdy byla úplata poskytnuta zcela 
nebo zčásti virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, obvyklá cena bez 
daně tohoto dodání nebo poskytnutí.  
(7) Základem daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě 

víceúčelového poukazu je vše, co jako úplatu za víceúčelový poukaz uhradila nebo má 
uhradit osoba, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo třetí osoba, a to bez 
daně za toto zdanitelné plnění. Není-li tato úplata známa, je základem daně částka 
uvedená na víceúčelovém poukazu nebo v související dokumentaci snížená o daň. 

(8) Je-li víceúčelový poukaz přijat jako část úplaty za uskutečněné zdanitelné plnění, 
stanoví se základ daně za toto plnění jako součet částky stanovené podle odstavce 7 
pro část úplaty odpovídající víceúčelovému poukazu a částky stanovené podle odstavce 1 
pro zbývající část úplaty. 

(7) (9) Pokud se za uskutečněná plnění stanoví celková cena nebo hodnota, která zahrnuje 
dodání zboží nebo poskytnutí služby s různými sazbami daně, popřípadě osvobozená od daně, 
základ daně se pro jednotlivá zdanitelná plnění stanoví v poměrné výši odpovídající poměru 
cen určených podle právních předpisů upravujících oceňování majetku jednotlivých plnění 
k celkovému součtu těchto určených cen. Tato celková cena nebo hodnota se považuje 
za částku obsahující daň. 

(8) (10) Pokud je při oceňování majetku vyžadován posudek více znalců, použije 
se pro zjištění poměru cen cena z posudku, v němž je cena nejvyšší, která se považuje za cenu 
obsahující daň. 
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(9) (11) Základem daně při dodání platných mincí, které jsou pro sběratelské účely 
prodávány za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu vyšší, než je přepočet 
jejich nominální hodnoty na českou měnu, je rozdíl mezi cenou, za kterou jsou prodávány, 
a jejich nominální hodnotou. Tento rozdíl se považuje za částku obsahující daň. Pokud jsou 
prodávány za cenu nižší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu nižší, než je přepočet 
jejich nominální hodnoty na českou měnu, základem daně je nula. 

(10) (12) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. e) je základem daně peněžní 
částka, za kterou plátce vratný obal, který je dodáván spolu se zbožím, dodává, bez daně. 
Základem daně je tato peněžní částka i v případě, že vratný obal je dodán plátcem spolu 
se zbožím bezúplatně, pokud zákon dále nestanoví jinak. Jestliže plátce dodává v tuzemsku 
vratné obaly stejného druhu spolu se zbožím všem svým odběratelům bezúplatně, je základem 
daně peněžní částka, za kterou je obal stejného druhu plátcem pořízen, snížená o daň. 
V případě, že peněžní částka není známa, je základem daně cena vratného obalu stejného 
druhu určená podle právních předpisů upravujících oceňování majetku. Celkový základ daně 
u vratných obalů stejného druhu, z kterého se zjistí daň, se vypočte jako rozdíl mezi celkovým 
počtem vratných obalů stejného druhu dodaných plátcem všem svým odběratelům během 
příslušného účetního období nebo příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede 
účetnictví, a celkovým počtem vratných obalů stejného druhu, které byly tomuto plátci 
vráceny během příslušného účetního období7d) nebo během příslušného kalendářního roku 
u plátce, který nevede účetnictví, přičemž tento rozdíl je vynásoben částkou platnou pro 
vratný obal stejného druhu dodávaný v tuzemsku společně se zbožím, zjištěnou podle tohoto 
ustanovení. V případě, že celkový počet vratných obalů stejného druhu dodaných plátcem 
všem svým odběratelům během příslušného účetního období nebo příslušného kalendářního 
roku u plátce, který nevede účetnictví, je nižší než celkový počet vratných obalů stejného 
druhu, které byly tomuto plátci vráceny během příslušného účetního období7d) nebo během 
příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, jsou základ daně a příslušná 
daň uváděné na daňovém dokladu vystaveném podle § 32 odst. 1 se záporným znaménkem. 
Stejným způsobem se záporný základ daně a daň zohlední i v daňovém přiznání podle § 101. 

(11) (13) Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby 
na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá 
částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou 
osobu neuplatní nárok na odpočet daně. 

(14) Obvyklou cenou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí celá částka, 
kterou by za účelem pořízení zboží nebo přijetí služby musela osoba, pro kterou 
se plnění uskutečnilo, nacházející se na stejném obchodním stupni, na jakém se dodání 
zboží nebo poskytnutí služby uskutečňuje, zaplatit v podmínkách volné hospodářské 
soutěže nezávislému dodavateli nebo poskytovateli v tuzemsku, aby v daném okamžiku 
toto zboží pořídila nebo tuto službu přijala; pokud nelze srovnatelné dodání zboží nebo 
poskytnutí služby zjistit, rozumí se obvyklou cenou 
a) v případě zboží částka, která 

1. není nižší než kupní cena daných nebo podobných věcí, nebo 
2. odpovídá nákladové ceně určené k okamžiku dodání zboží, pokud nelze určit 

částku podle bodu 1, 
b) v případě služby částka, která není nižší než výše celkových nákladů osoby povinné 

k dani na toto poskytnutí služby. 
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§ 36a 

Základ daně ve zvláštních případech 
(1) Základem daně je cena obvyklá bez daně, určená ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění, je-li zdanitelné plnění uskutečněno pro osobu uvedenou v odstavci 3 a je-li úplata 
za zdanitelné plnění   
a) nižší než cena obvyklá a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá 

nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet daně v plné výši, nebo  
b) vyšší než cena obvyklá a plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen krátit 

nárok na odpočet daně podle § 76 odst. 1.  
(2) Hodnotou plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně je cena obvyklá 

určená ke dni jeho uskutečnění, je-li plnění uskutečněno pro osobu uvedenou v odstavci 3 
a je-li úplata nižší než cena obvyklá a plátce, který uskutečnil plnění osvobozené od daně 
bez nároku na odpočet daně, je povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 76 odst. 1.   

(3) Osobami, na které se vztahují odstavce 1 a 2, jsou  
a) kapitálově spojené osoby podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje alespoň 

25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,  
b) jinak spojené osoby podle § 5a odst. 4; za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, 

kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,  
c) osoby blízké,  
d) společníci téže společnosti, jsou-li plátci.  

§ 37 

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby 
(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může 

zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou 
korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně 
daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.  

(2) 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 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 
v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé 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. Cena bez daně 
se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň 
a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.  

§ 37 
Daň se vypočte jako 

a) součin základu daně a sazby daně, nebo 
b) rozdíl mezi 

1. výší úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo částky stanovené 
podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé 
zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a 
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2. částkou, která se vypočítá jako podíl výše úplaty nebo částky podle bodu 1 
a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené 
sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně. 

§ 37a 

Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost 
přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění 

(1) Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost 
přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi 
základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2.  

(2) Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1  
a) kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná a kurz 

pro přepočet cizí měny na českou měnu platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,  
b) záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna 

a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu, které byly uplatněny při přiznání 
daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění.  
(3) V případě, že základ daně podle odstavce 1 je záporný a pro výpočet daně při přijetí 

úplat přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se 
při uskutečnění zdanitelného plnění tytéž sazby daně, a to pro tu část z přijaté úplaty, kterou 
vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 
a základem daně podle § 36 odst. 1; obdobně se postupuje, byly-li uplatněny různé kurzy 
pro přepočet cizí měny na českou měnu. 

§ 38 

Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží 
(1) Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet  

a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, 
pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,  

b) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího 
místa určení na území Evropské unie, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného 
plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle písmena a),  

c) příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.  
(2) Prvním místem určení se pro účely odstavce 1 rozumí místo uvedené v přepravním 

dokladu, na jehož základě je zboží dováženo do dovážejícího členského státu. Pokud není 
první místo určení uvedeno na přepravním dokladu, považuje se za první místo určení místo 
prvního přeložení dováženého zboží v dovážejícím členském státě.  

(3) U propuštění zboží do celního režimu volného oběhu, dočasného použití s částečným 
osvobozením od dovozního cla nebo vrácení zboží se daň vypočte jako součin základu daně 
a sazby daně podle § 37 odst. 1 písm. a). Vypočtená daň se může zaokrouhlit podle § 37 
odst. 1. U zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu z celního režimu pasivního 
zušlechťovacího styku se základ daně vypočte podle odstavce 1 bez zahrnutí hodnoty služby 
poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1.  
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(4) Pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží se pro přepočet cizí měny 
na českou měnu použije kurz stanovený podle přímo použitelných předpisů Evropské unie 
upravujících clo.  

§ 39 

Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku 
(1) Základ daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku se stanoví 

obdobně podle § 36.  
(2) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odstavce 1 odst. 1 písm. a). 

§ 40 

Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu 
(1) Základ daně při pořízení zboží z jiného členského státu se stanoví obdobně podle 

§ 36.  
(2) Pokud je pořizovateli vrácena spotřební daň zaplacená v členském státě, ze kterého 

bylo zboží odesláno nebo přepraveno, dodatečně po pořízení zboží z tohoto členského státu, 
provede se oprava základu daně.  

(3) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odstavce 1 odst. 1 písm. a). 

§ 41 

Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození 
od spotřební daně 

(1) Základ daně při dovozu zboží, které je propuštěno do celního režimu volného oběhu 
s následným umístěním do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, se stanoví 
podle § 38 bez zahrnutí spotřební daně.  

(2) U zboží, které je při pořízení z jiného členského státu v tuzemsku umístěno 
do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, se základ daně stanoví obdobně podle 
§ 36 bez zahrnutí spotřební daně.  

(3) U zboží, které se nachází v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, 
a plátce uskutečňuje jeho dodání podle § 13, aniž by zboží bylo uvedeno do volného 
daňového oběhu, se základ daně stanoví podle § 36.  

(4) U zboží, které se nachází v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, 
a plátce uskutečňuje jeho dodání podle § 13 při uvedení zboží do volného daňového oběhu, 
se základ daně stanoví podle § 36.  

§ 42 

Oprava základu daně a oprava výše daně 
(1) Plátce opraví základ daně a výši daně 
(1) Plátce je oprávněn provést opravu základu daně v případě snížení základu daně 

nebo je povinen provést opravu základu daně v případě zvýšení základu daně, pokud 
a) při dojde ke zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, 
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b) při snížení dojde ke snížení, popřípadě při ke zvýšení základu daně podle § 36 a 36a, ke 
kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění, 

c) při dojde k vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2, 
d) pokud nedojde k převodu vlastnického práva ke zboží na jeho uživatele podle § 13 odst. 3 

písm. d) písm. c), 
e) při dojde k vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat 

daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo 
f) pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, 

použita na úhradu jiného plnění. 
(2) V případě opravy základu daně a výše daně plátce do 15 dnů ode dne zjištění 

skutečností rozhodných pro provedení takové opravy vystaví opravný daňový doklad, pokud 
měl povinnost vystavit daňový doklad. Pokud plátce neměl povinnost vystavit daňový doklad, 
provede ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. 

(3) Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které 
se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce 
a) opravou základu daně a výše daně zvyšuje daň na výstupu, 
b) opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu a osoba povinná k dani, 

právnická osoba nepovinná k dani nebo identifikovaná osoba, pro kterou se původní 
plnění uskutečnilo nebo která poskytla úplatu, z níž vznikla povinnost přiznat daň, 
obdržela opravný daňový doklad, nebo 

c) provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, 
pokud plátce neměl povinnost vystavit opravný daňový doklad podle odstavce 2. 
(2) Oprava základě daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné  

a) posledním dnem kalendářního měsíce, v němž zjistil skutečnosti rozhodné pro 
provedení opravy základu daně, nebo 

b) dnem zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy základu daně v 
případě, že plátce nevystavil daňový doklad s označením a daňovým identifikačním 
číslem osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, pokud osoba, pro kterou se plnění 
uskutečnilo, není plátci dostatečně známa. 
(3) Při opravě základu daně podle odstavce 2 písm. a) je plátce povinen vystavit 

opravný daňový doklad a vynaložit nezbytné úsilí k jeho doručení, a to do 10 dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění podle odstavce 2 písm. a). 

 (4) V případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná Pokud 
plátce opraví základ daně, použije pro opravu výše daně sazbu daně platnou ke dni 
povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. 
Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného 
plnění nebo při přiznání daně z přijaté úplaty. V případě opravy základu daně a výše daně 
podle § 42 odst. podle odstavce 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad 
podle § 45 odst. 4, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém 
vznikl důvod opravy. 

(5) Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce 
zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného 
zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě 
neuskutečnilo. Lhůta pro opravu výše daně neběží po dobu soudního nebo rozhodčího 
řízení v souvislosti se zbožím nebo službou, která byla předmětem původního 
uskutečněného zdanitelného plnění, pokud by toto řízení mohlo mít vliv na výši základu 
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daně. V případě přenechání zboží k užití na základě smlouvy podle § 13 odst. 3 písm. c) 
lze opravu základu daně provést po celou dobu tohoto přenechání. 

(6) Oprava základu daně a výše daně se provede rovněž ve lhůtě 3 let od konce 
zdaňovacího období, ve kterém  
a) došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla poskytována dílčí plnění, 
b) došlo k převodu vlastnického práva ke zboží na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d) 

písm. c), nebo 
c) nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k převedení vlastnického práva na uživatele 

podle § 13 odst. 3 písm. d) písm. c).  
(7) V případě opravy základu daně a výše daně, pokud nedojde k převedení vlastnického 

práva na uživatele podle § 13 odst. 3 písm. d) písm. c), plátce sníží výši daně o částku daně 
vypočítanou podle § 37 odst. 1 písm. a) ze základu daně stanoveného jako rozdíl mezi 
úplatou bez daně, která plátci náleží za plnění podle § 13 odst. 3 písm. d) písm. c), a částkou 
bez daně, která plátci náleží do dne zániku závazku převést vlastnické právo k užívanému 
zboží jiným způsobem než splněním. 

(8) Při pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu, 
poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku, poskytnutí služby s místem plnění mimo 
tuzemsko, režimu přenesení daňové povinnosti a při dovozu a vývozu zboží, se oprava 
základu daně provede obdobně podle odstavců 1 až 6. 

(9) Při dovozu zboží, kdy vyměří daň celní úřad a je nesprávně uplatněn základ daně 
nebo sazba daně, plátce tuto skutečnost oznámí celnímu úřadu, který daň původně vyměřil. 

(10) Při poskytnutí vybrané služby s místem plnění v tuzemsku, na které se použije 
zvláštní režim jednoho správního místa, se postupuje obdobně podle odstavců 1, 2, 4 a 5. 
Oprava základu daně a výše daně se provede v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací 
období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění. 

§ 42a 

 Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky 
(1) Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné 

pohledávky, pokud 
a) od uskutečnění zdanitelného plnění uplynuly nejméně 2 roky a pohledávka z tohoto 

plnění nezanikla a je splatná; v případě, že byla poskytována dílčí plnění, považují 
se tato dílčí plnění pro účely opravy základu daně za uskutečněná dnem, kdy došlo k 
převzetí celkového díla, nebo dnem, kdy věřitel zjistil, že k převzetí celkového díla 
nedojde, 

b) byla pohledávka z tohoto plnění zcela nebo zčásti neúspěšně vymáhána na základě 
výkonu rozhodnutí nebo exekuce; opravu základu daně nelze provést, pokud byly 
výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaveny nebo je nebylo možné provést nebo 
dokončit z důvodu jiného řízení, 

c) se dlužník nachází v insolvenčním řízení a 
1. věřitel přihlásil svoji pohledávku z tohoto plnění nejpozději ve lhůtě stanovené 

rozhodnutím soudu o úpadku, 
2. tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží a 
3. insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku nebo o přeměně reorganizace 

na konkurs; opravu základu daně lze v případě povolení reorganizace dlužníka 
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provést pouze v případě, že ze schváleného reorganizačního plánu je zřejmé, že 
pohledávka z tohoto plnění bude zcela nebo zčásti nezaplacena,  

d) došlo ke smrti dlužníka a z výsledků skončeného řízení o pozůstalosti nebo 
dědického řízení je zřejmé, že neobdržená úplata z tohoto plnění bude zcela nebo 
zčásti nezaplacena,  

e) byl oznámen vstup dlužníka do likvidace a 
1. věřitel přihlásil svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené likvidátorem ve 

výzvě pro věřitele a  
2. pohledávka z tohoto plnění bude ke dni skončení likvidace zcela nebo zčásti 

nezaplacena, nebo 
f) bylo zahájeno řízení podle odstavce 1 písm. b) až e), ale dosud nenastaly všechny 

skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně podle odstavce 1 písm. b) 
až e) a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo 
zdanitelné plnění. 
(2) Opravu základu daně podle odstavce 1 písm. a) lze provést za 1 kalendářní rok 

do výše základu daně, jemuž odpovídá úplata ve výši 50 000 Kč; tuto opravu lze provést 
pouze u uskutečněného zdanitelného plnění, jehož celková neobdržená úplata není vyšší 
než 10 000 Kč. 

(3) Opravu základu daně podle odstavce 1 nelze provést, pokud 
a) věřitel a dlužník jsou nebo v době uskutečnění zdanitelného plnění byli 

1. kapitálově spojenými osobami s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % 
základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, nebo 

2. osobami blízkými, 
b) věřitel a dlužník jsou nebo v době uskutečnění zdanitelného plnění byli společníky 

téže společnosti a toto plnění bylo uskutečněno na základě příslušné společenské 
smlouvy, 

c) ode dne uskutečnění zdanitelného plnění uplynulo méně než 6 měsíců, 
d) pohledávka byla věřitelem postoupena, 
e) je pohledávka zajištěna nebo je nezaplacení pohledávky pojištěno, 
f) dlužník je nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění byl nespolehlivým plátcem, 
g) oprava základu daně již byla provedena z jiného důvodu uvedeného v odstavci 1, a 

to v rozsahu, v jakém byla tato oprava provedena, 
h) dlužník přestal být plátcem,  
i) dlužník není věřiteli dostatečně znám nebo 
j) věřitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že toto 

plnění nebude zcela nebo zčásti zaplaceno. 
(4) Opravu základu daně podle odstavce 1 písm. a) až e) nelze provést po uplynutí 3 

let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění; tato lhůta 
neběží 
a) po dobu výkonu rozhodnutí nebo exekuce vedených za účelem uspokojení 

pohledávky,  
b) od zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se věřitel domáhá uspokojení 

pohledávky, do nabytí právní moci rozhodnutí o 
1. prohlášení konkursu na majetek dlužníka, nebo 
2. schválení reorganizačního plánu, 

c) po dobu řízení o pozůstalosti nebo dědického řízení, ve kterých se věřitel domáhá 
uspokojení pohledávky, nebo 
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d) od zahájení do skončení likvidace dlužníka, pokud se věřitel v řízení o likvidaci 
dlužníka domáhá uspokojení pohledávky. 
(5) Věřitelem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí plátce, který 

a) uskutečnil zdanitelné plnění vůči jinému plátci, z něhož mu vznikla povinnost 
přiznat daň, 

b) daň z tohoto plnění přiznal a zaplatil a 
c) dosud neobdržel úplatu nebo její část za toto plnění. 

(6) Dlužníkem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí plátce, který přijal od 
věřitele zdanitelné plnění, za které nebyla poskytnuta úplata nebo její část. 

§ 42b 

Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky 
(1) Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky se provede ve výši 

základu daně, jemuž odpovídá hodnota 
a) neobdržené úplaty za uskutečněné zdanitelné plnění, 
b) neobdržené úplaty, která podle výsledku příslušného řízení nebyla nebo nebude 

zaplacena,  
c) neobdržené úplaty, pokud byla oprava základu daně provedená z důvodu 

1. uvedeného v § 42a odst. 1 písm. a)  
2. rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně 

reorganizace na konkurs, nebo 
d) neobdržené úplaty, kterou věřitel určí kvalifikovaným odhadem na základě 

dosavadního výsledku a průběhu příslušného řízení, jde-li o opravu základu daně 
podle § 42a odst. 1 písm. f). 
(2) Pokud nebyla výše pohledávky v rámci přezkumného jednání zjištěna v hodnotě, 

kterou měla v době svého vzniku, vychází se při opravě základu daně v případě 
nedobytné pohledávky z hodnoty pohledávky zjištěné v přezkumném jednání podle 
insolvenčního zákona.  

(3) Pokud je úplata za zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zcela 
zjevně odchylná od obvyklé ceny, je věřitel oprávněn provést opravu základu daně v 
případě nedobytné pohledávky pouze do výše základu daně, jemuž odpovídá hodnota 
obvyklé ceny bez daně za toto plnění. 

(4) Bylo-li původní zdanitelné plnění uplatněno v nesprávné výši, může věřitel 
provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky do správné výše. 

(5) Dojde-li před provedením opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky 
k opravě základu daně podle § 42 nebo opravě výše daně podle § 43, vychází se při 
opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky z výše opraveného základu daně 
nebo opravené výše daně. 

§ 42c 

Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem 
(1) Věřitel je povinen změnit výši opravy základu daně určené kvalifikovaným 

odhadem, pokud 
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a) nastaly skutečnosti zakládající oprávnění k provedení opravy základu daně v 
případě nedobytné pohledávky a 

b) z těchto skutečností vyplývá, že výše základu daně, jemuž odpovídá hodnota 
neobdržené úplaty, neodpovídá výši opravy základu daně určené kvalifikovaným 
odhadem. 
(2) Změnit výši opravy základu daně podle odstavce 1 nelze, pokud je absolutní 

hodnota rozdílu mezi skutečnou výší opravy základu daně a výší opravy určenou 
kvalifikovaným odhadem nižší než 1 000 Kč. 

(3) Je-li hodnota rozdílu mezi skutečnou výší opravy základu daně a výší opravy 
určenou kvalifikovaným odhadem 
a) kladná, věřitel zvýší výši opravy základu daně o absolutní hodnotu tohoto rozdílu, 
b) záporná, věřitel sníží výši opravy základu daně o absolutní hodnotu tohoto rozdílu. 

 

§ 42d 

Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky 
(1) Věřitel je povinen provést dodatečnou opravu základu daně v případě nedobytné 

pohledávky nebo dodatečnou opravu základu daně podle § 42c, pokud se sníží výše 
poslední známé neobdržené úplaty, a to ve výši rozdílu mezi výší základu daně, jemuž 
odpovídá hodnota poslední známé neobdržené úplaty, a výší základu daně, jemuž 
odpovídá hodnota neobdržené úplaty po tomto snížení.  

(2) Do snížení výše poslední známé neobdržené hodnoty podle odstavce 1 se započte 
rovněž hodnota získaná z postoupení pohledávky. 

(3) Dodatečnou opravu základu daně nelze provést po uplynutí 5 let od konce 
zdaňovacího období, ve kterém byla provedena oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky. Pro počítání této lhůty se použije ustanovení § 42a odst. 4 
obdobně. 

§ 42e 

Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky při zrušení registrace 
(1) Věřitel, kterému do 6 měsíců od provedení opravy základu daně v případě 

nedobytné pohledávky byla zrušena registrace plátce, je povinen provést zrušení opravy 
základu daně v případě nedobytné pohledávky. 

(2) Zrušení opravy základu daně podle odstavce 1 provede ve výši poslední známé 
neobdržené úplaty. 

§ 42f 

Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky 
(1) Rozhodne-li se věřitel opravit základ daně v případě nedobytné pohledávky, je 

povinen vystavit základní opravný daňový doklad do 15 dnů ode dne zjištění 
skutečností, na základě kterých se rozhodl tuto opravu provést. 

(2) Věřitel je povinen vystavit opravný daňový doklad 
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a) v případě kvalifikovaného odhadu do 15 dnů ode dne zjištění skutečností, na 
základě kterých mu vznikla povinnost změnit výši opravy základu daně určené 
kvalifikovaným odhadem, 

b) v případě dodatečné opravy základu daně do 15 dnů ode dne snížení výše poslední 
známé neobdržené úplaty, 

c) při zrušení registrace do dne předcházejícího dni, kdy přestal být plátcem. 
(3) Základní opravný daňový doklad musí obsahovat tyto údaje: 

a) označení věřitele, 
b) daňové identifikační číslo věřitele, 
c) označení dlužníka, 
d) daňové identifikační číslo dlužníka, 
e) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je oprava základu daně 

provedena, 
f) informaci o tom, že je oprava základu daně provedena na základě kvalifikovaného 

odhadu, 
g) spisovou značku insolvenčního řízení, je-li oprava základu daně provedena z 

důvodu insolvenčního řízení, 
h) evidenční číslo základního opravného daňového dokladu, 
i) den vystavení základního opravného daňového dokladu, 
j) evidenční číslo daňového dokladu, 
k) den uskutečnění původního zdanitelného plnění,   
l) informaci o původním zdanitelném plnění, a to 

1. výši úplaty, 
2. základ daně, 
3. sazba daně a 
4. výši daně, 

m) informaci o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky, a to  
1. neobdržená úplata za původní zdanitelné plnění, 
2. výši opravy základu daně, 
3. daň vypočtená z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění. 
(4) Opravný daňový doklad v případě kvalifikovaného odhadu obsahuje tyto údaje: 

a) označení věřitele, 
b) daňové identifikační číslo věřitele, 
c) označení dlužníka, 
d) daňové identifikační číslo dlužníka, 
e) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého se oprava základu daně 

provádí, 
f) informaci o tom, že se oprava provádí na základě kvalifikovaného odhadu, 
g) spisovou značku insolvenčního řízení, pokud se oprava základu daně provádí z 

důvodu insolvenčního řízení, 
h) evidenční číslo 

1. daňového dokladu, 
2. základního opravného daňového dokladu, 
3. opravného daňového dokladu v případě kvalifikovaného odhadu, 

i) den 
1. uskutečnění původního zdanitelného plnění, 
2. uskutečnění opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, 
3. vystavení opravného daňového dokladu v případě kvalifikovaného odhadu, 
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4. uskutečnění změny výše opravy základu daně určeného kvalifikovaným 
odhadem, pokud došlo ke zvýšení výše opravy základu daně, 

j) informaci o původním zdanitelném plnění, a to 
1. výše úplaty, 
2. základ daně, 
3. sazba daně a 
4. výše daně, 

k) informaci o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky, a to  
1. neobdržená úplata za původní zdanitelné plnění, 
2. výše opravy základu daně, 
3. daň vypočtená z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění. 

l) informaci o změně výše opravy základu daně určeného kvalifikovaným odhadem, a 
to  
1. neobdržená úplata za původní zdanitelné plnění v návaznosti na skončení 

příslušného řízení, 
2. výši opravy základu daně, 
3. rozdíl mezi výší neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění v návaznosti na 

skončení příslušného řízení a výší neobdržené úplaty, která odpovídá výši 
opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, 

4. daň vypočtená z rozdílu podle bodu 3. 
(5) Opravný daňový doklad v případě dodatečné opravy základu daně obsahuje tyto 

údaje: 
a) označení věřitele, 
b) daňové identifikační číslo věřitele, 
c) označení dlužníka, 
d) daňové identifikační číslo dlužníka, 
e) evidenční číslo 

1. daňového dokladu, 
2. základní opravného daňového dokladu,  
3. opravného daňového dokladu v případě kvalifikovaného odhadu, 
4. opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně,  

f) den vystavení opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu 
daně, 

g) den uskutečnění opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, 
h) výši přijaté úplaty, která je důvodem pro opravu základu daně v případě uhrazení 

pohledávky, 
i) výši úplaty předpokládané při opravě základu daně v případě uhrazení pohledávky 

podle § 42a odst. 1 písm. f), 
j) výši úplaty v návaznosti na změnu výše opravy základu daně určené kvalifikovaným 

odhadem, 
k) informaci o postoupené pohledávce, a to  

1. den, kdy došlo k postoupení pohledávky, 
2. cena, za jakou byla pohledávka postoupena, 

l) rozdíl mezi 
1. výší přijaté úplatou, která je důvodem pro opravu základu daně v případě 

uhrazení pohledávky, a 
2. výší úplaty předpokládané při opravě základu daně v případě uhrazení 

pohledávky podle § 42a odst. 1 písm. f) nebo výší úplaty v návaznosti na změnu 
výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, 
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m) sazbu daně, 
n) základ daně a daň vypočtené z rozdílu podle písmene l). 

(6) Opravný daňový doklad při zrušení registrace obsahuje tyto údaje: 
a) označení věřitele, 
b) daňové identifikační číslo věřitele, 
c) označení dlužníka, 
d) daňové identifikační číslo dlužníka, 
e) evidenční číslo 

1. daňového dokladu, 
2. základního opravného daňového dokladu,  
3. opravného daňového dokladu v případě kvalifikovaného odhadu, 
4. opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně, 
5. opravného daňového dokladu při zrušení registrace,  

f) den vystavení opravného daňového dokladu při zrušení registrace, 
g) den zrušení registrace věřitele, 
h) den provedení opravy podle § 42a odst. 1, 
i) základ daně a daň u původního zdanitelného plnění, 
j) výše poslední známé neobdržené úplaty. 

(6) Věřitel, který provedl opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, je 
povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových 
dokladů, na kterých jsou uvedena zdanitelná plnění, u kterých provedl tuto opravu.  

§ 42g 

Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné 
plnění 

(1) Oprava základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
a) dnem doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi, pokud jde o opravu 

základu daně v případě nedobytné pohledávky, 
b) dnem doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi v případě kvalifikovaného 

odhadu, pokud jde o zvýšení výše opravy základu daně určené kvalifikovaným 
odhadem, 

c) dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně v 
případě nedobytné pohledávky, v případě snížení výše opravy základu daně určené 
kvalifikovaným odhadem, 

d) dnem snížení výše poslední známé neobdržené úplaty, pokud jde o dodatečnou 
opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, 

e) dnem předcházejícím dni, kdy věřitel přestal být plátcem, pokud jde o zrušení 
opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky. 
(2) Věřitel, který provedl opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, je 

povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových 
dokladů, na kterých jsou uvedena zdanitelná plnění, u kterých provedl tuto opravu. 
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§ 42h 

Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky 
(1) Dlužník je povinen provést opravu odpočtu daně, provedl-li věřitel opravu 

základu daně v případě nedobytné pohledávky nebo změnu výše opravy základu daně 
určené kvalifikovaným odhadem, které mají za následek snížení uplatněného odpočtu 
daně, za zdaňovací období, ve kterém se o provedení této opravy nebo této změny 
dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 

(2) Opravu odpočtu daně podle odstavce 1 dlužník prokazuje opravným daňovým 
dokladem nebo jiným způsobem. 

(3) Provedl-li dlužník opravu odpočtu daně podle odstavce 1, je dlužník oprávněn 
provést opravu odpočtu daně, pokud věřitel provedl změnu výše opravy základu daně 
určené kvalifikovaným odhadem, dodatečnou opravu základu daně nebo zrušení opravy 
základu daně, které mají za následek zvýšení nároku na odpočet daně. 

(4) Oprava odpočtu daně podle odstavce 3 lze provést v případě dodatečné opravy 
základu daně, která je provedena na základě postoupení pohledávky, nebo v případě 
zrušení opravy základu daně pouze do výše, kterou uhradil dlužník. 

(5) Oprava odpočtu daně podle odstavce 3 lze provést do 3 let od konce zdaňovacího 
období, jehož se oprava týká. 

(6) Opravu odpočtu daně podle odstavce 3 dlužník prokazuje opravným daňovým 
dokladem. 

§ 42i 

Společné ustanovení pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky 
Pokud věřitel opraví základ daně, použije pro opravu výše daně sazbu daně platnou 

ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny 
na českou měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění. 

§ 43 

Oprava výše daně v jiných případech 
(1) V případě, kdy plátce nebo identifikovaná osoba přiznala daň jinak, než stanoví tento 

zákon, a tím zvýšila daň na výstupu, je oprávněna provést opravu v dodatečném daňovém 
přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň. Opravu lze provést 
nejdříve ke dni za zdaňovací období, ve kterém plátce nebo identifikovaná osoba, pro kterou 
se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad, nebo ve kterém byla provedena 
oprava v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, podle odstavce 2.  

(2) V případě opravy výše daně v jiných případech plátce nebo identifikovaná osoba 
vystaví opravný daňový doklad, pokud měla povinnost vystavit daňový doklad nebo daňový 
doklad vystavila. Pokud plátce nebo identifikovaná osoba neměla povinnost vystavit daňový 
doklad a daňový doklad nevystavila, provede opravu v evidenci pro účely daně z přidané 
hodnoty.  

(2) V případě opravy výše daně podle odstavce 1 plátce nebo identifikovaná osoba  
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a) vystaví opravný daňový doklad, pokud měla povinnost vystavit daňový doklad, 
který  
 1. obsahuje označení a daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění 

uskutečňuje, 
 2. neobsahuje označení a daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se 

plnění uskutečňuje, avšak osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, je plátci nebo 
identifikované osobě dostatečně známa 

b) v ostatních případech provede opravu výše daně podle odstavce 1 v evidenci pro 
účely daně z přidané hodnoty. 
(3) U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň 

u původního plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný 
osobou provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění.  

(4) Opravu výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, 
ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění.  

(5) Osoba, která není plátcem a jíž vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla 
na vystaveném dokladu, je oprávněna při opravě daně postupovat přiměřeně podle 
odstavců 1 až 4.  

(6) Osoba povinná k dani, která při poskytnutí vybrané služby s místem plnění 
v tuzemsku použije zvláštní režim jednoho správního místa, je oprávněna při opravě 
daně postupovat obdobně podle odstavců 1 až 4. 

§ 44 

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 
(1) Plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla 

povinnost přiznat daň a jehož pohledávka, která vznikla v období končícím 6 měsíců před 
rozhodnutím soudu o úpadku z tohoto plnění, doposud nezanikla (dále jen „věřitel“), 
je oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky v případě, že  
a) plátce, vůči kterému má věřitel tuto pohledávku (dále jen „dlužník“), se nachází v 

insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek 
dlužníka,  

b) věřitel přihlásil tuto svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu 
o úpadku, tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží,  

c) věřitel a dlužník nejsou a ani v době vzniku pohledávky nebyli osobami, které jsou  
d) kapitálově spojenými osobami podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje 

alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,  
1. osobami blízkými, nebo  
2. společníky téže společnosti, jsou-li plátci,  

e) věřitel doručil dlužníkovi daňový doklad podle § 46 odst. 1.   
(2) Pokud pohledávka nebyla v přezkumném jednání podle zákona upravujícího 

insolvenční řízení zjištěna v hodnotě, kterou měla v době vzniku, daň se vypočte podle 
ustanovení § 37 odst. 2. Pokud dojde k opravě základu daně a výše daně podle § 42, výše 
opravované daně podle tohoto ustanovení se sníží či zvýší o takto provedené opravy.  

(3) Opravu výše daně na výstupu je věřitel oprávněn provést nejdříve ve zdaňovacím 
období, v němž byly splněny podmínky podle odstavce 1. Opravu nelze provést po uplynutí 3 
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let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění 
a v případě, že dlužník přestal být plátcem.   

(4) Věřitel, který provedl opravu výše daně podle odstavce 1, je povinen předložit jako 
přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl 
opravu výše daně v tomto daňovém přiznání.  

(5) Pokud provede věřitel opravu výše daně podle odstavce 1, je dlužník povinen snížit 
svoji daň na vstupu u přijatého zdanitelného plnění o částku daně opravenou věřitelem, 
a to ve výši, v jaké uplatnil odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění. Tuto opravu výše 
daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění je dlužník povinen provést ve zdaňovacím 
období, v němž byly splněny podmínky podle odstavce 1.  

(6) Je-li pohledávka, u níž věřitel provedl opravu výše daně podle odstavce 1, následně 
plně či částečně uspokojena, vzniká věřiteli povinnost přiznat z přijaté úplaty daň, a to ke dni, 
v němž k plnému nebo částečnému uspokojení pohledávky došlo, a doručit dlužníkovi daňový 
doklad, který je věřitel povinen vystavit podle § 46 odst. 2 do 15 dnů ode dne přijetí úplaty. 
V případě uspokojení pohledávky se daň vypočte podle ustanovení § 37 odst. 2. Dlužník 
je oprávněn uplatnit odpočet daně přiznané věřitelem podle tohoto odstavce nejdříve 
ve zdaňovacím období, v němž mu byl doručen doklad podle § 46 odst. 2.  

(7) Postoupí-li věřitel pohledávku, u níž provedl opravu výše daně podle odstavce 1, 
je povinen zvýšit daň na výstupu o částku ve výši provedené opravy, případně sníženou 
o daň přiznanou podle odstavce 6, a to ke dni, v němž k postoupení pohledávky došlo. Věřitel 
je povinen doručit dlužníkovi písemné oznámení, že k postoupení pohledávky došlo; 
v oznámení je povinen uvést i číslo daňového dokladu vystaveného podle § 46 odst. 1. 
Dlužník je oprávněn uplatnit odpočet daně přiznané věřitelem podle tohoto odstavce nejdříve 
ve zdaňovacím období, v němž mu bylo doručeno oznámení o postoupení pohledávky.  

(8) Při zrušení registrace je věřitel, který provedl opravu podle odstavce 1, povinen 
zvýšit daň na výstupu o částku ve výši provedené opravy, případně sníženou o daň přiznanou 
podle odstavce 6, a to v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období před zrušením 
registrace. Věřitel je povinen doručit písemné oznámení o zrušení registrace všem dlužníkům, 
kterým doručil daňový doklad podle § 46 odst. 1; v oznámení je povinen uvést i číslo 
daňového dokladu vystaveného podle § 46 odst. 1. Dlužník je oprávněn uplatnit odpočet daně 
přiznané věřitelem podle tohoto odstavce nejdříve ve zdaňovacím období, v němž mu bylo 
doručeno oznámení o zrušení registrace věřitele.  

(9) Opravy výše daně podle odstavců 1, 6, 7 nebo 8 se považují za samostatná zdanitelná 
plnění uskutečněná nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, ve kterém byly opravný 
daňový doklad podle § 46 nebo písemné oznámení doručeny dlužníkovi. U opravy výše daně 
se uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. Pro přepočet 
cizí měny na českou měnu se v tomto případě použije kurz uplatněný u původního 
zdanitelného plnění.  

(10) Zanikne-li věřitel s právním nástupcem, je opravu výše daně oprávněn provést i jeho 
právní nástupce; ustanovení odstavců 1 až 9 se použijí obdobně.  

§ 45 

Opravný daňový doklad 
(1) Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě výše daně 

v jiných případech obsahuje 
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a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, 
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
c) označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 
e) evidenční číslo původního daňového dokladu, 
f) evidenční číslo opravného daňového dokladu, 
g) důvod opravy, 
h) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, 
i) rozdíl mezi opravenou a původní daní, 
j) rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala 

nebo má získat za uskutečňované plnění celkem., 
k) den, kdy se oprava základu daně považuje jako samostatné zdanitelné plnění za 

uskutečněné. 
(2) Pokud byl původní daňový doklad vystaven jako zjednodušený daňový doklad a 

osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, není plátci dostatečně známa, nemusí opravný 
daňový doklad obsahovat náležitosti podle odstavce 1 písm. c), d), h) a i). 

(3) Při opravě základu daně podle § 42 odst. 8 nemusí opravný daňový doklad obsahovat 
náležitosti podle odstavce 1 písm. i) a j). 

(4) Pokud se oprava základu daně a oprava výše daně nebo oprava výše daně v jiných 
případech týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové 
doklady, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny opravy, uvedeny na opravném 
daňovém dokladu pouze jednou. V případě, že na opravném daňovém dokladu nejsou 
uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, musí být na opravném daňovém 
dokladu ve vazbě na původní uskutečněná zdanitelná plnění uvedeno takové vymezení těchto 
plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně 
určitelná. Dále plátce na opravném daňovém dokladu uvede souhrnně rozdíly mezi 
opravenými a původními základy daně a tomu odpovídající částky daně za veškerá 
opravovaná zdanitelná plnění. 

§ 46 

Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky 
v insolvenčním řízení 

(1) Daňový doklad při provedení opravy výše daně podle § 44 odst. 1 obsahuje označení 
věřitele,  
a) daňové identifikační číslo věřitele,  
b) označení dlužníka,  
c) daňové identifikační číslo dlužníka,  
d) spisovou značku insolvenčního řízení,  
e) evidenční číslo daňového dokladu,  
f) evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu,  
g) den vystavení daňového dokladu,  
h) den uskutečnění původního plnění,  
i) celkovou dlužnou částku,  
j) výši opravené daně,  
k) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je oprava výše daně 

provedena.  
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(2) Daňový doklad při provedení opravy výše daně podle § 44 odst. 6 obsahuje  
a) označení věřitele,  
b) daňové identifikační číslo věřitele,  
c) označení dlužníka,  
d) daňové identifikační číslo dlužníka,  
e) evidenční číslo daňového dokladu,  
f) evidenční číslo daňového dokladu vystaveného podle odstavce 1,  
g) den vystavení daňového dokladu,  
h) den přijetí úplaty,  
i) výši přijaté úplaty,  
j) výši daně z přijaté úplaty. 

§ 46a  

zrušen  

Díl 7 
Sazby daně 

§ 47 

Sazby daně u zdanitelného plnění 
(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje  

a) základní sazba daně ve výši 21 %,  
b) první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo  
c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.  

(2) U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat 
daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné 
plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.   

(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží 
uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje první snížená sazba daně. U zboží 
uvedeného v příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.  

(4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb 
uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně.  

(5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy 
zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena 
možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.  

(6) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených 
v příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně.  

(7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy 
zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního 
sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.  

(8) U základu daně podle § 36 odst. 10 12 vztahujícímu se k vratným obalům se použije 
sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.  
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§ 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, první nebo druhé snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.  

§ 47b 

Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění 
(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost osoby rozhodnutí o závazném 

posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění.  
(2) V žádosti o vydání rozhodnutí podle odstavce 1 osoba uvede  

a) popis zboží nebo služby, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká; 
v žádosti lze uvést jednu položku zboží nebo služby,   

b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. 

§ 48 

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení 
(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací 

provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu 
pro sociální bydlení. 

(2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 
a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, 
b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, 
c) stavba, která 

1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a 
2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu 

nebo rodinného domu, 
d) obytný prostor, 
e) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné 

stavbě pevně spojené se zemí. 
(3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, 

se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně 
spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto 
stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku. 

(4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí byt nebo jiný 
soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který které svým stavebně 
technickým uspořádáním a vybavením odpovídá odpovídají požadavkům na trvalé bydlení 
a jsou k tomuto účelu určeny kolaudačním souhlasem nebo kolaudačním rozhodnutím. 

(5) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 
a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž 

není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2, 
b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož 

podlahová plocha nepřesahuje 350 m2, 
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c) obytný prostor pro sociální bydlení, 
d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona 

upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování 
státních zaměstnanců, 

e) stavba určená pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby podle 
zákona o sociálních službách, 

f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně 
výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně 
výchovnou péči ve školských zařízeních, 

g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních 
předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení, 

h) dětské domovy pro děti do 3 let věku, 
i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče 

poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí, 
j) speciální lůžková zařízení hospicového typu, 
k) domovy péče o válečné veterány, 
l) jiná stavba, která 

1. slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a 
2. je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek. 
(6) Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 

a) obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m2, 
b) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve stejné 

stavbě pevně spojené se zemí. 

§ 48a  

zrušen  

§ 49 

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení 
(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací 

spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení.  
(2) První snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních 

prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení.  
(3) První snížená sazba daně se uplatní u dodání  

a) stavby pro sociální bydlení,   
b) pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,  
c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo   
d) jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení. 
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§ 50  

zrušen  

Díl 8 
Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně 

§ 51 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 
(1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet 

daně osvobozena tato plnění: 
a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52), 
b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53), 
b) c) finanční činnosti (§ 54), 
c) d) penzijní činnosti (§ 54a), 
d) e) pojišťovací činnosti (§ 55), 
e) f) dodání nemovité věci (§ 56), 
f) g) nájem nemovité věci (§ 56a), 
g) h) výchova a vzdělávání (§ 57), 
h) i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58), 
i) j) sociální pomoc (§ 59), 
j) k) provozování hazardních her (§ 60), 
k) l) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61), 
l) m) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 

daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62). 
(2) U plnění, které je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost 

jej přiznat ke dni jeho uskutečnění. Je-li před uskutečněním plnění osvobozeného od daně 
bez nároku na odpočet daně přijata úplata, vzniká povinnost přiznat plnění z přijaté částky 
ke dni přijetí úplaty; to neplatí, není-li plnění osvobozené od daně ke dni přijetí úplaty známo 
dostatečně určitě. Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 
se postupuje podle § 36. Při opravě hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 
se postupuje podle § 42. 

§ 52 

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek 
(1) Základní poštovní službou se pro účely tohoto zákona rozumí základní služba podle 

zákona upravujícího poštovní služby poskytovaná držitelem poštovní licence obsažená v této 
licenci.  

(2) Dodáním poštovních známek se pro účely tohoto zákona rozumí dodání poštovních 
známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku nebo dodání dalších 
obdobných cenin s tím, že částka za tato dodání nepřevyšuje nominální hodnotu nebo částku 
podle poštovních ceníků. 
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§ 53  

zrušen  

§ 53 

Rozhlasové a televizní vysílání 
Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od daně rozumí 

rozhlasové nebo televizní vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona podle 
zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání, s výjimkou 
vysílání reklam, teleshoppingu nebo sponzorování. 

§ 54 

Finanční činnosti 
(1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních 
korporacích, 

b) přijímání vkladů od veřejnosti, 
c) poskytování úvěrů a peněžních zápůjček, 
d) platební služby a vydávání elektronických peněz, 
e) vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních 

služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d), 
f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků, 
g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu, 
h) obstarávání inkasa, 
i) směnárenská činnost, 
j) operace týkající se peněz, 
k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank, 

včetně zahraničních bank, nebo od státu, 
l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji, 
m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, 
n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet, 
o) obchodování s investičními nástroji, s výjimkou povolenek na emise skleníkových 

plynů, které jsou převáděny podle zákona upravujícího podmínky obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů, na vlastní účet, 

p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud 
je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti 
investičních nástrojů, 

q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů, 
r) vedení evidence investičních nástrojů, 
s) vypořádání obchodů s investičními nástroji, 
v) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka, 
u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není 

poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring, 
v) obhospodařování nebo administrace investičního fondu, důchodového fondu, 

účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů, 
w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků, 
x) výplata dávek důchodového pojištění nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva, 
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y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u). 
(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. c) v případě operací souvisejících se správou 

úvěru nebo peněžní zápůjčky může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr nebo peněžní 
zápůjčku. 

(3) Osvobození podle odstavce 1 písm. e) v případě operací souvisejících s vydáváním 
platebních karet, zejména správy nebo blokace platební karty, může uplatnit pouze vydavatel 
tohoto platebního prostředku. 

§ 54a 

Penzijní činnosti 
Penzijními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) poskytování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové 
penzijní spoření, 

b) poskytování penzijního připojištění podle zákona upravujícího penzijní připojištění, 
c) zprostředkování doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění. 

§ 55 

Pojišťovací činnosti 
Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) poskytování pojištění,  
b) poskytování zajištění,  
c) služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami 

zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění. 

§ 56 

Dodání nemovité věci 
(1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který 

a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a 
b) není stavebním pozemkem. 

(2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, 
na kterém 
a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a 

1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem 
zhotovení této stavby, nebo 

2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem 
zhotovení této stavby, nebo 

b) může být podle stavebního povolení, společného povolení, kterým se stavba umisťuje 
a povoluje, nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona 
zhotovena stavba pevně spojená se zemí. 
(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání 

a) prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního rozhodnutí, nebo 
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b) kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně dokončené 
stavby, jednotky nebo inženýrské sítě. 
(4) Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 

a) stavba pevně spojená se zemí, 
b) jednotka, 
c) inženýrská síť, 
d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, 
e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením, 
f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí. 

(5) Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání 
vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce 
plnění plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před 
uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, 
stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36. 

§ 56a 

Nájem nemovité věci 
(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou  

a) krátkodobého nájmu nemovité věci,   
b) poskytnutí ubytovacích služeb, které odpovídají číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA 55 ve znění platném k 1. lednu 2008, 
b) c) nájmu prostor a míst k parkování vozidel,  
c) d) nájmu bezpečnostních schránek,  
d) e) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.  

(2) Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem 
pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým 
vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě 
nejvýše 48 hodin. 

(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely 
uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.  

(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro 
účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň; to neplatí pro nájem 
a) stavby rodinného domu, 
b) obytného prostoru, 
c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, 
d) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li 

pronajímaná tato část, tvořeno obytným prostorem, 
e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba 

podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán, 
f) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene 

d), s níž je právo stavby pronajímáno. 
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§ 57 
(1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách, základních školách, 
středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých 
školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány 
ve školském rejstříku42), dále výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického 
vyučování nebo praktické přípravy uskutečňované na pracovištích fyzických nebo 
právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání 
a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné 
praxe a o podmínkách pro jejich konání43), 

b) školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském 
rejstříku42) a které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo 
s ním přímo souvisejí; dále zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně 
výchovné péče44), 

c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách44a) 
1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, 
2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných 

bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, 
3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních 

předpisů44b), 
4. 3.  v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího 

věku, 
d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci 

k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů, a osobami, které provádí 
rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem nebo k získání 
odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti44g), které mají akreditované vzdělávací 
programy, 

d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace nebo poskytování služeb odborného 
výcviku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví 
prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e), 
poskytovaná osobou, která získala akreditaci k provádění této činnosti nebo která 
má pro výkon této činnosti akreditovaný vzdělávací program, 

e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky žáků ve školách 
zřízených na území České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v níž ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky44d), 

f) jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti 
jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dále 
jazykové vzdělání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání 
v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy44f), 

g) výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži 
příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi pro děti a mládež, 

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, 
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5. dobrovolným svazkem obcí, 
6. hlavním městem Prahou nebo jeho městskou částí, 
7. příspěvkovou organizací, nebo 
8. nestátní neziskovou organizací pro děti a mládež. 
(2) Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci 

výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci 1. 

§ 58 

Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží 
(1) Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba podle zákona 

upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená 
v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem 
nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.  

(2) Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání  
a) lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka, pokud jsou 

dodány pro přímé použití v rámci zdravotní služby, nebo  
b) stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle zákona 

upravujícího zdravotnické prostředky, stomatologickými laboratořemi a oprav těchto 
výrobků.  
(3) Dodáním zdravotního zboží pro účely tohoto zákona není výdej nebo prodej  

a) léčiv,   
b) potravin pro zvláštní výživu, nebo   
c) zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského předpisu.  

(4) Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním 
pojištění46).  

§ 59 

Sociální pomoc 
Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle zvláštního 

právního předpisu47). Sociální služby jsou osvobozeny od daně, pokud jsou poskytovány 
podle zvláštního právního předpisu47a). 

§ 60 

Provozování hazardních her 
Provozováním hazardních her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování hazardních 

her podle zákona upravujícího hazardní hry, s výjimkou služeb souvisejících s jejich 
provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami. 

§ 61 

Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 
Od daně jsou dále osvobozena tato plnění:  
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a) poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy politických 
stran a hnutí, církví a náboženských společností, spolků včetně odborových organizací, 
profesních komor nebo jiných právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny 
za účelem podnikání, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž; od 
daně je osvobozeno také dodání zboží těmito osobami v souvislosti s poskytnutými 
službami,   

a) poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího jako protihodnoty 
členského příspěvku pro vlastní členy právnických osob, které nebyly založeny nebo 
zřízeny za účelem podnikání a jejichž povaha je politická, odborová, náboženská, 
vlastenecká, filozofická, filantropická či občanská, pokud toto osvobození od daně 
nenarušuje hospodářskou soutěž, 

b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou dětí 
a mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které 
zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu48a),  

c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k činnostem 
uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k duchovní péči,  

d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými 
osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které 
vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost,  

e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, 
právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem 
kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem 
podnikání,  

f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou osvobozeny od daně 
podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a 59 za podmínky, že se jedná pouze 
o dodání zboží nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných výlučně 
za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny 
nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž,   

g) poskytování služeb, které poskytují nezávislá seskupení osob, která jsou právnickou 
osobou, svým členům, kteří uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku 
na odpočet daně nebo plnění, při jejichž uskutečňování nejsou osobou povinnou k dani, 
pokud jsou tyto služby nezbytné pro uskutečňování jejich plnění a pokud úhrada 
za poskytnuté služby odpovídá nákladům na jejich poskytnutí podle podílů členů 
na poskytnuté službě, nenarušuje-li toto osvobození hospodářskou soutěž.  

g) poskytování služby nezávislým seskupením osob, které je osobou povinnou k dani, 
která jedná jako taková, se sídlem v tuzemsku, svým členům, kteří uskutečňují 
plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle písmen a) až f), § 52 
odst. 1, § 53 nebo § 57 až 59 nebo činnosti, při jejichž uskutečňování nejsou osobou 
povinnou k dani, pokud 
1. jsou tyto služby přímo nezbytné k tomu, aby tito členové mohli uskutečňovat 

uvedená plnění nebo činnosti, 
2. úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům na jejich poskytnutí podle 

podílů členů na poskytnuté službě a 
3. toto poskytování nenarušuje tím, že se jedná o plnění osvobozené od daně, 

hospodářskou soutěž. 
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§ 62 

Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 
daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně 

(1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě 
při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože je používal 
k uskutečnění plnění osvobozených od daně.  

(2) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení nebo použití 
neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4. 

Díl 9 
Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně 

§ 63 

Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 
(1) Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena dále uvedená osvobozená 

plnění za podmínek stanovených v § 64 až 71g: 
a) dodání zboží do jiného členského státu (§ 64), 
b) pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65), 
c) vývoz zboží (§ 66), 
d) poskytnutí služby do třetí země (§ 67), 
e) osvobození ve zvláštních případech (§ 68), 
f) přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69), 
g) přeprava osob (§ 70), 
h) dovoz zboží (§ 71), 
i) dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz 

pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f), 
j) dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto 

zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu 
je osvobozeno od daně (§ 71g). 
(2) U plnění, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost 

jej přiznat ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak. Při stanovení hodnoty plnění 
osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36. Při opravě hodnoty plnění 
osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 42 a 43. 

§ 64 

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu 
(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném 

členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem 
nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou 
dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně. 

(2) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu plátcem osobě 
v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z tuzemska plátcem nebo osobou, 
která nový dopravní prostředek pořizuje, nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno 
od daně s nárokem na odpočet daně. 
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(3) Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného členského státu plátcem 
osobě povinné k dani, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, nebo 
právnické osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, které je 
odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí 
osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud odeslání nebo přeprava 
zboží je uskutečněna podle zákona upravujícího spotřební daně, a povinnost platit spotřební 
daň vzniká pořizovateli v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží. 

(4) Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu 
pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet 
daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a bylo 
předmětem daně při pořízení zboží v tomto členském státě. 

(5) Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením 
pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, 
nebo jinými důkazními prostředky. 

§ 65 

Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu 
Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet 

daně, pokud 
a) dodání takového zboží plátcem v tuzemsku by bylo v každém případě osvobozeno 

od daně, 
b) dovoz takového zboží by byl osvobozen od daně, nebo 
c) pořizovatel má nárok na vrácení daně na vstupu podle § 82a až 83, s výjimkou nároku 

na vrácení daně v poměrné výši. 

§ 66 

Osvobození od daně při vývozu zboží 
(1) Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropské 

unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního 
zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno.  

(2) Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží plátcem, které 
je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země 
a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo 
b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo 

ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím 
za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného 
prostředku pro dopravu pro soukromé použití. 
(3) Při dodání zboží do třetí země se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty za den 

uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území Evropské unie. 
(4) Výstup zboží z území Evropské unie je plátce povinen prokázat 

a) rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, nebo 
b) jinými důkazními prostředky v případě ústního celního prohlášení pro vývoz zboží. 
 (4) Výstup zboží z území Evropské unie je plátce povinen prokázat 
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a) rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, u kterého je potvrzen 
výstup zboží z území Evropské unie, nebo 

b) jinými důkazními prostředky v případě 
 1. ústního celního prohlášení pro vývoz zboží nebo 
 2. úkonu považovaného za celní prohlášení pro vývoz zboží. 

§ 67 

Osvobození při poskytnutí služby do třetí země 
(1) Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, 

s místem plnění v tuzemsku, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.  
(2) Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je pořízen nebo 

dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo přepraven 
do třetí země osobou, která tyto služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby 
poskytnuty, nebo zmocněnou třetí osobou.  

§ 68 

Osvobození ve zvláštních případech 
(1) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro zásobení lodí 

a) používaných k plavbě po volném moři a přepravujících osoby za úplatu nebo 
používaných k obchodní, průmyslové nebo rybářské činnosti, 

b) používaných k poskytnutí záchrany a pomoci na moři nebo k pobřežnímu rybolovu, 
s výjimkou dodání palubních zásob lodím používaným k pobřežnímu rybolovu, 

c) válečných, pokud opouštějí tuzemsko a směřují do zahraničních přístavů a kotvišť. 
(2) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno 

a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem námořních lodí, včetně nájmu námořních lodí 
s posádkou, uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), 

b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení včetně rybářského vybavení, které 
je na těchto lodích instalováno nebo používáno. 
(3) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno 

a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem letadel, včetně nájmu letadel s posádkou, 
které jsou užívány leteckými společnostmi provozujícími zejména přepravu osob a zboží 
mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi 
mezinárodní leteckou dopravu za úplatu, 

b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení, které je na těchto letadlech instalováno nebo 
používáno. 
(4) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro zásobení letadel 

uvedených v odstavci 3. 
(5) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby, s výjimkou 

služeb uvedených v odstavci 2, která bezprostředně souvisí s námořními loděmi uvedenými 
v odstavci 2 nebo bezprostředně souvisí s přepravovaným nákladem. 

(6) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby, s výjimkou 
služeb uvedených v odstavci 3, která bezprostředně souvisí s letadly uvedenými v odstavci 3 
nebo bezprostředně souvisí s přepravovaným nákladem. Za službu, která bezprostředně 
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souvisí s letadly takové poskytnutí služby se nepovažuje zejména ubytování cestujících z 
důvodu zpoždění v letecké dopravě, nájem salónku a kancelářských prostor na letišti, 
odbavení cestujících, odbavení nákladu a pošty nebo odbavení cestujících. 

(7) Subjektem Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí tyto subjekty uvedené 
v příslušných předpisech Evropské unie75): 
a) Evropská unie, 
a)  orgány Evropské unie, 
b) Evropské společenství pro atomovou energii, 
c) Evropská centrální banka, 
d) Evropská investiční banka, 
e) subjekt založený Evropskou unií. 

(8) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí 
služby diplomatické misi56), konzulárnímu úřadu57), zvláštní misi, mezinárodní organizaci, 
zastupitelství mezinárodní organizace a jejich členům a úředníkům, a to v mezích 
a za podmínek upravených v mezinárodních smlouvách zakládajících tyto mise, úřady nebo 
organizace, v dohodách o umístění jejich sídla nebo v jiných právních předpisech, pokud mají 
tyto mise, úřady nebo zastupitelství sídlo nebo umístění v jiném členském státě. Od daně 
s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby subjektům 
Evropské unie se sídlem v jiném členském státě, a to v mezích a za podmínek upravených 
v protokolu, v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto subjektů, 
pokud tím není narušena hospodářská soutěž. Osvobození od daně se uplatní, pouze pokud 
plátce uskutečňující tato dodání nebo poskytnutí prokáže nárok na osvobození těchto dodání 
nebo poskytnutí osvědčením o osvobození od daně potvrzeným příslušným orgánem 
členského státu, na jehož území je sídlo nebo umístění těchto misí, úřadů, organizací, 
zastupitelství anebo subjektů. Rozsah a podmínky, za kterých jsou diplomatická mise, 
konzulární úřad, zvláštní mise, mezinárodní organizace, zastupitelství mezinárodní 
organizace, jejich členové nebo úředníci anebo subjekty Evropské unie oprávněni od plátce 
pořizovat zboží nebo službu s osvobozením od daně, se řídí principem vzájemnosti 
a v případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, rozsahem a podmínkami stanovenými 
v § 80. 

(9) Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, mezinárodní organizace, 
zastupitelství mezinárodní organizace nebo subjekty Evropské unie se sídlem nebo 
umístěním v tuzemsku a jejich členové nebo úředníci, pokud jsou osobami požívajícími 
výsad a imunit podle § 80, jsou povinni na vyžádání osoby registrované k dani v jiném 
členském státě, která těmto osobám dodává zboží nebo poskytuje službu, které jsou 
osvobozeny od daně, požádat správce daně o potvrzení osvědčení o osvobození od daně, 
a to v mezích a za podmínek upravených v mezinárodních smlouvách zakládajících tyto mise, 
úřady nebo organizace, v dohodách o umístění jejich sídla, v jiných právních předpisech nebo 
v protokolu a v dohodách o jeho provádění, pokud tím není narušena hospodářská soutěž. 
Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, mezinárodní organizace, zastupitelství 
mezinárodní organizace, jejich členové nebo úředníci anebo subjekty Evropské unie jsou 
oprávněni od osoby registrované k dani v jiném členském státě pořizovat zboží nebo službu, 
které jsou osvobozeny od daně, pouze v rozsahu stanoveném principem vzájemnosti 
a v případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, v rozsahu stanoveném v § 80. 
Pro stanovení tohoto rozsahu se započítává i výše daně vrácené podle § 80. 

(10)  Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí 
služby 
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a) uskutečněné v tuzemsku, které jsou určeny určené pro použití ozbrojenými silami 
ostatních členských států Severoatlantické smlouvy nebo států zúčastněných státu, který 
je členem Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír 
nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich jídelen, pokud 
se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí; toto osvobození se nevztahuje na 
ozbrojené síly České republiky, 

b) do jiného členského státu pro ozbrojené síly jakéhokoli členského státu, který 
je členským státem Severoatlantické smlouvy nebo státem zúčastněným v Partnerství 
pro mír a který není státem určení, které jsou určeny státu, který je členem 
Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír, pokud 
nejsou státem určení, určené pro použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními 
zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí 
na společném obranném úsilí. 
(11) Nárok na osvobození od daně podle odstavce 10 v případě ozbrojených sil, které 

vyslal jiný členský stát, se prokazuje osvědčením o osvobození od daně podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 
o společném systému daně z přidané hodnoty7e). Toto osvědčení potvrzuje pro účely 
osvobození od daně podle  
a)  odstavce 10 písm. a) Ministerstvo obrany, 
b)  odstavce 10 písm. b) příslušný orgán členského státu určení. 

(12) Nárok na osvobození od daně podle odstavce 10 se v případě ozbrojených sil, 
které vyslal jiný než členský stát, prokazuje čestným prohlášením potvrzeným 
příslušným orgánem státu, který ozbrojené síly vyslal. 

(11) (13) Státy zúčastněné v Partnerství pro mír mají nárok na osvobození od daně podle 
odstavce 10 pouze v rozsahu stanoveném příslušnou mezinárodní smlouvou. 

(12) (14) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zlata centrálním 
bankám jiných států. 

(13) (15) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží humanitárním 
a dobročinným organizacím, které je v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací 
činnosti mimo území Evropské unie odešlou nebo přepraví do třetí země. 

(14) (16) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby osobou, 
která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění plnění osvobozeného 
od daně podle § 66 až 69, s výjimkou odstavce 15 17, nebo plnění uskutečněného ve třetí 
zemi. 

(15) (17) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozena přeprava zboží mezi 
členskými státy, pokud se jedná o přepravu nebo odeslání zboží na ostrovy tvořící autonomní 
oblasti Azory a Madeira, z těchto ostrovů nebo mezi těmito ostrovy. 

§ 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. 
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(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. 
(1) Při vývozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby přímo vázané 

na vývoz zboží. 
(2) Při dovozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby 

a) vztahující se k dovozu zboží, je-li být hodnota této služby zahrnuta do základu daně 
při dovozu zboží podle § 38 odst. 1 písm. b), 

b) přímo vázané na dovoz zboží, pokud je toto zboží při vstupu na území Evropské 
unie dočasně uskladněno nebo propuštěno do celního režimu podle § 12 odst. 2 
písm. b). 
(3) Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu zboží nebo vývozu zboží 

je plátce, který uskutečňuje přepravu při dovozu zboží nebo vývozu zboží, povinen doložit  
a) přepravním dokladem, 
b) smlouvou o přepravě věci, nebo 
c) jinými důkazními prostředky. 

§ 70 

Osvobození přepravy osob 
Přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi 

členskými státy a třetími zeměmi, včetně služeb přímo souvisejících s touto přepravou, 
je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Za služby přímo související 
s touto přepravou osob se považují zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na účet 
jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její změna 
a výměna přepravních dokladů. Tato přeprava je osvobozena, i když je prováděna osobami, 
které jsou registrovány k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osobou povinnou 
k dani. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu. 

§ 71 

Osvobození od daně při dovozu zboží 
(1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem 

v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně. 
(2) Od daně je osvobozen dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží přiznáno 

osvobození od cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49), pokud se jedná o: 
a) zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy, jde-li o dovoz kávy nebo čaje, vztahuje 

se osvobození od daně na množství do  
1. 500 g kávy, nebo 200 g kávového extraktu a esence, 
2. 100 g čaje, nebo 40 g čajového extraktu a esence, 

b) osobní majetek fyzických osob, 
1. které se stěhují ze zahraničí do tuzemska, 
2. dovážený při příležitosti sňatku, 
3. nabytý děděním, 
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c) výbavu, studijní potřeby a vybavení obývaných domácností žáků nebo studentů, 
d) přemístění obchodního majetku a ostatního zařízení při přemístění obchodního závodu, 
e) léčivé látky, léčivé přípravky, laboratorní zvířata, biologické nebo chemické látky, 

1. laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu, 
2. léčivé látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání, 
3. referenční látky pro kontrolu jakosti přípravků, 
4. farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech, 

f) zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům, 
1. zboží dovážené pro uskutečnění obecných záměrů, základní životní potřeby pouze 

bezúplatně nabyté, 
2. bezúplatně nabyté zboží dovážené ve prospěch osob se zdravotním postižením 

pro účely vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj, 
3. zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof, 

g) dovoz v rámci mezinárodních vztahů, 
1. čestná vyznamenání nebo ceny, 
2. dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů, 
3. zboží určené k užívání hlavou státu, 

h) zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti, 
1. vzorky zboží nepatrné hodnoty, 
2. tiskoviny a reklamní materiál, 
3. zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné události, 

i) zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům, 
j) různý dovoz, a to 

1. zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo 
průmyslového či obchodního vlastnictví, 

2. turistický propagační materiál, 
3. různé dokumenty a zboží, 
4. materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě, 
5. stelivo, píce a krmivo pro zvířata během jejich přepravy, 
6. pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech 

a speciálních kontejnerech, 
7. zboží určené na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných 

obětí, 
8. rakve, urny a smuteční ozdoby. 
(3) Od daně je dále osvobozen dovoz 

a) zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s výjimkou alkoholických nápojů, 
parfémů, toaletní vody, tabáků a tabákových výrobků, 

b) čistokrevných koní starých nejvýše šest měsíců, narozených ve třetí zemi nebo na třetím 
území ze zvířete, které bylo na území Evropské unie pokryto a poté dočasně vyvezeno 
k porodu, 

c) sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy, které 
nejsou určeny k prodeji a které dovážejí muzea a galerie, pokud jsou dováženy 
bezúplatně, nebo pokud jsou dováženy za úplatu a nejsou dodány osobou povinnou 
k dani, 

d) oficiálních publikací vydávaných orgány veřejné moci země nebo území vývozu, 
mezinárodními organizacemi, veřejnými samosprávami a veřejnoprávními subjekty 
usazenými v zemi nebo na území vývozu a tiskovin šířených při příležitosti voleb 
do Evropského parlamentu nebo při příležitosti vnitrostátních voleb v zemi, 
z níž tiskovina pochází, zahraničními politickými organizacemi úředně uznanými 
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v členských státech, pokud tyto publikace a tiskoviny podléhaly dani v zemi nebo 
na území vývozu a nevyužily vrácení daně při vývozu, 

e) vratných obalů bez úplaty či za úplatu, 
f) úlovku do přístavu, který nebyl zpracován nebo který již byl konzervován za účelem 

prodeje, ale dosud nebyl dodán, pokud byl uskutečněn osobou podnikající v námořním 
rybářství, nebo 

g) plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nebo vpuštěním z plavidla 
převážejícího plyn do soustavy zemního plynu nebo těžební plynovodní sítě, dovoz 
elektřiny, tepla nebo chladu prostřednictvím tepelných nebo chladicích sítí. 
(4) Od daně je dále osvobozen dovoz zboží 

a) osobám požívajícím diplomatických výsad a imunit, a to v rozsahu vyplývajícím 
z mezinárodních smluv, které jsou součástí českého právního řádu, pokud bylo tomuto 
zboží přiznáno osvobození od cla, 

b) uskutečněný subjekty Evropské unie, a to v mezích a za podmínek upravených 
v protokolu a v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto 
subjektů, pokud tím není narušena hospodářská soutěž, 

c) uskutečněný mezinárodními organizacemi jinými než uvedenými v písmenu b), které jsou 
za mezinárodní organizace uznávány úřady hostitelského členského státu, nebo 
uskutečněný členy těchto organizací v mezích a za podmínek upravených mezinárodními 
smlouvami zakládajícími tyto organizace nebo dohodami o umístění jejich sídla; toto 
ustanovení se pro zastupitelství mezinárodní organizace použije obdobně, nebo 

d) ozbrojenými silami států, které jsou členy Organizace Severoatlantické smlouvy, jiných 
než České republiky státu, který je členem Severoatlantické smlouvy, nebo státu 
zúčastněného v Partnerství pro mír, které je určeno pro použití těmito ozbrojenými 
silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich jídelen, 
pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí; toto osvobození se nevztahuje 
na ozbrojené síly České republiky. 
(5) Státy zúčastněné v Partnerství pro mír mají nárok na osvobození od daně 

při dovozu zboží pouze v rozsahu stanoveném příslušnou mezinárodní smlouvou. 
(5) (6) U vráceného zboží je přiznán nárok na osvobození od daně pouze osobě, která 

předmětné zboží vyvezla, pokud bylo tomuto zboží přiznáno osvobození od cla. 
(6) (7) Od daně je osvobozen dovoz zlata Českou národní bankou. 

Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena 
posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím  

§ 71a 
(1) Od daně je v tuzemsku osvobozen příležitostný dovoz zboží v osobních zavazadlech 

cestujícího, pokud je toto zboží určeno k osobnímu užívání cestujícím, k užívání členy jeho 
rodiny nebo jako dar a z povahy ani množství zboží nelze usuzovat, že je dováženo 
pro obchodní účely (dále jen „dovoz zboží cestujícím“), a pokud jsou splněny podmínky 
uvedené v § 71b až 71d a v § 71f.  

(2) Osobními zavazadly cestujícího se pro účely tohoto zákona rozumí zavazadla, která 
cestující předkládá při svém příjezdu celnímu úřadu, a zavazadla, která celnímu úřadu 
předloží později, pokud prokáže, že byla zapsána jako doprovodná zavazadla v okamžiku jeho 
odjezdu u společnosti, která zajišťovala jeho přepravu.  
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(3) Za dovoz zboží cestujícím se nepovažuje dovoz zboží, u kterého cestující prokáže, 
že bylo pořízeno na území Evropské unie, a u kterého nebyla v žádném členském státě 
vrácena daň nebo spotřební daň.  

§ 71b 
(1) Dovoz zboží cestujícím v letecké dopravě je v tuzemsku osvobozen od daně do výše 

hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR na osobu.  
(2) Dovoz zboží cestujícím v rámci rekreačního nebo sportovního létání49c) 

je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce 300 EUR 
na osobu.  

(3) Při dovozu zboží cestujícím mladším patnácti let se částka uvedená v odstavcích 1 
a 2 snižuje na částku 200 EUR na osobu.  

(4) Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle odstavců 1 až 3 nelze 
započítat jen část hodnoty některého dovezeného zboží.  

(5) Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle odstavců 1 až 3 
se nezapočítává hodnota  
a) zboží uvedeného v § 71c, 71d a 71f,   
b) zboží, které je dočasně dovezeno cestujícím do tuzemska,  
c) zboží dováženého nazpět po jeho dočasném vývozu cestujícím,  
d) léčiv nezbytných pro osobní potřebu cestujícího.   

(6) Pro přepočet hodnoty zboží na českou měnu se použije kurz platný první pracovní 
den měsíce října roku předcházejícího dovozu zboží zveřejněný v Úředním věstníku Evropské 
unie. Takto přepočítaná hodnota zboží na českou měnu se zaokrouhlí na stokoruny.  

§ 71c 
(1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz tabákových výrobků podle 

zákona upravujícího spotřební daně, je v tuzemsku osvobozen od daně nejvýše v rozsahu  
a) 200 cigaret,   
b) 100 doutníků o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 3 gramy,   
c) 50 doutníků o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 3 gramy, nebo  
d) 250 g tabáku ke kouření., 
e) množství zahřívaných tabákových výrobků, které obsahují 100 g tabáku. 

(2) Pro účely osvobození od daně představuje každé množství jednotlivých druhů 
výrobků uvedené v odstavci 1 100 % celkového množství, které lze osvobodit od daně. 
Osvobození od daně lze uplatnit na jakoukoli kombinaci množství těchto výrobků, pokud 
součet jejich procentních podílů využitých pro dovoz nepřesáhne 100 %.  

(3) Osvobození od daně podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na zboží dovezené 
cestujícím mladším sedmnácti let.  

§ 71d 
(1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz alkoholu a alkoholických 

nápojů, s výjimkou tichého vína a piva, je v tuzemsku osvobozen od daně nejvýše v rozsahu  
a) 1 litru alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, 

nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo  
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b) 2 litrů alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 22 % 
objemových.  
(2) Pro účely osvobození od daně představuje každé množství jednotlivých druhů 

výrobků uvedené v odstavci 1 100 % celkového množství, které lze osvobodit od daně. 
Osvobození od daně lze uplatnit na jakoukoli kombinaci množství těchto výrobků, pokud 
součet jejich procentních podílů využitých pro dovoz nepřesáhne 100 %.  

(3) Při dovozu tichého vína a piva je v tuzemsku osvobozen od daně dovoz zboží 
cestujícím v množství nejvýše 4 litry tichého vína na osobu a 16 litrů piva na osobu.  

(4) Osvobození od daně podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na zboží dovezené 
cestujícím mladším sedmnácti let.  

§ 71e 
(1) Dovoz zboží při výkonu práce členem posádky letadla, které je používáno k přepravě 

mezi třetími zeměmi a tuzemskem, nebo dovoz zboží členem posádky letadla v rámci 
rekreačního nebo sportovního létání, je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží 
odpovídající částce 300 EUR na osobu.  

(2) Ustanovení § 71a až 71d se pro dovoz zboží členem posádky letadla uvedeného 
v odstavci 1 použijí obdobně.  

§ 71f 
Od daně je v tuzemsku osvobozen dovoz pohonných hmot v běžné nádrži motorového 

dopravního prostředku a dovoz pohonných hmot v množství nejvýše 10 litrů v přenosné 
nádrži v jednom motorovém prostředku pro dopravu.  

§ 71g 

Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení 
odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží 

do jiného členského státu je osvobozeno od daně 
(1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká povinnost přiznat daň 

v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo 
přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu 
je osvobozeno od daně podle § 64.  

(2) Pokud se však jedná o dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 odst. 1 nebo 
o přemístění obchodního majetku podle § 64 odst. 4, je dovoz zboží osvobozen od daně, 
pokud plátce v okamžiku propuštění zboží do celního režimu volného oběhu poskytne 
celnímu úřadu  
a) své daňové identifikační číslo,  
b) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě, které 

je zboží odesláno nebo přepraveno, popřípadě své daňové identifikační číslo, přidělené 
pro účely daně z přidané hodnoty v jiném členském státě, která jsou uvedena v písemném 
rozhodnutí celního úřadu o propuštění zboží do celního režimu volného oběhu, a  

c) podklady dokazující, že dovezené zboží je bezprostředně určeno k odeslání nebo 
přepravě do jiného členského státu.  
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(3) Plátce je povinen uvést dovoz zboží osvobozený od daně podle odstavce 1 
do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do tohoto celního režimu 
propuštěno.  

(4) Pokud nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, vzniká plátci povinnost přiznat 
daň podle § 23. 

Díl 10 
Odpočet daně 

§ 72 

Nárok na odpočet daně 
(1) Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které 

v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování 
a) zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, 
b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, 
c) plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže 

by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku, 
d) plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 s místem plnění 

ve třetí zemi, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží, nebo 
e) plnění uvedených v § 13 odst. 9 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5,. 
f)  rozhlasového nebo televizního vysílání prováděného provozovateli vysílání ze zákona29). 

(2) Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se rozumí daň uplatněná podle tohoto 
zákona 
a) na zboží, které plátci bylo nebo má být dodáno, nebo službu, která mu byla nebo má být 

poskytnuta, 
b) na zboží, které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu anebo dovezeno ze třetí 

země, nebo 
c) v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b)., nebo 
d) při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu. 

(3) Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající 
povinnost tuto daň přiznat. 

(4) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého 
pro reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu53) uznat za výdaje 
vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 9 písm. 
c). 

(5) Plátce má nárok na odpočet daně v plné výši u přijatého zdanitelného plnění, které 
použije výhradně pro uskutečňování plnění uvedených v odstavci 1. 

(6) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely, které zakládají nárok 
na odpočet daně, tak pro jiné účely, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen v části 
připadající na použití s nárokem na odpočet daně (dále jen „odpočet daně v částečné výši“), 
pokud zákon nestanoví jinak. Příslušná výše odpočtu daně v částečné výši se stanoví 
postupem podle § 75 nebo 76. 
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§ 73 

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně 
(1) Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto podmínky: 

a) při odpočtu daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, mít daňový doklad, 
b) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil při poskytnutí zdanitelného plnění osobou 

povinnou k dani neusazenou v tuzemsku nebo jiným plátcem, anebo kterou plátce 
uplatnil při pořízení zboží z jiného členského státu, daň přiznat a mít daňový doklad; 
nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným způsobem, 

c) při odpočtu daně při dovozu zboží, je-li plátce povinen tuto daň přiznat podle § 23 odst. 2 
až 4, daň přiznat a mít daňový doklad, 

d) při odpočtu daně při dovozu zboží, není-li plátce povinen postupovat podle § 23 odst. 2 
až 4, vyměřenou daň zaplatit a mít daňový doklad, nebo 

e) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), daň 
přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným 
způsobem. 
(2) Plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve za zdaňovací období, 

ve kterém jsou splněny podmínky podle odstavce 1. 
(3) Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí lhůty, která činí 3 roky. Lhůta 

pro uplatnění nároku na odpočet daně počne běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl. Po uplynutí této lhůty 
je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, 
pokud 
a) mu vznikla povinnost tuto daň přiznat, nebo 
b) toto zdanitelné plnění použije pro účely plnění podle § 13 odst. 4 písm. b). 

(4) Plátce, který má u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet daně v částečné 
výši, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto plnění nejpozději za poslední 
zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok 
uplatněn nejdříve. Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně podle odstavce 3 tím není 
dotčena. Lhůta podle věty první se neuplatní, pokud plátce má u přijatého zdanitelného plnění 
nárok na odpočet daně v krácené výši a vypořádací koeficient podle § 76 odst. 7 nebo 9 
vypočtený z údajů za kalendářní rok, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok 
uplatněn nejdříve, je roven nebo vyšší než 95 %, s výjimkou případu, kdy přijatým 
zdanitelným plněním je dlouhodobý majetek. 

(5) Neobsahuje-li doklad pro prokázání nároku na odpočet daně všechny předepsané 
náležitosti daňového dokladu, lze nárok prokázat jiným způsobem. 

(6) Převyšuje-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu výši daně, která 
má být uplatněna podle tohoto zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně 
jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatněna podle tohoto zákona. Je-li částka daně 
uvedená na přijatém daňovém dokladu nižší, než která má být uplatněna podle tohoto zákona, 
je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani uvedené 
na daňovém dokladu. 
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§ 74 

Oprava odpočtu daně 
(1) 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. Zjistil-li plátce, pro 
něhož se uskutečnilo, nebo mělo být uskutečněno plnění, že nastaly skutečnosti rozhodné 
pro provedení opravy základu daně, na základě kterých dojde ke snížení uplatněného 
odpočtu daně, je povinen uplatněný odpočet daně snížit, a to za zdaňovací období, ve 
kterém se o skutečnostech rozhodných pro provedení opravy základu daně dozvěděl 
nebo dozvědět měl a mohl. Pokud byl plátci doručen opravný daňový doklad do dne 
předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání, je povinen tento 
uplatněný odpočet daně snížit za zdaňovací období, ve kterém se oprava základu daně 
jako samostatné zdanitelné plnění považuje za uskutečněné. To neplatí, pokud plátce 
provedl opravu odpočtu daně podle odstavce 2. Opravu odpočtu daně plátce prokazuje 
opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou, popřípadě jiným 
způsobem. 

(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. 

 (3) Je-li provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42, která má za následek 
zvýšení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, oprávněn 
provést opravu odpočtu daně. Opravu je plátce oprávněn provést na základě přijatého 
opravného daňového dokladu nejdříve za zdaňovací období, ve kterém došlo k opravě základu 
daně a výše daně, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, jehož se oprava týká. 

(2) Uplatnil-li plátce odpočet daně z částky úplaty poskytnuté před uskutečněním 
zdanitelného plnění, dané zdanitelné plnění se neuskutečnilo a úplata nebyla vrácena, 
ani použita na úhradu jiného plnění, je plátce povinen provést opravu odpočtu daně 
ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém mohl nárok na odpočet daně 
z poskytnuté úplaty uplatnit nejdříve. Obdobně se postupuje v případě odpočtu daně, 
který plátce uplatnil ze zdanitelného plnění spočívajícího ve vydání nebo převodu 
jednoúčelového poukazu, pokud nedošlo ke skutečnému předání zboží nebo skutečnému 
poskytnutí služby na základě tohoto poukazu nebo pokud plátce tento poukaz 
nepřevedl. Opravu plátce provede za zdaňovací období, ve kterém se o skutečnostech 
zakládajících povinnost provést opravu odpočtu daně dozvěděl nebo dozvědět měl 
a mohl. 

(3) Zjistil-li plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, že nastaly skutečnosti rozhodné 
pro provedení opravy základu daně, na základě kterých dojde ke zvýšení uplatněného 
odpočtu daně, je plátce oprávněn provést opravu odpočtu daně, pokud mu byl doručen 
opravný daňový doklad. Tuto opravu je plátce oprávněn provést nejdříve za zdaňovací 
období, ve kterém se oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění považuje 
za uskutečněné, a nejpozději do 3 let ode dne, kdy se oprava základu daně jako 
samostatné zdanitelné plnění považuje za uskutečněné. 
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 (4) V případě přijetí zdanitelného plnění, u kterého je základ daně podle § 37a záporný, 
se postupuje podle odstavce 1 obdobně. 

§ 75 

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši 
(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci své ekonomické činnosti 

jak pro účely činností, které jsou předmětem daně, tak pro účely činností, které předmětem 
daně nejsou, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití 
pro činnosti, které jsou předmětem daně. Pro určení rozsahu použití se použije ekonomicky 
zdůvodnitelné kritérium. Pro plátce uvedené v § 5 odst. 5 se rozsah použití pro činnosti, které 
jsou předmětem daně, stanoví jako podíl hodnoty přijatých plnění určených k tvorbě, pořízení 
a zpřístupnění programového obsahu vysílaného na programu, v jehož rámci lze podle 
zvláštního právního předpisu29 uskutečňovat zdanitelná plnění, nebo na internetu, a hodnoty 
celkových přijatých plnění určených k tvorbě, pořízení a zpřístupnění programového obsahu 
vysílaného na všech programech nebo na internetu. 

(2) (1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických 
činností pro účely související se svými uskutečněnými plněními, tak pro účely s nimi 
nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu 
použití pro své ekonomické činnosti účely související se svými uskutečněnými plněními. 
Tím není dotčeno ustanovení § 76. 

(3) (2) V případě přijatého zdanitelného plnění určeného k uskutečňování svých 
ekonomických činností, které plátce použije zčásti rovněž pro účely s nimi nesouvisejícími, 
si plátce může zvolit, že uplatní nárok na odpočet daně v plné výši. Část přijatého 
zdanitelného plnění, kterou použije pro účely nesouvisející se svými ekonomickými 
činnostmi, se poté považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo za poskytnutí 
služby podle § 14 odst. 3 písm. a). Postup podle tohoto odstavce nelze uplatnit v případě 
dlouhodobého majetku. Obdobně se postupuje v případě přijatého zdanitelného plnění 
určeného k uskutečňování činností, které jsou předmětem daně, které plátce použije zčásti 
rovněž pro účely činností, které předmětem daně nejsou. 

(2) V případě přijatého zdanitelného plnění, které není dlouhodobým majetkem, 
určeného pro uskutečněná plnění, které plátce použije zčásti rovněž pro svou osobní 
spotřebu nebo pro osobní spotřebu svých zaměstnanců, si plátce může zvolit, že uplatní 
nárok na odpočet daně v plné výši. Část přijatého zdanitelného plnění, kterou použije 
pro osobní spotřebu, se poté považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo 
za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a). 

(4) (3) Příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně 
na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně 
v poměrné výši, a podílu použití tohoto plnění pro činnosti plátce, které jsou předmětem daně, 
a podílu použití pro ekonomické činnosti plátce účely související se svými uskutečněnými 
plněními (dále jen „poměrný koeficient“). Poměrný koeficient se vypočítá jako procentní 
podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru. 

(5) (4) Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu 
podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení 
kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit 
nárok na odpočet daně a tento nárok uplatnil, tento nárok uplatnil a přijaté zdanitelné 
plnění použil, plátce do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití 
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tohoto zdanitelného plnění pro své činnosti, které jsou předmětem daně a pro své ekonomické 
činnosti v příslušném účely související se svými uskutečněnými plněními v daném roce. 
Odchyluje-li se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití od poměrného 
koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů, výše uplatněného odpočtu 
daně se opraví. Je-li vypočtená částka opravy kladná, je plátce oprávněn výši uplatněného 
odpočtu daně opravit, je-li záporná, je plátce povinen výši uplatněného odpočtu daně opravit. 
Opravu plátce provede za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém po 
uskutečnění zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, jehož se oprava 
týká. 

(5) V případě, že plátce uplatnil odpočet daně z poskytnuté úplaty před pořízením 
dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v poměrné výši, v jiném 
roce, než ve kterém je po pořízení tohoto majetku nárok na odpočet daně oprávněn 
uplatnit, zahrne do částky opravy podle odstavce 4 rovněž rozdíl ve výši nároku 
na odpočet daně vyplývající z rozdílu mezi hodnotami poměrných koeficientů 
za příslušné roky, pokud se tyto hodnoty odchylují o více než 10 procentních bodů. 
Obdobně plátce postupuje i v případě uplatnění odpočtu daně u každého jednotlivého 
přijatého plnění, které se stalo součástí pořízeného dlouhodobého majetku. 

(6) Je-li vypočtená částka opravy podle odstavců 4 nebo 5 kladná, je plátce 
oprávněn výši uplatněného odpočtu daně opravit, je-li záporná, je plátce povinen výši 
uplatněného odpočtu daně opravit. Opravu plátce provede za poslední zdaňovací období 
kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
nárok na odpočet daně, jehož se oprava týká. 

§ 76 

Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši 
(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností 

jak pro plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 1, tak pro plnění osvobozená 
od daně bez nároku na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku i mimo tuzemsko, 
s výjimkou plnění uvedených v § 72 odst. 1 písm. d), má nárok na odpočet daně pouze 
v krácené výši odpovídající rozsahu použití pro plnění s nárokem na odpočet daně. 

(2) Příslušná výše odpočtu daně v krácené výši se vypočte jako součin daně na vstupu 
u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši, 
a koeficientu. Dojde-li k souběhu nároku na odpočet daně v krácené výši podle tohoto 
ustanovení a nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75, použije se pro výpočet výše 
odpočtu daně v krácené výši namísto částky daně na vstupu částka odpočtu daně v poměrné 
výši stanovená postupem podle § 75. 

(3) Koeficient podle odstavce 2 věty první se vypočte jako procentní podíl, v jehož 
a) čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění 

s nárokem na odpočet daně uvedených v § 72 odst. 1, 
b) jmenovateli je celkový součet hodnoty v čitateli a součtu hodnot plnění plátcem 

uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. 
Do součtu částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění 
se započítávají také přijaté úplaty, pokud z těchto přijatých úplat plátci vznikla povinnost 
přiznat daň nebo přiznat plnění. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na celé procento nahoru. 

(4) Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají 
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a) prodej dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, pokud tento majetek plátce 
využíval pro své ekonomické činnosti svou ekonomickou činnost; to neplatí, je-li toto 
uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti plátce, 

b) poskytnutí finančních služeb, dodání nemovité věci a nájem nemovité věci, a to pouze 
pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně, 

c) plnění podle § 13 odst. 4 písm. b). 
(5) Je-li hodnota ve jmenovateli podílu vypočteného podle odstavce 3 kladné číslo 

a hodnota v jeho čitateli nula nebo záporné číslo, je koeficient 0 %. Je-li hodnota 
ve jmenovateli tohoto podílu nula nebo záporné číslo a hodnota v jeho čitateli nula nebo 
kladné číslo, je koeficient 100 %. Je-li koeficient vypočtený podle odstavce 3 roven nebo 
vyšší než 95 %, považuje se za roven 100 %. 

(6) Pro výpočet nároku na odpočet daně v krácené výši ve zdaňovacích obdobích 
běžného kalendářního roku plátce použije koeficient vypočtený z údajů za zdaňovací období 
předcházejícího kalendářního roku při vypořádání odpočtu daně. Pokud plnění pro výpočet 
koeficientu za předcházející kalendářní rok neexistují, stanoví výši tohoto koeficientu plátce 
kvalifikovaným odhadem. Dojde-li ke změně hodnoty koeficientu za předcházející 
kalendářní rok na základě vyměření daně za poslední zdaňovací období předcházejícího 
kalendářního roku, je plátce povinen použít novou hodnotu tohoto koeficientu 
pro výpočet nároku na odpočet daně v krácené výši v příslušném kalendářním roce 
od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, v němž platební výměr, 
kterým se vyměřuje daň za poslední zdaňovací období předcházejícího kalendářního 
roku, nabyl právní moci. 

(7) Po skončení běžného kalendářního roku plátce provede vypořádání odpočtu daně 
v krácené výši za všechna zdaňovací období tohoto roku (dále jen „vypořádávané období“). 
Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi celkovým nárokem na odpočet daně v krácené výši 
vypočteným z údajů za vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně 
v krácené výši v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. 
Pro výpočet celkového nároku na odpočet daně v krácené výši za vypořádávané období plátce 
použije koeficient vypočtený z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané období 
(dále jen „vypořádací koeficient“). Vypořádání odpočtu daně plátce provede za poslední 
zdaňovací období vypořádávaného období. 

(8) Pro vypořádání odpočtu daně v krácené výši při zrušení registrace se použije 
obdobně odstavec 7 s tím, že vypořádávané období je od 1. ledna kalendářního roku, 
ve kterém došlo ke zrušení registrace, do dne zrušení registrace. 

(9) Dojde-li po vypořádání odpočtu daně k opravě uskutečněných plnění za některé 
ze zdaňovacích období již vypořádaného roku, výše nároku na odpočet daně v krácené výši 
se přepočte novým vypořádacím koeficientem vypočteným z údajů za celé vypořádávané 
období s promítnutím všech oprav. 

(10) V případě, že plátce uplatnil odpočet daně z poskytnuté úplaty před pořízením 
dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v krácené výši, v jiném roce, 
než ve kterém je po pořízení tohoto majetku nárok na odpočet daně oprávněn uplatnit, zahrne 
do částky vypořádání nároku na odpočet daně podle odstavce 7 za rok, ve kterém po pořízení 
tohoto majetku je oprávněn nárok na odpočet daně uplatnit, rovněž rozdíl ve výši nároku 
na odpočet daně vyplývající z případného rozdílu mezi hodnotami vypořádacích koeficientů 
za příslušné roky. Obdobně plátce postupuje i v případě uplatnění odpočtu daně u každého 
jednotlivého přijatého plnění, které se stalo součástí pořízeného dlouhodobého majetku. 
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§ 77 

Vyrovnání odpočtu daně 
(1) Původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku před jeho použitím, 

s výjimkou dlouhodobého majetku, podléhá vyrovnání, pokud ve lhůtě pro uplatnění nároku 
na odpočet daně podle § 73 odst. 3 plátce tento majetek použije v rámci svých ekonomických 
činností pro jiné účely, než které zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně. 

(2) Použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet 
daně v 
a) plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně 

v krácené výši nebo nárok na odpočet daně nemá,  
b) krácené výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně 

nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši, nebo 
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. 
(3) Původní odpočet daně uplatněný u staveb a jednotek, které nejsou dlouhodobým 

majetkem, podléhá vyrovnání rovněž po uplynutí lhůty podle § 73 odst. 3, jsou-li splněny 
ostatní podmínky podle odstavce 1. 

(4) Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výší nároku na odpočet 
daně k okamžiku použití majetku a výší původního uplatněného odpočtu daně. Je-li vypočtená 
částka vyrovnání odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn vyrovnání provést, je-li záporná, 
je plátce povinen vyrovnání provést. 

(5) Vyrovnání odpočtu daně plátce provede za zdaňovací období, ve kterém 
byl obchodní majetek použit a ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost nebo 
možnost provést toto vyrovnání. 

Úprava odpočtu daně 

§ 78 
(1) Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku podléhá 

úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní 
odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají 
nárok na odpočet daně. Obdobně se postupuje v případě, kdy plátce při pořízení 
dlouhodobého majetku nárok na odpočet daně neměl, protože daný majetek byl původně 
určený k použití v rámci ekonomických činností ekonomické činnosti plátce pro účely, které 
nezakládají nárok na odpočet daně. 

(2) Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatně za každý 
kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, a to ve srovnání se skutečnostmi, které 
plátce zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně nebo při pořízení tohoto majetku, 
pokud nárok na odpočet daně neměl. 

(3) Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž 
byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě staveb, jednotek a jejich technického 
zhodnocení73) a v případě pozemků se lhůta pro úpravu odpočtu daně prodlužuje na 10 let. 

(4) Změnou rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, které zakládají nárok 
na odpočet daně, se rozumí případy, kdy plátce 
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a) uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek použije pro účely, 
pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši nebo nárok na odpočet daně nemá, 

b) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a následně tento majetek použije pro účely, 
pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet 
daně v plné výši, 

c) neměl nárok na odpočet daně a následně tento majetek použije pro účely, pro které 
má nárok na odpočet daně v plné výši nebo v částečné výši, nebo 

d) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a vznikne rozdíl mezi poměrnými 
koeficienty nebo vypořádacími koeficienty. 
(5) Pro účely úpravy odpočtu daně se technické zhodnocení73) považuje za samostatný 

dlouhodobý majetek. 
(6) Úpravu odpočtu daně plátce provede za poslední zdaňovací období kalendářního 

roku, ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost provést tuto úpravu. 

§ 78a 
(1) Částka úpravy odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se vypočte ve výši jedné 

pětiny, popřípadě jedné desetiny v případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení73) 
a v případě pozemků, ze součinu  
a) částky daně na vstupu u příslušného majetku a  
b) rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž 

se provádí úprava odpočtu daně, a ukazatelem nároku na odpočet daně  
c) ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet daně uplatněn, nebo  
d) ke kalendářnímu roku, v němž byl majetek pořízen, pokud plátce nárok na odpočet daně 

neměl.  
(2) Ukazatelem nároku na odpočet daně je  

a) 0 %, nemá-li plátce nárok na odpočet daně,   
b) 100 %, má-li plátce nárok na odpočet daně v plné výši, nebo  
c) poměrný koeficient nebo vypořádací koeficient, má-li plátce nárok na odpočet daně 

pouze v částečné výši, popřípadě součin obou koeficientů, dojde-li k souběhu nároku 
na odpočet daně v poměrné výši podle § 75 a nároku na odpočet daně v krácené výši 
podle § 76.  
(3) Úprava odpočtu daně se provede pouze v případě, že rozdíl mezi ukazateli nároku 

na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu daně 
kladná, je plátce oprávněn úpravu provést, je-li záporná, je plátce povinen úpravu provést.  

(4) Při výpočtu částky úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku, který plátce 
pořídil jako osoba povinná k dani přede dnem registrace, se postupuje obdobně podle 
odstavce 1 s tím, že namísto ukazatele nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž 
byl původní odpočet uplatněn nebo majetek pořízen, se použije ukazatel nároku na odpočet 
daně ke kalendářnímu roku, ve kterém došlo k registraci. 

(5) Používá-li plátce majetek pro změněné účely podle § 78 odst. 4 písm. a) až c) pouze 
po část příslušného kalendářního roku, zohlední se tato skutečnost v částce úpravy odpočtu 
daně vypočtené podle odstavce 1 nebo 4.  
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§ 78b 
(1) Pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 

se použijí obdobně ustanovení § 78 a 78a s tím, že lhůta pro úpravu odpočtu počíná běžet 
kalendářním rokem, v němž byl tento majetek uveden do stavu způsobilého k užívání.  

(2) U dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, jehož uvedením do stavu 
způsobilého k užívání došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), se částka daně 
na vstupu pro výpočet úpravy odpočtu daně stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a). U ostatního 
dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se částka daně na vstupu pro výpočet 
úpravy odpočtu daně stanoví jako součet daně na vstupu u jednotlivých přijatých zdanitelných 
plnění, která se stala součástí tohoto majetku. 

§ 78c 
(1) Ustanovení § 78 až 78b se použijí obdobně pro úpravu odpočtu daně u   

a) majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího 
podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,  

b) majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,  
c) majetku, který je součástí jmění přecházejícího při přeměně obchodní korporace,  
d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických 

činností.  
(2) Běh lhůty pro úpravu odpočtu daně podle odstavce 1 se nepřerušuje.  

§ 78d 
(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k uskutečnění 

plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby, použijí se obdobně ustanovení § 78 až 78c s tím, 
že úprava odpočtu daně se provede jednorázově a plátce ji provede za zdaňovací období, 
ve kterém došlo k uskutečnění plnění. 

(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně za kalendářní rok, ve kterém došlo 
k uskutečnění plnění 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 %, je-li dané plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, 
nebo 100 %, je-li zdanitelné. 

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

(4) Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodá, převede nebo poskytne 
dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní nárok na odpočet daně 
v poměrné výši, jde o dodání zboží nebo poskytnutí služby v rámci uskutečňování jeho 
ekonomických činností uskutečněná plnění rovněž v případě části tohoto majetku původně 
určené pro použití pro účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi, nebo pro činnosti, 
které nejsou předmětem daně osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců. 

§ 78da 
(1) Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k dodání nemovité věci, na které byla 

dokončena oprava v hodnotě bez daně vyšší než 200 000 Kč, podléhá tato oprava úpravě 
odpočtu daně. 
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(2) Lhůta pro úpravu odpočtu daně v případě opravy nemovité věci činí 10 let 
a počíná běžet kalendářním rokem, ve kterém byla oprava dokončena. 

(3) Při úpravě odpočtu daně v případě opravy nemovité věci se postupuje obdobně 
podle § 78d s tím, že při stanovení částky jednorázové úpravy odpočtu se použije 
ukazatel původního nároku na odpočet daně ve výši podílu skutečně uplatněného 
odpočtu daně na celkové částce daně na vstupu u příslušné opravy. 

§ 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. 

Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace 

§ 79 
(1) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění 

pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud 
toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku.  

(1) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění 
pokud  
a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 12 kalendářních měsíců a část 

kalendářního měsíce přede dnem, kdy se stala plátcem, a 
b) je toto plnění ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku.  

(2) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého 
zdanitelného plnění, pokud  
a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 60 kalendářních měsíců a část 

kalendářního měsíce přede dnem, kdy se stala plátcem, 
b) se toto plnění stalo součástí dlouhodobého majetku, který byl uveden do stavu 

způsobilého k užívání v období 12 kalendářních měsíců a části kalendářního měsíce 
přede dnem, kdy se stala plátcem, a to před uvedením tohoto dlouhodobého majetku 
do stavu způsobilého k užívání a 

c) tento dlouhodobý majetek je ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního 
majetku. 
(3) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého 

zdanitelného plnění, které není ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního 
majetku, pokud v období zahrnujícím 6 kalendářních měsíců a část kalendářního měsíce 
přede dnem, kdy se stala plátcem, toto plnění přijala a použila jej k vývozu zboží, který 
je osvobozen od daně. 
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(4) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého 
zdanitelného plnění, pokud 
a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 12 kalendářních měsíců a část 

kalendářního měsíce přede dnem, kdy se stala plátcem, 
b) toto plnění není ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku a 
c) měla u tohoto plnění přede dnem, kdy se stala plátcem, nárok na vrácení daně podle 

§ 82a nebo 83, který nemohla uplatnit, neboť pro podání žádosti o vrácení daně 
nesplnila podmínku minimální délky období pro uplatnění vrácení daně. 
(2) (5) Nárok na odpočet daně podle odstavce 1 odstavců 1 až 4 se uplatní způsobem, v 

rozsahu a za podmínek stanovených v § 72 až 78d. Pro výpočet částky nároku na odpočet 
daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 78d odst. 2.  

(3) (6) Nárok na odpočet daně podle odstavců 1 a 2 až 4 lze uplatnit za zdaňovací období, 
do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem. 

(7) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění podle 
odstavce 1 až 4, pokud mu z tohoto plnění vznikl nárok na vrácení částky podle § 79d 
nebo nárok na vrácení daně. 

§ 79a 
(1) Při zrušení registrace je plátce povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně 

u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil 
nárok na odpočet daně nebo jeho část.  

(2) Částka snížení nároku na odpočet daně u nedokončeného majetku, u úplat 
za zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila, 
a u zásob se určí ve výši uplatněného odpočtu daně. Pro výpočet částky snížení nároku 
na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 78d odst. 2.  

(3) Částka snížení nároku na odpočet daně u majetku, který není uveden v odstavci 
2 a u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč, pořízeného v 
období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní 
měsíc, v němž došlo ke zrušení registrace, se vypočte jako součin výše jedné dvanáctiny 
uplatněného nároku na odpočet daně a počtu celých kalendářních měsíců tohoto období, 
za který tento majetek nebyl obchodním majetkem plátce. 

(3) (4) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně u  
a) majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího 

podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,   
b) majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,  
c) majetku, který je součástí jmění přecházejícího při přeměně obchodní korporace,  
d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických 

činností.  
(4) (5) Plátce je povinen provést snížení odpočtu daně podle odstavců 1 až 3 4 

za poslední zdaňovací období registrace. 

§ 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



VI.B 

- 87 - 
 

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. 

§ 79c 
Při zrušení registrace nevzniká povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet daně 

u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého byl 
uplatněn nárok na odpočet daně nebo jeho část, a to  
a) při zrušení obchodní korporace bez likvidace,  
b) v případě, kdy fyzická osoba, která je plátcem, ukončí podnikatelskou činnost tak, že celý 

svůj obchodní majetek vloží do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti 
pokračuje a jejíž je jediným zakladatelem,  

c) při zrušení registrace právnické osoby,  
d) která byla plátcem,  
e) která byla založena jedinou fyzickou osobou a  
f) v jejíž činnosti pokračuje tato fyzická osoba jako podnikatel,  
g) při sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku, jestliže je plátcem,  
h) při přeměně osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže 

je plátcem, nebo  
i) při zrušení registrace skupiny a zániku členství člena skupiny. 

§ 79d 
(1) Pokud osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba 

povinná k dani (dále jen „osoba, která má nárok na vrácení částky“) snížila při zrušení 
registrace podle § 106 odst. 4 nebo § 106b odst. 2 písm. a) jako plátce uplatněný nárok 
na odpočet daně u obchodního majetku, vzniká jí nárok na vrácení částky odpovídající 
tomuto snížení v rozsahu, v jakém tento majetek použila pro uskutečňování plnění, z 
nichž by plátci vznikl nárok na odpočet daně, za období 1 roku po dni zrušení 
registrace. 

(2) Pokud se osoba, která má nárok na vrácení částky, stane v průběhu období podle 
odstavce 1 plátcem, má nárok na vrácení částky podle odstavce 1 za období, které končí 
dnem předcházejícím dni, kdy se stala plátcem. 

(3) Nárok na vrácení částky podle odstavce 1 lze uplatnit podáním žádosti na 
tiskopise vydaném Ministerstvem financí 
a)  do 2 měsíců po skončení období stanoveného v odstavci 1, 
b) ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž se osoba, která 

má nárok na vrácení částky, stala plátcem.  
(4) Žádost podle odstavce 3 nelze podat před skončením období stanoveného v 

odstavci 1 nebo 2. 
(5) Nárok podle odstavce 1 zaniká, pokud není uplatněn ve lhůtě podle odstavce 3. 
(6) Vznikne-li v důsledku vyměření nároku na vrácení částky podle odstavce 1 

vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 30 dnů od tohoto vyměření. 
(7) Osoba, která má nárok na vrácení částky, je daňovým subjektem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



VI.B 

- 88 - 
 

Díl 11 
Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně 

§ 80 

Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit 
(1) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit podle smluv, které jsou 

součástí českého právního řádu55) (dále jen "osoba požívající výsad a imunit"), rozumí:  
a)  diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených 

honorárními konzulárními úředníky (dále jen "konzulární úřad"), akreditované 
pro Českou republiku jako orgány cizích států,  

b) zvláštní mise,  
c) zastupitelství mezinárodní organizace,  
c) mezinárodní organizace se sídlem v tuzemsku nebo zastupitelství mezinárodní 

organizace umístěné v tuzemsku, 
d) člen diplomatické mise56) konzulárního úřadu57) se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena 

služebního personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován pro Českou 
republiku a nemá místo pobytu v tuzemsku,  

e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace mezinárodní organizace se sídlem 
v tuzemsku nebo zastupitelství mezinárodní organizace umístěné v tuzemsku, který 
nemá místo pobytu v tuzemsku a není státním občanem České republiky, pokud je trvale 
přidělen k výkonu svých úředních funkcí v tuzemsku, a státní příslušník cizího státu, 
který je členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který nemá místo 
pobytu v tuzemsku,  

f) člen rodiny osoby uvedené v písmenech d) a e), pokud s ní žije ve společně hospodařící 
domácnosti na území České republiky, dosáhl věku 15 let, není státním občanem České 
republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí; společně hospodařící 
domácností se pro účely tohoto zákona rozumí společenství fyzických osob, které spolu 
trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby,  

g) subjekt Evropské unie.  
(2) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrací zaplacená daň, pokud 

cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom 
kalendářním dni uvedená na jednom daňovém dokladu dokladu podle odstavce 6 je vyšší 
než 4 000 Kč, s výjimkou pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak nebo pokud 
z použití principu vzájemnosti nevyplývá něco jiného; tato částka se nevztahuje na 
pořízení pohonných hmot pro osobní automobil, telekomunikačních služeb nebo služeb 
spojených se sběrem a odvozem komunálních odpadů, s odběrem elektřiny, vody, plynu, 
topných olejů pro výrobu tepla. Daň zaplacená v cenách zboží a služeb (dále jen „zaplacená 
daň“) se vrací:  
a) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, a její osobě uvedené 

v odstavci 1 písm. d) a členům její rodiny podle odstavce 1 písm. f) na základě principu 
vzájemnosti, maximálně v rozsahu, v jakém je vracena daň české osobě požívající výsad 
a imunit v cizím státu,   

b) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, ale její vysílající stát 
neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb, maximálně do výše 3 000 000 Kč 
za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží 
a služeb poskytnutých v souvislosti s pořízením, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou 
nemovitých věcí nacházejících se v tuzemsku, členu diplomatické mise nebo 
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konzulárního úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. d), maximálně do výše 100 000 Kč 
za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, a členům jeho 
rodiny podle odstavce 1 písm. f), maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, 
s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů,  

c) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která je akreditována pro Českou republiku, 
ale má sídlo mimo území tuzemska, maximálně do výše 250 000 Kč za kalendářní rok,  

d) osobě uvedené v odstavci 1 písm. d), která je akreditována pro Českou republiku, 
ale má místo pobytu mimo území tuzemska, maximálně do výše 10 000 Kč za kalendářní 
rok,  

e) osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) a c), maximálně do výše 500 000 Kč za kalendářní 
rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a služeb 
poskytnutých v souvislosti s pořízením, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou 
nemovitých věcí nacházejících se v tuzemsku, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak,  

f) osobě uvedené v odstavci 1 písm. e), maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, 
s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, pokud nestanoví mezinárodní 
smlouva jinak, a členům její rodiny uvedeným v odstavci 1 písm. f), maximálně do výše 
100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, 
pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak.  
(3) Nárok na vrácení daně se uplatní podáním  

a) daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně pro osoby uvedené v odstavci 1 
písm. a) až f) s tím, že toto přiznání nelze podat elektronicky, nebo  

b) žádosti o vrácení daně pro osoby uvedené v odstavci 1 písm. g).  
(4) Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti a jeho osobní, 

věcný a hodnotový rozsah v příloze vyplněného daňového přiznání, přičemž tato příloha tvoří 
nedílnou součást daňového přiznání.  

(5) Možnost uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně vzniká osobě požívající výsad 
a imunit podle odstavce 1 nejdříve ve zdaňovacím období, kdy se uskutečnilo zdanitelné 
plnění. Nárok na vrácení daně této osobě osobě požívající výsad a imunit podle odstavce 1 
písm. a) až f) zaniká uplynutím 31. ledna kalendářního roku, který následuje po kalendářním 
roce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Nárok na vrácení daně subjektu Evropské 
unie zaniká uplynutím 31. prosince kalendářního roku, který následuje po kalendářním 
roce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Osoba požívající výsad a imunit uvedená 
v odstavci 1 písm. a) až c) a g) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží 
a služby za podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro svou úřední potřebu. 
Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. d) až f) má nárok na vrácení 
zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za podmínky, že nakoupené zboží a služby 
použije výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu.  

(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje kopií technického průkazu při pořízení osobního 
automobilu a dokladem, který je plátce uskutečňující zdanitelné plnění na požádání osoby 
uvedené v odstavci 1 povinen vystavit s těmito náležitostmi:  
a) obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje 

zdanitelné plnění,  
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,  
c) jméno osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění,  
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,  
e) evidenční číslo dokladu,  
f) den uskutečnění zdanitelného plnění,  
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g) sazbu daně a základ daně,  
h) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,  
i) výši ceny včetně daně celkem.  

(7) Při pořízení osobního automobilu se nárok na vrácení daně prokazuje dokladem 
podle odstavce 6 a kopií technického průkazu. 

(7) (8) Do maximální výše daně, která se vrací osobě požívající výsad a imunit, 
se započítává daň, která by byla vypočtena, pokud by plnění poskytnuté pro tuto osobu nebylo 
osvobozeno od daně podle § 68 odst. 9.  

(8) (9) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 je pro účely vracení daně 
daňovým subjektem.  

(9) (10) (9) Zdaňovacím obdobím je u osoby požívající výsad a imunit uvedené 
v odstavci 1 písm. a) až c) a g) kalendářní měsíc a u osoby požívající výsad a imunit uvedené 
v odstavci 1 písm. d) až f) kalendářní čtvrtletí. Daňové přiznání nebo žádost o vrácení daně 
se podávají se podává jednou za zdaňovací období, a to nejdříve první den následujícího 
zdaňovacího období a nejpozději do 31. ledna následujícího po roce, za které se podávají 
daňové přiznání nebo žádost o vrácení daně daňové přiznání podává. Žádost o vrácení 
daně lze podat jednou za kalendářní rok, a to nejdříve po jeho skončení. 

(10) (11) (10) Pro účely vracení daně podává daňové přiznání nebo žádost o vrácení daně 
osoba požívající výsad a imunit takto:  
a) diplomatická mise, zvláštní mise a konzulární úřad podávají daňové přiznání správci daně 

místně příslušnému podle jejich sídla v tuzemsku,  
b) člen diplomatické mise, zvláštní mise a konzulárního úřadu se sídlem v tuzemsku, včetně 

členů jejich rodiny, podávají daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle 
sídla osob uvedených v písmenu a),  

c) subjekt Evropské unie se sídlem v tuzemsku podává žádost o vrácení daně místně 
příslušnému správci daně podle svého sídla v tuzemsku; pokud tato osoba nemá sídlo 
v tuzemsku, podává žádost o vrácení daně prostřednictvím Generálního finančního 
ředitelství, a správcem daně je místně příslušný Finanční úřad pro hlavní město Prahu,  

d) zastupitelství mezinárodní organizace uvedené v odstavci 1 písm. c) podává mezinárodní 
organizace nebo zastupitelství mezinárodní organizace podávají daňové přiznání 
správci daně místně příslušnému podle jejího sídla nebo umístění v tuzemsku,  

e) úředník mezinárodní organizace nebo zastupitelství mezinárodní organizace uvedený 
v odstavci 1 písm. e), včetně členů jeho rodiny podává nebo člen jeho rodiny podávají 
daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich místa pobytu v České 
republice,  

f) diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 2 písm. c), včetně jejich členů 
podle odstavce 2 písm. d), podávají daňové přiznání Finančnímu úřadu pro hlavní město 
Prahu.   
(11) (12) (11) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrátí zaplacená 

daň do 30 dnů ode dne následujícího po jejím vyměření. Daň se vrací v částce zaokrouhlené 
na celé koruny.  

(12) (13) (12) (11) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1, která uplatnila 
nárok na vrácení daně u zboží podle tohoto ustanovení, nesmí při vývozu zboží uplatnit nárok 
na vrácení daně zahraničním fyzickým osobám podle § 84.  

(13) (14) (13) (12) Rozsah výsad vztahujících se k pořízení osobních automobilů 
v tuzemsku, u nichž byla vrácena daň, a k pořízení osobních automobilů z jiných členských 
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států osvobozených od daně, včetně množstevních limitů pro osobní automobily a doby, 
po kterou nesmí být tyto osobní automobily pronajaty, zapůjčeny, zastaveny, zcizeny nebo 
zničeny, se řídí principem vzájemnosti a přiznává se maximálně v takové míře, v jaké 
se přiznává české osobě požívající výsad a imunit v cizím státu. Podmínkou pro uplatnění 
nároku na vrácení daně při pořízení osobních automobilů v tuzemsku, nebo z jiného 
členského státu je přidělení diplomatické registrační značky podle právního předpisu 
upravujícího registraci vozidel.  

(14) (15) (14) (13) V případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, se stanovují 
množstevní limity a doby pro osobu požívající výsad a imunit podle odstavce 1, za kterých 
je u pořízeného osobního automobilu v tuzemsku vrácena daň nebo je pořízení osobního 
automobilu z jiného členského státu osvobozeno od daně takto:  
a) osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) může v tuzemsku pořídit s nárokem na vrácení 

daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na osvobození od daně osobní 
automobily v množství přiměřeném k velikosti úřadu, 

b) osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) může v tuzemsku pořídit s nárokem na vrácení daně 
nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na osvobození od daně v množství:  
1. velvyslanec, nuncius nebo vedoucí mise v rovnocenné hodnosti 2 osobní automobily 

plus 1 osobní automobil v případě, že je doprovázen členem rodiny registrovaným 
Ministerstvem zahraničních věcí,  

2. diplomatický personál a konzulární úředník 1 osobní automobil plus 1 osobní 
automobil v případě, že je doprovázen členem rodiny registrovaným Ministerstvem 
zahraničních věcí,  

3. administrativně technický personál a konzulární zaměstnanec 1 osobní automobil,  
c) osoba uvedená v odstavci 1 písm. e) může v tuzemsku pořídit s nárokem na vrácení daně 

nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na osvobození od daně osobní 
automobily v množství stanoveném v písmenu b), pokud mezinárodní smlouva nestanoví 
jinak,  

d) daň se vrací u pořízeného osobního automobilu v tuzemsku nebo je pořízení osobního 
automobilu z jiného členského státu osvobozeno od daně za podmínky, že  
1. bude přidělena diplomatická registrační značka podle právního předpisu upravujícího 

registraci vozidel a  
2. po dobu 24 měsíců ode dne registrace osobního automobilu nebude pronajat, 

zapůjčen, zastaven, zcizen, zničen nebo vyřazen podle právního předpisu 
upravujícího registraci vozidel,  

e) pokud dojde k porušení podmínek stanovených v písmenu d), musí osoba požívající 
výsad a imunit  
1. při vrácení daně vrátit neoprávněně vyplacenou částku vyplacenou částku nebo její 

poměrnou část správci daně do 30 dnů ode dne zjištění porušení těchto 
podmínek, nebo  

2. při osvobození od daně podat daňové přiznání s tím, že toto přiznání nelze podat 
elektronicky, do 25 dnů ode dne, kdy k takovému porušení došlo,  

f) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) postupuje podle písmena e), odpovídá 
výše neoprávněně vyplacené částky nebo výše daně poměrné části daně připadající 
na zbývající období z 24 měsíční doby,  

g) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) předčasně ukončí svůj služební pobyt 
v tuzemsku, postupuje podle písmena e) s tím, že výše daně odpovídá poměrné části daně 
připadající na zbývající období 24 měsíční doby,  

h) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) ukončí svůj služební pobyt 
v tuzemsku do 6 měsíců ode dne přidělení diplomatické registrační značky takového 
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automobilu, postupuje podle písmena e) s tím, že výše neoprávněně vyplacené částky 
nebo výše daně odpovídá celé dani,  

i) osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) nemusí postupovat podle písmen e) až g) 
za podmínky, že osobní automobil převede na jinou osobu požívající výsad a imunit.  

§ 80a 

Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko 
(1) Mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem a která nemá v tuzemsku sídlo 

ani zastupitelství, má nárok na vrácení daně za nakoupené zboží a služby v rozsahu uvedeném 
v příslušné mezinárodní smlouvě, pokud je využije výlučně pro výkon činností v této smlouvě 
uvedených. 

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je pro účely vracení daně daňovým subjektem.  
(3) (2) Nárok na vrácení daně se uplatní podáním žádosti o vrácení daně s tím, že tuto 

žádost nelze podat elektronicky. 
(4) (3) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve po skončení kalendářního měsíce, 

ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, nejpozději však do 31. ledna kalendářního roku, 
který následuje po kalendářním roce, ve kterém se toto plnění uskutečnilo. Uplynutím tohoto 
dne nárok na vrácení daně osobě uvedené v odstavci 1 zaniká.  

(5) (4) Osobě uvedené v odstavci 1 se vrací daň zaplacená v cenách zboží a služeb, pokud 
cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom dni 
uvedená na jednom dokladu je vyšší než 4 000 Kč, s výjimkou pořízení pohonných hmot 
pro osobní automobil. 

(6) (5) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem, který je plátce uskutečňující 
zdanitelné plnění povinen na požádání osoby uvedené v odstavci 1 vystavit. Doklad musí 
obsahovat tyto údaje: 
a) označení osoby, která uskutečňuje zdanitelné plnění, 
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje zdanitelné plnění, 
c) označení osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje, 
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 
e) evidenční číslo dokladu, 
f) den uskutečnění zdanitelného plnění, 
g) základ daně, 
h) sazba daně, 
i) výši daně uvedená v české měně, 
j) výši ceny včetně daně celkem. 

(7) (6) Daň, která má být vrácena, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
(8) (7) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek bez žádosti do 30 dnů od vzniku 

vratitelného přeplatku. 
(9) (8) (6) Pro osobu uvedenou v odstavci 1 je místně příslušným správcem daně 

Finanční úřad pro hlavní město Prahu. 
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§ 81 

Vracení daně v rámci zahraniční pomoci 
(1) Pokud mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řádu, obsahuje 

ustanovení, že nenávratná zahraniční pomoc je osvobozena od daně nebo z prostředků 
zahraniční pomoci nesmí být hrazena daň, má osoba, která takovou daň zaplatila, nárok 
na vrácení daně, a to na základě žádosti. Daň se nevrací u programů a projektů financovaných 
ze zdrojů Evropské unie s výjimkou programů předvstupní pomoci. 

(2) Nárok na vrácení daně má rovněž osoba, která takovou daň zaplatila a která požádá 
o vrácení daně zaplacené z prostředků nenávratné zahraniční pomoci nebo z prostředků 
ze zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje 59a), pokud 
podle pravidel poskytovatele prostředků nemohou být tyto prostředky použity na úhradu daně. 

(3) Osoba, která žádá o vrácení daně (dále jen "žadatel"), musí v žádosti o vrácení daně 
uvést obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo, popřípadě místo pobytu, daňové 
identifikační číslo nebo rodné číslo, popřípadě jiné identifikační číslo. Žádost o vrácení daně 
podává žadatel místně příslušnému finančnímu úřadu, s výjimkou zahraniční osoby, která 
podává žádost Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu. 

(4) Žádost o vrácení daně musí být doložena 
a) daňovými doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, které byly 

vystaveny plátcem, 
b) dokladem o zaplacení daně, 
c) potvrzením o původu finančních prostředků a o tom, že nakoupené zboží nebo poskytnutá 

služba je součástí některého programu nenávratné zahraniční pomoci, které vydá 
Ministerstvo financí nebo osoba Ministerstvem financí k vystavení takového potvrzení 
oprávněná. 
(5) Na dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služby je plátce, který uskutečňuje 

zdanitelné plnění, povinen uvést 
a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje 

zdanitelné plnění, 
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 
c) obchodní firmu nebo jméno a sídlo, popřípadě místo pobytu osoby, pro kterou 

se zdanitelné plnění uskutečňuje, 
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) den uskutečnění zdanitelného plnění, 
g) sazbu daně a základ daně, 
h) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1, 
i) výši ceny včetně daně celkem. 

(6) Pokud je žadatel osoba, které vznikla z nakoupeného zboží nebo poskytnuté 
služby povinnost přiznat daň, doloží žádost o vrácení daně dokladem o nákupu zboží 
nebo služby vystavené dodavatelem nebo poskytovatelem nebo daňovým dokladem při 
dovozu, a prokáže, že splnil povinnost přiznat daň z tohoto plnění. 

(6) (7) Nárok na vrácení daně má osoba z jiného členského státu nebo zahraniční osoba, 
které mohou být žadateli o vrácení daně, pokud daň za nakoupené zboží nebo poskytnutou 
službu v rámci zahraniční pomoci zaplatily. Nárok na vrácení daně má i plátce, který 
ve prospěch osoby z jiného členského státu nebo zahraniční osoby uskutečnil zdanitelné 
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plnění a přiznal daň, pokud tyto osoby nepožádají o vrácení daně. V tomto případě 
neobsahuje žádost o vrácení daně doklad o zaplacení daně, ale musí být v žádosti o vrácení 
daně osobou z jiného členského státu nebo zahraniční osobou potvrzeno, že tyto osoby 
nepožádají o vrácení daně. Tímto potvrzením těmto osobám nárok na vrácení daně zaniká. 

(7) (8) Žadatel, který není plátcem, je pro účely vracení daně daňovým subjektem. 
(8) (9) (8) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdéle do 15 měsíců od konce 

kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Pokud není nárok na vrácení 
daně uplatněn do této lhůty, nárok zaniká. 

(9) (10) (9) Pokud je podaná žádost neúplná nebo pokud vzniknou pochybnosti 
o správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, daň se nevrátí, dokud nejsou 
odstraněny vady a pochybnosti týkající se podané žádosti. Osobě, která má nárok na vrácení 
daně, se daň vrátí nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo 
po dni odstranění vad žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny. 

(10) (11) (10) (9) Pokud plátce daně uplatní nárok na vrácení daně podle odstavců 1 až 9 
až 8, neuplatní nárok na odpočet daně podle tohoto zákona. 

§ 82 

Vracení daně plátcům v jiných členských státech 
(1) Plátce, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, má nárok na vrácení daně 

na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém v období pro vrácení 
daně neměl sídlo ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným členským 
státem. Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění pro uskutečnění plnění uvedených 
v § 72 odst. 6, má nárok na vrácení daně v částečné výši.  

(2) Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně 
prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím. 
Oprávnění k přístupu na elektronický portál přidělí místně příslušný správce daně do 15 dnů 
ode dne obdržení žádosti o přidělení oprávnění k přístupu podané ve formátu a struktuře 
zveřejněné Generálním finančním ředitelstvím a podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho 
datové schránky.   

(3) Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku 
následujícího po období pro vrácení daně. Pokud se žádost o vrácení daně týká období 
pro vrácení daně spadajícího do roku 2009, podává se nejpozději do 31. března 2011. Přijetí 
žádosti o vrácení daně bude žadateli neprodleně potvrzeno prostřednictvím elektronického 
portálu.  

(4) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši koeficientu podle 
§ 72 odst. 6, provede plátce opravu částky daně, o kterou požádal nebo která již byla vrácena. 
Opravu provede plátce v žádosti o vrácení daně předložené v kalendářním roce následujícím 
po daném období pro vrácení daně nebo pokud v tomto kalendářním roce žádost o vrácení 
daně nepodá, předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím elektronického 
portálu.  

(5) Žádost o vrácení daně nebude předána jinému členskému státu, pokud žadatel 
v období pro vrácení daně uskutečňoval pouze plnění osvobozená od daně bez nároku 
na odpočet daně nebo byl osobou povinnou k dani podle § 6 odst. 1 a nebo byl osobou 
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nepovinnou k dani. Oznámení o nepředání žádosti o vrácení daně bude sděleno 
prostřednictvím elektronického portálu.   

(6) Okamžikem doručení v případech podle odstavců 1 až 5 se rozumí okamžik odeslání 
oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně 
prostřednictvím elektronického portálu.  

Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě  

§ 82a 
(1) Nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku má osoba 

povinná k dani, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, pokud během 
období pro vrácení daně  
a)  neměla sídlo ani provozovnu v tuzemsku, a   
b) nebyla plátcem a 
b) c) neuskutečnila dodání zboží ani poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, 

s výjimkou  
1. plnění osvobozeného od daně podle § 51, 66, 68 nebo 69,  
2. dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých byla povinna přiznat daň osoba, které 

byla tato plnění poskytnuta,  
3. plnění podle § 17, které uskutečnila jako prostřední osoba, nebo  
4. poskytnutí služby, na které použila zvláštní režim jednoho správního místa.  
(2) Nárok na vrácení daně může být uplatněn za obdobných podmínek, za nichž 

má plátce nárok na odpočet daně v tuzemsku. Pokud osoba registrovaná k dani v jiném 
členském státě má nárok na odpočet daně v poměrné výši, má nárok na vrácení daně pouze 
v této poměrné výši.  

(3) Nárok na vrácení daně se nevztahuje na částky daně, které byly uplatněny  
a) v rozporu s tímto zákonem,   
b) u plnění, která jsou osvobozena od daně podle § 19, 64 nebo § 66 odst. 2 písm. b).  

(4) Podmínkou pro vrácení daně v tuzemsku je podání žádosti o vrácení daně 
prostřednictvím elektronického portálu v jiném členském státě, v němž má osoba registrovaná 
k dani sídlo nebo provozovnu.  

(4) Osoba registrovaná k dani uplatní nárok na vrácení daně z přijatého 
zdanitelného plnění v členském státě, v němž se nachází její sídlo. Je-li zdanitelné plnění 
přijato provozovnou, uplatní osoba registrovaná k dani nárok na vrácení daně v 
členském státě, kde je umístěna tato provozovna. Nárok na vrácení daně se uplatní 
podáním žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu. 

 (5) Žádost o vrácení daně musí obsahovat  
a) daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty žadatele,  
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo, místo pobytu žadatele,  
c) obchodní firmu nebo jméno, sídlo, místo pobytu zástupce, pokud je ustanoven,   
d) elektronickou adresu,  
e) popis ekonomické činnosti žadatele, pro niž je zboží pořízeno nebo služba přijata, pomocí 

harmonizovaných kódů,  
f) období pro vrácení daně, na které se žádost o vrácení daně vztahuje,  
g) prohlášení žadatele o tom, že splnil podmínku stanovenou v odstavci 1 písm. b) písm. c),  
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h) údaje o účtu, včetně kódů IBAN, BIC, název vlastníka účtu a měny účtu,  
i) za každý daňový doklad nebo daňový doklad při dovozu zboží tyto údaje:  

1. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, nejde-li o dovoz 
zboží,  

2. obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečnil 
zdanitelná plnění,  

3. evidenční číslo daňového dokladu,  
4. den uskutečnění zdanitelného plnění,  
5. základ daně a výši daně v české měně,  
6. celkovou výši nároku na vrácení daně v české měně,  
7. koeficient pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši vyjádřený jako 

procentní podíl,  
8. druh pořízeného zboží nebo přijaté služby v členění podle kódů uvedených 

v odstavci 6.   
(6) V žádosti o vrácení daně musí být druh zboží nebo služby popsán podle těchto kódů:  

1 uhlovodíková paliva,  
2 nájem dopravního prostředku,  
3 výdaje související s dopravním prostředkem (jiné než zboží a služby uvedené pod 

kódy 1 a 2),  
4 mýtné a silniční poplatky,  
5 cestovní výlohy, jako například jízdné v taxi, jízdné ve veřejné dopravě,  
6 ubytování,  
7 potraviny, nápoje a restaurační služby,  
8 vstupné na veletrhy a výstavy,  
9 výdaje na luxusní zboží, zábavu a reprezentaci,  
10 jiné.  

(7) Žádost o vrácení daně musí žadatel  
a) vyplnit v českém jazyce, a to i v případě vyžádání doplňujících údajů,  
b) doložit elektronickou kopií daňového dokladu nebo daňového dokladu při dovozu zboží, 

pokud základ daně převyšuje ekvivalent částky 250 EUR u uhlovodíkových paliv nebo 
ekvivalent částky 1 000 EUR u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb.  
(7) Žádost o vrácení daně musí žadatel doložit elektronickou kopií daňového 

dokladu nebo daňového dokladu při dovozu zboží, pokud základ daně převyšuje 
ekvivalent částky 250 EUR u uhlovodíkových paliv nebo ekvivalent částky 1 000 EUR 
u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb. 

(8) Období pro vrácení daně, za které lze podat žádost o vrácení daně, činí nejvýše jeden 
kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce, případně období kratší než tři měsíce, jde-li 
o zbytek kalendářního roku. Částka daně uvedená v žádosti o vrácení daně nesmí být nižší, 
než je ekvivalent částky  
a) 400 EUR za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než tři měsíce, nebo   
b) 50 EUR za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než tři měsíce, jde-li 

o zbytek kalendářního roku.  
(9) Pro účely tohoto ustanovení se pro přepočet částky daně v EUR na českou měnu 

použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni 
měsíce ledna roku, za nějž je žádost o vrácení daně podána. Přepočtená částka se zaokrouhlí 
na celé koruny dolů.  
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(10) Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku 
následujícího po období pro vrácení daně, jinak nárok zaniká. Pokud se žádost o vrácení daně 
týká období pro vrácení daně spadajícího do roku 2009, podává se nejpozději do 31. března 
2011, jinak nárok zaniká. Žádost o vrácení daně se považuje za podanou, jen pokud žadatel 
uvedl všechny údaje požadované podle odstavce 5.   

(11) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve za období pro vrácení daně, ve kterém 
se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, a to k tomu dni, 
který nastane dříve, pokud z této úplaty plátci vznikla povinnost přiznat daň, nebo ve kterém 
byla vyměřena daň při dovozu zboží. Žádost o vrácení daně může obsahovat také daň, která 
nebyla zahrnuta v předcházejících podaných žádostech o vrácení daně, ale pouze daň, která 
se týká plnění uskutečněného v příslušném kalendářním roce, ke kterému se žádost o vrácení 
daně vztahuje. 

(12) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši koeficientu 
pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši, provede osoba registrovaná k dani 
v jiném členském státě opravu částky daně, o kterou požádala nebo která již byla vrácena. 
Opravu provede v žádosti o vrácení daně předložené v kalendářním roce následujícím 
po daném období pro vrácení daně nebo pokud v tomto kalendářním roce žádost o vrácení 
daně nepodá, předloží opravu v samostatném prohlášení prostřednictvím elektronického 
portálu. Je-li podáno samostatné prohlášení, správce daně vezme v úvahu tuto opravu 
a postupuje obdobně jako u žádosti o vrácení daně.   

(13) Osoba povinná k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je plátcem 
a současně používá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa, nemůže 
uplatnit nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku vztahujících 
se k poskytování vybraných služeb, na které použije zvláštní režim jednoho správního místa; 
tato osoba může uplatnit u těchto plnění nárok na odpočet daně podle tohoto zákona.  

§ 82b 
(1) Při řízení ve věci vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě 

se postupuje podle daňového řádu, není-li stanoveno tímto zákonem jinak. 
(2) (1) Správcem daně pro vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě 

je Finanční úřad pro hlavní město Prahu. 
(3) (2) Správce daně může činit veškeré úkony vůči žadateli elektronicky. Oznámení, 

výzvy a rozhodnutí ve věci vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě 
se doručují na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně. Doručením 
se pro účely tohoto ustanovení rozumí odeslání datové zprávy na uvedenou elektronickou 
adresu. 

(4) (3) Správce daně neprodleně vyrozumí žadatele o dni obdržení žádosti o vrácení daně. 
(5) (4) Správce daně si může do 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně 

vyžádat doplňující údaje, a to od žadatele, příslušného orgánu jiného členského státu nebo jiné 
osoby. Doplňující údaje musí být správci daně poskytnuty do 1 měsíce ode dne doručení 
výzvy k doplnění údajů. Pokud má správce daně pochybnosti o správnosti konkrétního 
nároku, je oprávněn si vyžádat doplňující údaje v podobě předložení originálu nebo kopie 
příslušného daňového dokladu, v tomto případě se nepoužijí částky uvedené v § 82a odst. 7 
písm. b). 

(6) (5) Rozhodnutí o vrácení daně doručí správce daně žadateli do 4 měsíců ode dne 
obdržení žádosti o vrácení daně. V případě, že si správce daně vyžádá doplňující údaje podle 
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odstavce 5 odstavce 4, doručí správce daně rozhodnutí do 2 měsíců ode dne obdržení 
doplňujících údajů. Jestliže správce daně neobdrží výzvou vyžádané doplňující údaje, doručí 
žadateli své rozhodnutí do 2 měsíců ode dne, kdy měly být doplňující údaje zaslány. Lhůta 
pro rozhodnutí o celé žádosti o vrácení daně nebo její části v případě vyžádání si doplňujících 
údajů však neuplyne dříve než za 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně správcem 
daně, maximálně však činí 8 měsíců. 

(7) (6) Rozhodnutí, kterým není žádosti o vrácení daně zcela vyhověno, musí 
být odůvodněno. Proti takovému rozhodnutí lze podat odvolání. 

(8) (7) Vznikne-li v důsledku rozhodnutí o vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí 
jej správce daně žadateli do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 6 5, 
a to na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Vratitelný přeplatek se vrací v tuzemsku nebo 
v jiném členském státě. Pokud je vratitelný přeplatek vrácen na účet, který je veden v jiném 
členském státě, jdou poplatky za převod vratitelného přeplatku k tíži žadatele. Dnem převodu 
u bezhotovostních převodů prováděných z účtu je den, kdy bylo uskutečněno odepsání 
peněžních prostředků z účtu správce daně. 

(9) (8) Není-li dodržena lhůta pro převod vratitelného přeplatku podle odstavce 8 
odstavce 7, správce daně za dobu prodlení uhradí žadateli úrok podle daňového řádu. Správce 
daně zašle přiznaný úrok na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Žadateli nevzniká nárok 
na úrok, pokud nepředložil doplňující údaje ve lhůtě podle odstavce 5 nebo dokud nepředložil 
doklady, které mají být poskytnuty podle § 82a odst. 7 písm. b). 

(10) (9) V případě, že vrácení daně bylo dosaženo podvodně nebo jiným neoprávněným 
způsobem, je žadatel povinen vrátit neoprávněně vyplacenou částku a uhradit úrok 
z neoprávněně vyplacené částky. Úrok se počítá ve výši, jako by šlo o prodlení s úhradou 
daně, vypočítává se za celou dobu od vyplacení do skutečného vrácení. 

(11) (10) O povinnosti vrátit neoprávněně vyplacenou částku a zaplatit úrok podle 
odstavce 10 odstavce 9 vydá správce daně rozhodnutí, ve kterém současně původní 
rozhodnutí o vrácení daně zruší, popřípadě je změní v rozsahu odpovídajícím výši 
neoprávněně přiznané částky. Povinnost vrácení částky poskytnuté neprávem nebo 
v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode dne doručení rozhodnutí, kterým byl přiznán 
nárok na vrácení částky daně, jehož bylo dosaženo podvodně nebo jiným neoprávněným 
způsobem. Není-li stanoveno jinak, neoprávněně vyplacená částka se spravuje jako daň podle 
tohoto zákona. 

§ 83 

Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani 
(1) Nárok na vrácení daně za zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku přijaté 

zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá provozovnu na území Evropské unie, může 
uplatnit tato osoba, pokud v období, za které žádá o vrácení daně, v tuzemsku neuskutečňuje 
jiná než tato plnění:  
a) dovoz zboží,  
b) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně,   
c) plnění podle § 69,  
d) plnění, u něhož jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, pro které 

je plnění poskytnuto, nebo  
e) poskytnutí služby, na kterou se použije zvláštní režim jednoho správního místa.  
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(2) Na vrácení daně vztahující se k poskytnutí vybrané služby, na kterou byl použit 
zvláštní režim jednoho správního místa, se nepoužijí odstavce 3, 10 a 11 9 a 10.  

(3) Daň se vrací na základě principu vzájemnosti. Principem vzájemnosti se rozumí, 
že stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo, nevyměřuje daň z přidané hodnoty nebo 
obdobnou všeobecnou daň ze spotřeby, nebo pokud je taková daň vybrána, je osobě povinné 
k dani se sídlem v tuzemsku ve výši vybrané daně vrácena. Nárok na vrácení daně může 
být zahraniční osobou uplatněn u zboží a služeb za obdobných podmínek, za nichž může 
být plátcem uplatněn nárok na odpočet daně.  

(4) Nárok na vrácení daně uplatňuje zahraniční osoba podáním žádosti o vrácení daně 
Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí 
s tím, že tuto žádost nelze podat elektronicky.  

(5) Žádost musí zahraniční osoba  
a) vyplnit v českém jazyce,  
b) a) doložit daňovými doklady, které byly vystaveny plátcem,  
b) daňovými doklady při dovozu zboží do tuzemska,  
c) b) c) doložit potvrzením, že žadatel je osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty nebo 

jiné podobné dani ve třetí zemi, které vystaví příslušný úřad ke správě daně v zemi, kde 
je zahraniční osoba registrována, toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání,  

d) c) d) doložit písemným prohlášením, že v období, za které žádá o vrácení daně, splnila 
podmínky stanovené v odstavci 1.  
(6) Zahraniční osoba je pro účely vracení daně daňovým subjektem.  
(7) (6) Období pro uplatnění vrácení daně musí zahrnovat nejméně tři po sobě jdoucí 

kalendářní měsíce v kalendářním roce, ale ne více než jeden kalendářní rok. Období 
pro uplatnění vrácení daně může být kratší než tři měsíce pouze v případě, že se jedná 
o zbývající období kalendářního roku. Žádost o vrácení daně za zbytkové období 
kalendářního roku může obsahovat také nákupy zboží nebo služeb, případně dovozy zboží, 
které nebyly zahrnuty v předcházejících žádostech, ale týkají se příslušného kalendářního 
roku. Žádost nesmí obsahovat vrácení daně, které se vztahuje k předcházejícím kalendářním 
rokům. Žádost o vrácení daně za příslušný kalendářní rok lze podat nejpozději do 30. června 
následujícího kalendářního roku, jinak nárok zaniká.  

(8) (7) Pokud je podaná žádost neúplná nebo vzniknou pochybnosti o správnosti, 
pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, daň se nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady 
a pochybnosti.  

(7) Správce daně může vyzvat zahraniční osobu k předložení potvrzení vydaného 
příslušným orgánem státu, ve kterém má tato osoba sídlo, že daň z přidané hodnoty 
nebo obdobná všeobecná daň ze spotřeby není v tomto státě vybíraná. 

(9) (8) Zahraniční osobě, které vznikl nárok na vrácení daně, daň se vrátí nejpozději do 6 
měsíců ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo po dni odstranění vad žádosti. 
Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny. Správce daně vrátí schválenou částku 
na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Schválená částka se vrací v tuzemsku nebo 
v jakémkoli jiném státě. Pokud je schválená částka vrácena v jakémkoli jiném státě, poplatky 
za převod schválené částky jdou k tíži zahraniční osobě.  

(10) (9) Daň bude vrácena, pokud částka vrácené daně činí  
a) nejméně 7 000 Kč za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce, 

nebo  
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b) nejméně 1 000 Kč za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce, 
je-li to zbytek kalendářního roku.  
(11) (10) Druhy zboží a služeb, u kterých nelze daň vrátit, jsou:  

a) zboží a služby poskytované pro osobní spotřebu,  
b) cestovní náklady, náklady na ubytování a stravování zahraniční osoby,  
c) zboží a služby spojené s reprezentací zahraniční osoby,  
d) telefonní poplatky,  
e) taxislužba,  
f) pohonné hmoty. 

§ 84 

Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží 
(1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku může 

uplatnit osoba, která 
a) nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jejího pobytu ve třetí zemi je zapsáno 

v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika, 
b) neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku (dále jen "zahraniční fyzická osoba"). 

(2) Nárok na vracení daně zahraniční fyzické osobě vznikne, pokud 
a) nakoupené zboží nemá obchodní charakter, 
b) nakoupí zboží, jehož cena včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom 

kalendářním dnu je vyšší než 2 000 Kč, 
c) nakoupené zboží podle písmene b) 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. 
(3) Prodávající je povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby vystavit doklad 

o prodeji zboží ve 2 vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT REFUND“ 
a na druhém údaj „COPY“; doklad o prodeji zboží musí dále obsahovat tyto údaje: 
a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje 

zdanitelné plnění, 
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 
c) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 
d) evidenční číslo dokladu, 
e) den uskutečnění zdanitelného plnění, 
f) sazbu daně a základ daně, 
g) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1, 
h) výši ceny včetně daně celkem, 
i) jméno a místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která toto zboží vyveze. 

(4) Nárok na vrácení daně nevzniká u těchto druhů zboží: 
a) uhlovodíková paliva a maziva, 
b) tabákové výrobky, 
c) alkoholické nápoje, 
d) potraviny a další zboží uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 

01 až 21. 
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(5) Celní úřad potvrdí splnění podmínek podle odstavce 2 na prvním vyhotovení dokladu 
o prodeji zboží, nebo elektronicky. Splnění podmínky vyvezení zboží potvrdí celní úřad 
uvedením dne výstupu zboží z území Evropské unie. 

(6) Nárok na vrácení daně se uplatňuje u plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění. 
Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen daň vrátit zahraniční fyzické osobě nebo 
jiné osobě na základě jejího prohlášení, že jedná jménem a ve prospěch zahraniční fyzické 
osoby, pokud předloží potvrzené první vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo první 
vyhotovení dokladu o prodeji zboží a potvrzení o tom, že splnění podmínek podle odstavce 2 
bylo celním úřadem potvrzeno elektronicky. 

(7) Plátce vrácenou daň uvede nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, 
ve kterém se vrácení daně uskutečnilo, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, 
ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. První vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo 
potvrzení o tom, že splnění podmínek podle odstavce 2 bylo celním úřadem potvrzeno 
elektronicky, je plátce povinen uchovávat po dobu stanovenou v § 35 odst. 2. Daň se vrací 
v částce zaokrouhlené na celé koruny. 

(8) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě zaniká, pokud nebylo první 
vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo potvrzení o tom, že splnění podmínek podle 
odstavce 2 bylo celním úřadem potvrzeno elektronicky, prodávajícímu předloženo do 6 
kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné 
plnění. 

§ 85 

Vracení daně osobám se zdravotním postižením 
(1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u motorového 

vozidla této osobě dodaného. 
(2) Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením rozumí fyzická 

osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek podle zákona upravujícího 
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením na jí dodané motorové vozidlo. 

(3) Daň se vrací osobě se zdravotním postižením za jedno motorové vozidlo jí dodané 
v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč. Daň se vrací za jedno motorové vozidlo 
dodané jedné nebo více osobám se zdravotním postižením v období 5 let do souhrnné 
výše 100 000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího 
vrácení daně. 

(4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se zdravotním 
postižením uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. 

(5) Daň lze osobě se zdravotním postižením vrátit před uplynutím doby podle odstavce 3, 
a to na základě rozhodnutí podle odstavce 2. 

(6) Je-li osobě se zdravotním postižením dodáno ojeté motorové vozidlo, může tato osoba 
uplatnit nárok na vrácení daně vypočtené ze základu daně podle § 90. V tomto případě 
je povinen uvést daň na daňovém dokladu i obchodník při uplatnění zvláštního režimu podle 
§ 90. 

(7) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit 
nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného 
úřadu o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku podle zákona upravujícího poskytování 
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dávek osobám se zdravotním postižením na pořízení motorového vozidla, nebo od konce 
kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a to od toho dne, který 
nastane později. 

(8) Osoba se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení zaplacené daně podle 
odstavců 1 a 2, může uplatnit tento nárok podáním žádosti o vrácení daně správci daně místně 
příslušnému podle jejího místa pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok 
na vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se vrací 
v částce zaokrouhlené na celé koruny.  

(9) Žádost o vrácení daně musí obsahovat 
a) jméno, místo pobytu a rodné číslo osoby se zdravotním postižením, 
b) rozhodnutí podle odstavce 2, 
c) daňový doklad podle § 28 nebo doklad o prodeji motorového vozidla. 

(10) Na dokladu o prodeji motorového vozidla je plátce povinen uvést 
a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje 

zdanitelné plnění, 
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 
c) jméno a místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje, 
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 
e) evidenční číslo dokladu, 
f) den uskutečnění zdanitelného plnění, 
g) sazbu daně a základ daně, 
h) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1, 
i)  výši ceny včetně daně celkem. 

(11) V případě, že osoba se zdravotním postižením, které byla vrácena daň podle 
odstavce 8, ve lhůtě 60 měsíců od vrácení daně vlastnické právo k motorovému vozidlu 
převede nebo motorové vozidlo pronajme, je povinna vrátit vyplacenou částku, nebo její 
poměrnou část na účet příslušného správce daně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této 
skutečnosti došlo. Ve stejné lhůtě osoba se zdravotním postižením správci daně oznámí, 
že částku podle věty první vrací. 

(12) Pro výpočet poměrné části vyplacené částky podle odstavce 11 se vychází z počtu 
měsíců, který zahrnuje měsíc, ve kterém osoba se zdravotním postižením vlastnické právo 
k motorovému vozidlu převedla nebo motorové vozidlo pronajala, do uplynutí lhůty podle 
odstavce 11. 

§ 86 

Vracení daně ozbrojeným silám cizích států 
(1) Nárok na vrácení daně mohou při pořízení vybraných druhů zboží nebo služeb 

uplatnit 
a) ozbrojené síly vysílajícího státu60), který je stranou členem Severoatlantické smlouvy 

nebo zúčastněným státem státem zúčastněným v Partnerství pro mír, jiným než Českou 
republikou, pokud mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řádu, 
stanoví, že vybrané druhy zboží nebo služeb se v tuzemsku osvobodí od daně, 

b) Ministerstvo obrany při pořizování zboží nebo služeb hrazených z prostředků Organizace 
Severoatlantické smlouvy. 
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(2) Je-li plnění osvobozeno od daně podle § 68 odst. 10, nárok na vrácení daně nelze 
uplatnit. 

(3) Vybranými druhy zboží nebo služeb podle odstavce 1 se rozumí 
a) minerální oleje pro služební vozidla, letadla a lodě ozbrojených sil a jejich civilní 

personál, 
b) zboží nebo služby pořizované v rámci projektu bezpečnostních investic Organizace 

Severoatlantické smlouvy, vybavení staveb v rámci tohoto projektu a služby související 
s provozem tohoto zboží nebo těchto staveb. 
(4) Osobám uvedeným v odstavci 1 vzniká nárok na vrácení daně dnem, ke kterému 

vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. Osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) nárok 
na vrácení daně vzniká pouze ve výši odpovídající částce hrazené z prostředků Organizace 
Severoatlantické smlouvy prostřednictvím příslušné kapitoly státního rozpočtu. 

(5) Osoby uvedené v odstavci 1 uplatní nárok na vrácení daně na tiskopise předepsaném 
Ministerstvem financí s tím, že tuto žádost nelze podat elektronicky, u Finančního úřadu pro 
hlavní město Prahu. Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) uplatní nárok na vrácení daně 
prostřednictvím Ministerstva obrany. Pokud finanční úřad správce daně shledá, že žádost 
o vrácení daně neobsahuje všechny předepsané náležitosti, nebo vzniknou-li pochybnosti 
o správnosti podané žádosti, vyzve osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a) k odstranění vad 
či nesrovnalostí prostřednictvím Ministerstva obrany.  

(6) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou pro účely vracení daně daňovým subjektem 
bez povinnosti se registrovat. 

(7) (6) Žádost o vrácení daně musí být doložena daňovými doklady nebo doklady 
o prodeji zboží nebo poskytnutí služby. Daňové doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo 
poskytnutí služby předložené osobou uvedenou v odstavci 1 písm. b) musí být opatřeny 
výraznou doložkou "nákup hrazen z prostředků NATO". 

(8) (7) Doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby vystavený plátcem musí obsahovat 
a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje 

zdanitelné plnění, 
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 
c) označení osoby uvedené v odstavci 1, v jejíž prospěch bylo zdanitelné plnění 

uskutečněno, 
d) rozsah a předmět zdanitelného plnění, 
e) evidenční číslo dokladu, 
f) den uskutečnění zdanitelného plnění, 
g) sazbu daně a základ daně, 
h) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1. 

(9) (8) Finanční úřad pro hlavní město Prahu daň vrátí na účet Ministerstva obrany 
vedený pro tyto účely ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti, nebo 
ode dne, ve kterém dojde k odstranění vad žádosti. Nárok na vrácení daně lze uplatnit 
nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém nárok vznikl. Daň se vrací 
v částce zaokrouhlené na celé koruny. 

(10) (9) Zjistí-li osoba, které byla daň vrácena podle odstavce 9, že na vrácení daně 
neměla nárok, je povinna neoprávněně vyplacenou částku vrátit na účet Finančního úřadu 
pro hlavní město Prahu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistila. 
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(8) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek na účet Ministerstva obrany vedený 
pro tyto účely. Nárok na vrácení daně lze uplatnit do 12 kalendářních měsíců od konce 
kalendářního měsíce, ve kterém nárok vznikl. 

(9) Pro osobu uvedenou v odstavci 1 je místně příslušným správcem daně Finanční 
úřad pro hlavní město Prahu. 

§ 86a 
Obecná ustanovení pro nárok na vrácení daně 

(1) Osoba žádající o vrácení daně je pro účely vrácení daně daňovým subjektem. 
(2) Žádost o vrácení daně se pro účely stanovení nároku na vrácení daně považuje 

za daňové přiznání a další žádost v téže věci za dodatečné daňové přiznání. 
(3) Vznikne-li v důsledku vyměření nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, 

vrátí jej správce daně daňovému subjektu bez žádosti do 30 dnů od tohoto vyměření. 
(4) Osoba, které byla daň vrácena, je povinna vrátit neoprávněně vyplacenou 

částku do 30 dnů ode dne, kdy  
a) uplynula lhůta pro podání další žádosti v téže věci, nebo 
b) správce daně doměřil nárok na vrácení daně. 

Díl 12 
Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty 

§ 87 

Prodej zboží za ceny bez daně 
(1) Zboží lze prodávat fyzické osobě při jejím bezprostředním výstupu z území Evropské 

unie za ceny bez daně pouze  
a) na základě pravomocného povolení k prodeji za ceny bez daně,  
b) v části tranzitního prostoru mezinárodního letiště vymezené v povolení k prodeji za ceny 

bez daně nebo na palubě letadla během letu a  
c) po ověření, že její cílová stanice je ve třetí zemi nebo na třetím území.  

(2) V případě povolení k prodeji za ceny bez daně je místně příslušným správcem daně 
celní úřad místně příslušný mezinárodnímu letišti.  

(3) U zboží, které bylo dodáno plátcem v tuzemsku a bylo umístěno do prostor 
uvedených v odstavci 1 písm. b), může držitel povolení k prodeji za ceny bez daně uplatnit 
nárok na odpočet daně za podmínek stanovených tímto zákonem.  

(4) Na povolení k prodeji za ceny bez daně se použijí ustanovení zákona o spotřebních 
daních upravující povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně obdobně. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



VI.B 

- 105 - 
 

HLAVA III 
ZVLÁŠTNÍ REŽIMY 

§ 88  

zrušen  

§ 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 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. 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 
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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 Evropské 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 určené podle 
právních předpisů upravujících oceňování majetku, 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 účely daně z přidané hodnoty samostatně 
plnění podle jednotlivých způsobů uplatňování daně.   

(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 daně 
na výstupu. 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 daně na výstupu, 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 
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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 Evropské 
unie. Pro vymezení služby cestovního ruchu poskytnuté ve třetí zemi platí odstavec 7 věta 
třetí obdobně.  

§ 90 

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými 
předměty a starožitnostmi 

(1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí  
a) uměleckými díly, sběratelskými předměty, starožitnostmi zboží uvedené v příloze č. 4,  
b) použitým zbožím hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití 

v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, sběratelských předmětů 
nebo starožitností uvedených v příloze č. 4 a kromě drahých kovů a drahokamů,  

c) obchodníkem plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která v rámci 
uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo dováží použité zboží, umělecké 
předměty, sběratelské předměty nebo starožitnosti za účelem dalšího prodeje, jednající 
na vlastní účet nebo na účet jiné osoby, pokud ji náleží odměna.  
(2) Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží, uměleckého díla, 

sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je toto zboží obchodníkovi dodáno v rámci 
obchodování na území Evropské unie  
a) osobou nepovinnou k dani,  
b) osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,  
c) osvobozenou osobou, která není plátcem,  
d) jinou osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně 

podle § 62 nebo obdobně podle platného předpisu jiného členského státu, nebo  
e) jiným obchodníkem, pokud byl při dodání tohoto zboží tímto jiným obchodníkem použit 

zvláštní režim.  
(3) Při použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o daň z přirážky. 

Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou 
tohoto zboží. Pokud je tento rozdíl záporný, základem daně je nula. Pro účely tohoto 
ustanovení se rozumí  
a) prodejní cenou úplata, která byla nebo má být získaná obchodníkem od osoby, které 

je zboží dodáno, nebo od třetí strany, včetně dotace k ceně, daní, cel, poplatků 
a vedlejších výdajů jako provize, náklady na balné, přepravu a pojištění požadované 
obchodníkem od osoby, které je zboží dodáno, s výjimkou částek uvedených v § 36 
odst. 5 a 11 13,  

b) pořizovací cenou úplata stanovená v písmenu a), která byla nebo má být získaná 
od obchodníka osobou, která mu zboží dodává.  
(4) Pokud jednotková pořizovací cena zboží nepřevyšuje 1 000 Kč, je možné přirážku 

stanovit za zdaňovací období, v rozdělení podle příslušné sazby daně. V tomto případě 
se přirážka stanoví jako rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za dodané zboží a celkovou 
pořizovací cenou za nakoupené zboží, uskutečněné za zdaňovací období, v rozdělení podle 
příslušné sazby daně.  

(5) Obchodník se může rozhodnout pro používání zvláštního režimu při dodání  
a) uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám dovezl,  
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b) uměleckého díla, které mu dodal autor díla nebo jeho právní nástupce.  
(6) Při stanovení přirážky postupuje obchodník podle odstavce 3 nebo 4 za celé 

zdaňovací období.  
(7) Pokud obchodník postupuje podle odstavce 5, je povinen stanovit základ daně podle 

odstavce 3. Pořizovací cena pro výpočet přirážky při dovozu zboží podle odstavce 5 písm. a) 
se stanoví jako součet základu daně při dovozu tohoto zboží a daně vyměřené při dovozu 
zboží.  

(8) Postup podle odstavce 5 je obchodník povinen oznámit správci daně. Obchodník je 
povinen postupovat podle zvláštního režimu nejméně dva následující po sobě jdoucí 
kalendářní roky ode dne oznámení.  

(9) Pokud při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo 
starožitnosti jsou splněny podmínky pro osvobození vývozu zboží podle § 66, je dodání 
tohoto zboží, jestliže je předmětem zvláštního režimu, také osvobozeno od daně.   

(10) Plátce nemá nárok na odpočet daně z přirážky, kterou je povinen zaplatit v prodejní 
ceně zboží, které mu bylo dodáno obchodníkem, pokud je dodání tohoto zboží předmětem 
zvláštního režimu.  

(11) Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, nemá nárok 
na odpočet daně  
a) u uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám dovezl,  
b) u uměleckého díla, které mu dodal autor díla nebo jeho právní nástupce.  

(12) Pokud se použije zvláštní režim při dodání zboží do jiného členského státu, nepoužije 
se § 8 a 64. Zvláštní režim nelze použít při dodání nového dopravního prostředku z tuzemska 
do jiného členského státu. Zvláštní režim nelze také použít při dodání zboží, pokud 
byl při jeho pořízení uplatněn nárok na odpočet daně.  

(13) Pokud obchodník uplatňuje daň a současně používá zvláštní režim, je povinen vést 
v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty samostatně plnění podle jednotlivých způsobů 
uplatňování daně.   

(14) Při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, musí být na daňovém 
dokladu uveden údaj „zvláštní režim - použité zboží“, „zvláštní režim - umělecká díla“ nebo 
„zvláštní režim - sběratelské předměty a starožitnosti“. Při dodání zboží, které je předmětem 
zvláštního režimu, nesmí být na daňovém dokladu samostatně uvedena daň týkající 
se přirážky, s výjimkou dokladu o prodeji motorového vozidla pro osobu se zdravotním 
postižením.  

(15) Obchodník má nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění 
dodání zboží, nepoužije-li při jeho následném dodání zvláštní režim, pokud jde o  
a) umělecké dílo, sběratelský předmět nebo starožitnost, které sám dovezl,  
b) umělecké dílo, které mu  

1. dodal autor díla nebo jeho právní nástupce, nebo  
2. dodala jiná osoba povinná k dani, která při tomto dodání nepoužila zvláštní režim.  
(16) Nárok na odpočet daně podle odstavce 15 vzniká obchodníkovi okamžikem, 

ke kterému je povinen přiznat daň z tohoto dodání zboží. 
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§ 91  

zrušen  

§ 92 

Zvláštní režim pro investiční zlato 
(1) Investičním zlatem se rozumí 

a) zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly nebo 
destičky s 
1. vlastním číslem, 
2. ryzostí nejméně 995 tisícin, 
3. hmotností připouštěnou na těchto trzích a 
4. označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, 

b) zlaté mince, které 
1. mají ryzost nejméně 900 tisícin, 
2. byly vyraženy po roce 1800, 
3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a 
4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich 

zlatého obsahu o více než 80 %. 
(2) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno dodání investičního zlata 

v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně bez nároku 
na odpočet daně se vztahuje i na 
a) investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato, 
b) investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající 

k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo 
c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují 

převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu. 
(3) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná 

jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání investičního zlata, jeho pořízení 
z jiného členského státu nebo jeho dovozu. 

(4) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, se může 
rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle 
odstavce 2, jinému plátci s místem plnění v tuzemsku. 

(5) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata 
podle odstavce 3, může být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata uplatnil 
daň podle odstavce 4. 

(6) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet daně 
v plné výši 
a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 4, 
b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není 

investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění 
na investiční zlato, nebo 

c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně 
investičního zlata. 
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(7) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má nárok 
na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu 
zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata 
na investiční zlato. 

(8) Plátce, který přijme službu podle odstavce 5, nebo který dodává investiční zlato 
osvobozené od daně a má nárok na odpočet daně podle odstavce 6 písm. b) a c), nebo který 
vyrobil investiční zlato nebo zlato přeměnil na investiční zlato a má nárok na odpočet daně 
podle odstavce 7, je povinen 
a) vystavit doklad o dodání fyzické osobě nepovinné k dani, který obsahuje tyto údaje: 

1. obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo osoby, která uskutečňuje 
plnění, 

2. daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, 
3. evidenční číslo dokladu, 
4. rozsah a předmět plnění, 
5. den vystavení dokladu, 
6. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění 

vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší 
ode dne vystavení dokladu, 

7. celkovou částku za plnění, hmotnost a ryzost zlata, 
8. jméno, datum narození a místo pobytu fyzické osoby nepovinné k dani, 

b) uchovávat doklad podle písmene a) po dobu 10 let, 
c) uvést na daňovém dokladu vystaveném plátci nebo osobě povinné k dani rovněž 

hmotnost a ryzost zlata. 
(9) Ustanovení odstavce 8 písm. a) a b) se nevztahuje na dodání investičního zlata podle 

odstavce 1 písm. b) vydaného Českou národní bankou. 

HLAVA IV  
REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI 

Díl 1 
Obecná ustanovení  

§ 92a 

Základní ustanovení 
(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění 

s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

(2) Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani. 

(3) Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije na zdanitelné plnění, pokud 
ke dni přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění příjemce tohoto plnění 
nejedná jako osoba povinná k dani. 

(2) (4) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 
uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. 
Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  
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(3) (5) Režim přenesení daňové povinnosti v případě, že plátce, který poskytnul nebo 
přijal zdanitelné plnění, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, nelze použít 
do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce.   

(4) (6) Pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním 
zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, použije se režim přenesení daňové 
povinnosti při uskutečnění zdanitelného plnění na daň vypočtenou ze základu daně 
stanoveného podle § 37a odst. 1.   

(7) Mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo 
zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu 
přenesení daňové povinnosti, a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto 
plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. 

 

Díl 2 
Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti 

§ 92b 

Dodání zlata 
(1) Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje 

a) zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší, s výjimkou investičního zlata, v podobě 
neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu, 
prášku, zlomků, smetků nebo odpadu, 

b) investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 4. 
(2) Při dodání zlata plátci, s výjimkou České národní banky, použije plátce režim 

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

režim přenesení daňové povinnosti. 

§ 92c 

Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu 
Při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu, včetně dodání tohoto zboží 

po zpracování v podobě čištění, leštění, třídění, řezání, štěpení, lisování nebo odlévání 
do ingotů plátci, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.  

§ 92d 

Dodání nemovité věci 
(1) Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, 

pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5. 
(2) Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení 

o nuceném prodeji plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



VI.B 

- 112 - 
 

§ 92e 

Poskytnutí stavebních nebo montážních prací 
(1) Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého 

statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému 
od 1. ledna 2008 odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění 
platném k 1. lednu 2015, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. 

(2) Pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 
montážních prací podle odstavce 1 zdanitelné plnění související s těmito pracemi, použije 
k tomuto zdanitelnému plnění režim přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kterého byly 
tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně, 
má se za to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá. 
(3)  (2) Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použije plátce 
režim přenesení daňové povinnosti. 

§ 92ea 

Použití režimu přenesení daňové povinnosti 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 záruky, nebo 
b) dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva 

nabyvatelem. 

Díl 3 
Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti  

§ 92f 

Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu  
(1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu 

plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením.  
(2) Mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné 

plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení 
daňové povinnosti podle odstavce 1, a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto 
plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.  

§ 92g 

Mechanismus rychlé reakce 
(1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby plátci použije plátce režim přenesení daňové 

povinnosti, pokud v případě, kdy Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým 
daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání 
tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky, tak vláda stanoví nařízením.  

(2) Režim přenesení daňové povinnosti podle odstavce 1 se použije po dobu 
nepřesahující 9 měsíců. 
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Díl 4 
Závazné posouzení 

§ 92h 

Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti  
Předmětem závazného posouzení je určení, zda se při poskytnutí určitého zdanitelného 

plnění použije režim přenesení daňové povinnosti.  

§ 92i 

Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti  
(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost rozhodnutí o závazném posouzení 

určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.  
(2) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel uvede  

a) popis zdanitelného plnění, jehož se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení 
týká; v žádosti lze uvést pouze jedno zdanitelné plnění,   

b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. 

HLAVA V 
SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU 

Díl 1 
Obecná ustanovení o správě daně 

§ 93 

Správa daně celními úřady 
Celní úřady vykonávají správu daně podle právních předpisů upravujících správu cla.  

§ 93a 

Místní příslušnost 
(1) Místně příslušný skupině je správce daně, který je místně příslušný jejímu 

zastupujícímu členovi.  
(2) Pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani podle daňového řádu 

nebo místo pobytu podle daňového řádu anebo provozovnu, je místně příslušným 
správcem daně Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.  

(3) Pro osobu povinnou k dani, která je plátcem podle § 6d, je místně příslušným 
správcem daně finanční úřad místně příslušný její části, která je součástí skupiny. 

§ 94 

Povinná registrace plátce 
(1) Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci 

do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat. 
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(2) Plátce uvedený v § 6b až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů 
ode dne, ve kterém se stal plátcem. 

§ 94a 

Dobrovolná registrace plátce  
(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje 

nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci.  
(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude 

uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, může podat 
přihlášku k registraci.  

(3) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 nebo 2 může podat přihlášku k registraci 
nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy jí byla zrušena registrace plátce z důvodu závažného 
porušení povinností vztahujících se ke správě daně. 

§ 95  

zrušen  

§ 95a 

Skupinová registrace 
(1) V přihlášce k registraci skupiny určí spojené osoby, které budou členy skupiny, 

osobu, která bude zastupujícím členem skupiny. Přihlášku k registraci podá osoba určená 
za zastupujícího člena skupiny u správce daně místně příslušného podle § 93a. 

(2) Skupina se stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud 
je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. 
Pokud je přihláška podána po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se skupina plátcem 
od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání přihlášky k registraci. 

(3) Plátce se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem skupiny od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku, pokud skupina podá s jeho souhlasem žádost o přistoupení 
plátce do skupiny nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud skupina podá 
žádost po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se tento plátce členem skupiny 
od 1. ledna druhého kalendářního roku následujícího po podání žádosti. 

(4) Osoba, která není plátcem, se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem 
skupiny od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skupina podá 
s jejím souhlasem žádost o přistoupení osoby do skupiny. 

(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 
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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. 
(7) Přihlášku k registraci je plátce podle odstavce 6 povinen podat do 15 dnů ode dne 

zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 
(8) V případě přistoupení osoby povinné k dani jako člena do skupiny podle odstavce 4 

je skupina oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně podle § 79 odst. 1 a 2. Nárok na odpočet 
daně se uplatní v daňovém přiznání za první zdaňovací období po dni přistoupení tohoto 
člena.  

§ 96 

Povinný registrační údaj  
(1) V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech 

svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou 
činnost.  

(2) Osoba povinná k dani je oprávněna určit, která čísla účtů podle odstavce 1 budou 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

§ 97 

Registrace identifikované osoby 
Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, 

ve kterém se stala identifikovanou osobou.  

§ 97a 

Dobrovolná registrace identifikované osoby 
(1) Osoba povinná k dani může podat přihlášku k registraci, pokud  

a) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku,  
b) není plátcem a   
c) bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.  

(2) Osoba, která bude uskutečňovat pořízení zboží podle § 2b, nebo osoba podle § 6l 
mohou podle § 6k nebo § 6l může podat přihlášku k registraci. 

§ 98 

Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob 
Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců 

a identifikovaných osob, a to  
a) daňové identifikační číslo plátce nebo identifikované osoby,  
b) obchodní firmu nebo jméno a dodatek ke jménu,   
c) sídlo plátce nebo identifikované osoby a,  
d) číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné takové 

číslo účtu nebylo určeno. a 
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e) skutečnost, že se jedná o plátce, který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. 

§ 99 

Zdaňovací období 
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.  

§ 99a 

Změna zdaňovacího období 
(1) Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní 

rok je kalendářní čtvrtletí, pokud  
a) jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč,  
b) není nespolehlivým plátcem,  
c) není skupinou a  
d) změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného 

kalendářního roku.  
(2) Plátce nemusí změnu zdaňovacího období podle odstavce 1 oznámit správci daně, 

pokud v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce bylo jeho zdaňovacím obdobím 
kalendářní čtvrtletí.  

(3) Změnu zdaňovacího období podle odstavce 1 nelze učinit pro kalendářní rok, v němž 
byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok. Z důvodů hodných 
zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měsíce října roku, 
v němž byl plátce registrován, rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit 
pro bezprostředně následující kalendářní rok; takto podaná žádost se považuje za oznámení 
podle odstavce 1 písm. d).  

(4) Stane-li se plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, nespolehlivým 
plátcem, je od následujícího kalendářního čtvrtletí po tom, kdy se stal nespolehlivým plátcem, 
jeho zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.  

(5) Obrat se pro účely změny zdaňovacího období stanoví  
a) při fúzi obchodních korporací jako součet obratů obchodních korporací zúčastněných 

na fúzi,  
b) při rozdělení obchodních korporací  

1. rozštěpením jako součet obratu zanikající obchodní korporace připadající 
na nástupnickou obchodní korporaci a obratu této nástupnické obchodní korporace,  

2. odštěpením jako součet obratu vyčleněné části rozdělované obchodní korporace 
připadající na nástupnickou obchodní korporaci a obratu této nástupnické obchodní 
korporace,  

c) při převodu jmění na společníka obchodní společnosti jako součet obratu obchodní 
společnosti, která se zrušuje bez likvidace, a obratu společníka, na nějž se převádí jmění 
této společnosti. 
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§ 99b 

Zdaňovací období v insolvenci 
(1) Zdaňovací období, v němž nastala účinnost rozhodnutí o úpadku, končí posledním 

dnem kalendářního měsíce, v němž nastala účinnost tohoto rozhodnutí. Pro období 
po skončení měsíce, ve kterém nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, do skončení 
insolvenčního řízení, je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. 

(2) Pro období po skončení měsíce, ve kterém bylo skončeno insolvenční řízení, 
do konce kalendářního roku je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. 

(3) Plátce nemůže změnit zdaňovací období pro kalendářní rok bezprostředně následující 
po kalendářním roce, ve kterém došlo ke skončení insolvenčního řízení. 

§ 100 

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty 
(1) Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně 

z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění 
potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení. 

(2) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty u přijatých 
zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také 
daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u nichž byly 
vystaveny zjednodušené daňové doklady. 

(3) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty přehled 
a) uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně, 
b) obchodního majetku. 

(4) V evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vede člen skupiny odděleně plnění, 
která uskutečnil pro ostatní členy skupiny. 

§ 100a 

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty 
(1) Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného členského státu, jsou 

povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění 
na pořízení zboží z jednotlivých jiných členských států.  

(2) Věřitel je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty přehled oprav 
pro daňové účely podle § 44, který obsahuje tyto údaje:  
a) obchodní firmu nebo jméno dlužníka,  
b) daňové identifikační číslo dlužníka,  
c) evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu,  
d) evidenční číslo daňového dokladu vystaveného podle § 46 odst. 1 a  
e) výši opravy daně na výstupu.  

(3) (2) Osoba, která uskutečňuje zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu, 
je povinna vést evidenci o hodnotě zaslaného zboží, popřípadě o volbě podle § 8 odst. 3, 
v členění podle jednotlivých jiných členských států. 
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§ 101 

Obecná ustanovení o daňovém přiznání 
(1) Daňové přiznání má povinnost podat 

a) plátce,  
b) identifikovaná osoba, 
c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla 

na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém 
doklad vystavila, nebo 

d) osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 
písm. k) 4 písm. g), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo 
plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného členského státu. 
(2) Zjistí-li plátce do patnáctého dne kalendářního měsíce, že daň má být vyšší než 

poslední známá daň, je povinen podat dodatečné daňové přiznání do konce tohoto 
kalendářního měsíce. Pokud zjistí tuto skutečnost v daném kalendářním měsíci později, 
je povinen podat dodatečné daňové přiznání do patnáctého dne následujícího 
kalendářního měsíce. 

(3) Plátce je oprávněn ve lhůtě podle odstavce 2 podat dodatečné daňové přiznání na 
daň nižší než je poslední známá daň, jestliže byla stanovena v nesprávné výši; v tomto 
přiznání nelze namítat vady postupu správce daně. 

(4) Plátce je oprávněn ve lhůtě podle odstavce 2 podat dodatečné daňové přiznání, 
kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve 
tvrzené. 

(2) (5) Lhůty podle odstavce 1 odstavců 1 až 4 nelze prodloužit. 
(6) Daň dodatečně tvrzená plátcem je splatná v náhradní lhůtě splatnosti, která je 

shodná s lhůtou podle odstavce 2. 
(3) (6) (7) Plátce je povinen podat daňové přiznání i v případě, že mu nevznikla 

povinnost přiznat daň. 
(4) (7) (8) Nevznikla-li plátci, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, 

ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené 
od daně s nárokem na odpočet daně, nesděluje tuto skutečnost správci daně. 

(8) Plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je povinen podat daňové 
přiznání pouze za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň nebo 
povinnost přiznat plnění osvobozené od daně. Nevznikla-li tomuto plátci ve zdaňovacím 
období povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně, 
nesděluje tuto skutečnost správci daně. 

(5) (8) (9) Nevznikla-li identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat 
daň, nesděluje tuto skutečnost správci daně. 

§ 101a 

Elektronická forma podání 
(1) Plátce je povinen podat elektronicky  

a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,   
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b) kontrolní hlášení nebo jiné hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19,  
c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení. 

(2) Identifikovaná osoba je povinna podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové 
přiznání elektronicky.  

(2) (3) Pouze elektronicky lze podat  
a) souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení,  
b) přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů; to neplatí 

pro identifikované osoby.  
(3) (4) Podání uvedená v odstavcích 1 a 2 až 3 lze učinit elektronicky pouze datovou 

zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně  
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního 

podpisu,  
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, 

nebo  
c) dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.  

(4) (5) Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, 2 nebo 3, u kterého je povinnost učinit jej 
elektronicky a které není učiněno datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu 
nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné.  

§ 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, které nebylo dosud podáno za předcházející zdaňovací období, 
v případě, kdy původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula. 

(6) Lhůty podle odstavců 1, 2 a 4 nelze prodloužit. 
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§ 101c 

Povinnost podat kontrolní hlášení 
Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud 

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem 
uskutečnění tohoto plnění, pokud z přijaté částky úplaty vznikla povinnost přiznat 
daň, 

b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem 
uskutečnění tohoto plnění, 

b)  uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění nebo 
c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato 

1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, 
2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok 

na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo 
3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7. 

§ 101d 

Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení  
(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést 

a) identifikační a kontaktní údaje plátce, 
b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat 

kontrolní hlášení, 
c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně, 
d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.  

(2) Pokud je kontrolní hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující 
dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě 
pro podání kontrolního hlášení.  

§ 101e 

Lhůty pro podání kontrolního hlášení  
(1) Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, 

a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.  
(2) Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání 

daňového přiznání.  
(3) Lhůty podle odstavců 1 a 2 nelze prodloužit.  

§ 101f 

Opravné a následné kontrolní hlášení  
(1) Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení může plátce nahradit kontrolní 

hlášení, které již podal, opravným kontrolním hlášením; k předchozímu kontrolnímu hlášení 
se nepřihlíží.  

(2) Zjistí-li plátce po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním 
hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne zjištění 
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nesprávných nebo neúplných údajů podat následné kontrolní hlášení, ve kterém tyto 
nedostatky napraví.  

(3) Pro následné kontrolní hlášení se použijí obdobně ustanovení o kontrolním hlášení, 
nestanoví-li zákon jinak.  

§ 101g 

Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením  
(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce 

k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy.  
(2) Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří 

a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo 
doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil.  

(3) Plátce je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 
nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, 
a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní 
hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije.  

(4) Správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, 
a to prostřednictvím  
a) datové schránky, nebo  
b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li 

plátce zpřístupněnu datovou schránku.  
(5) zrušen  
(6) V případě, že plátce, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, správci daně dosud 

nesdělil elektronickou adresu, odstavec 4 se nepoužije.  

§ 101h 

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením  
(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost 

uhradit pokutu ve výši  
a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,  
b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,  
c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů 

uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo  
d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.  

(2) Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně 
k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje 
prostřednictvím následného kontrolního hlášení.  

(3) Správce daně uloží kromě pokuty podle odstavce 1 nebo 2 tomu, kdo plátci, který 
nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu 
daní daně z přidané hodnoty, pokutu do 500 000 Kč.  

(4) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 1 rozhodne správce daně platebním 
výměrem a současně ji předepíše do evidence daní.  
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(5) Pokuta podle odstavců 1 až 3 je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí 
o pokutě.  

(6) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 2 a 3 dbá správce daně, aby pokuta nebyla 
v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní 
daně z přidané hodnoty. Při tom přihlédne zejména k míře součinnosti ze strany plátce.  

§ 101i 

Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením  
(1) Plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením lze vyžadovat do uplynutí lhůty 

pro stanovení daně.  
(2) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, 

ve kterém došlo k porušení povinnosti.  
(3) Povinnost platit pokutu zaniká, pokud nebyl platební výměr, kterým bylo 

rozhodnuto o této povinnosti, vydán do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení 
povinnosti. 

§ 101j 

Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení  
Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) nevzniká, pokud v daném 

kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.  

§ 101k 

Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení  
(1) Plátce je oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty podle § 101h odst. 1 

písm. b) až d).  
(2) Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu podle odstavce 1, pokud 

k nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného 
případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem plátce.  

(3) Žádost o prominutí pokuty podle odstavce 1 lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne 
právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.  

(4) Podání žádosti o prominutí pokuty podle odstavce 1 má odkladný účinek 
pro vykonatelnost platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto 
pokutu. 

§ 102 

Souhrnné hlášení 
(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil 

a) dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném 
členském státě, 

b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu, 
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c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území 
Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto 
obchodu, nebo 

d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou 
poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě 
registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce 
služby, nebo pokud před uskutečněním této služby přijal úplatu, byla-li tato služba 
ke dni přijetí úplaty známa dostatečně určitě. 
(2) Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila 

poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou 
poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované 
k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby, a to ve lhůtě 
do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno. 

(2) Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila 
a) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s 

výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, 
osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň 
příjemce služby, nebo 

b) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území 
Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je identifikovaná osoba 
prostřední osobou v tomto obchodu. 
(3) Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující 

dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě 
pro podání souhrnného hlášení. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby 
se uvádějí v české měně. 

(4) Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení 
kalendářního měsíce. Souhrnné hlášení podává identifikovaná osoba do 25 dnů po 
skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno. 

(5) Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d), podává souhrnné 
hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání. 

(6) Pokud plátce podle odstavce 5 podává souhrnné hlášení za každé kalendářní čtvrtletí 
a v průběhu kalendářního čtvrtletí uskuteční plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), vzniká 
plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předcházejí kalendářnímu 
měsíci, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), povinnost podat 
souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc tohoto kalendářního čtvrtletí, a to do 25 dnů 
po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1 
písm. a) až c). Tento plátce dále podává souhrnné hlášení podle odstavce 4, a to za každý 
kalendářní měsíc do konce kalendářního roku, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1 
písm. a) až c). 

(7) Pokud plátce nebo identifikovaná osoba, kteří podali souhrnné hlášení, zjistí, 
že uvedli chybné údaje, jsou povinni do 15 dnů ode dne zjištění chybných údajů podat 
následné souhrnné hlášení způsobem uvedeným v odstavci 3. 

(8) Správce daně údaje v souhrnném hlášení, popřípadě v následném souhrnném hlášení 
posoudí, případně prověří a využije při stanovení daně. Obdobný postup uplatní ohledně 
údajů, které správce daně obdrží v rámci mezinárodní spolupráce. 
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§ 103 

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň  
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem 

jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět 
vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední 
záznam. 

§ 104 

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období 
(1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání 

za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a nesnížil tím v tomto zdaňovacím 
období daň, správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně 
nevyměří. 

(2) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání 
za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a snížil tím v tomto zdaňovacím období 
daň, správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně 
nevyměří, ale uplatní úrok z prodlení podle daňového řádu z částky daně uvedené v daňovém 
přiznání za nesprávné zdaňovací období za každý den krácení státního rozpočtu. Úrok 
z prodlení je splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. 

(1) Pokud plátce zahrnul uskutečněné zdanitelné plnění nebo přijatou úplatu do 
dřívějšího zdaňovacího období, než do kterého příslušely, správce daně daň z tohoto 
plnění nebo z této úplaty za zdaňovací období, do kterého toto plnění nebo tuto úplatu 
zahrnul, nedoměří a za zdaňovací období, za které vznikla plátci povinnost daň přiznat 
z tohoto plnění nebo z této úplaty, nevyměří ani nedoměří. 

(2) Pokud plátce zahrnul zdanitelné plnění nebo úplatu do pozdějšího zdaňovacího 
období, než do kterého příslušely, správce daně daň z tohoto plnění nebo z této úplaty za 
zdaňovací období, za které vznikla plátci povinnost daň přiznat z tohoto plnění nebo 
z této úplaty, nedoměří a za zdaňovací období, do kterého toto plnění nebo tuto úplatu 
zahrnul, nevyměření ani nedoměří. Plátci vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení z 
částky daně z tohoto plnění nebo z této úplaty, a to za každý den ode dne uplynutí lhůty 
pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které vznikla plátci povinnost 
daň přiznat z tohoto plnění nebo z této úplaty, až do dne platby daně za zdaňovací 
období, do kterého byly toto plnění nebo tato úplata zahrnuty. Úrok z prodlení je 
splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. 

 (3) Plátci nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení podle odstavce 2 z částky 
daně z přijatého zdanitelného plnění nebo poskytnuté úplaty, pokud v pozdějším 
zdaňovacím období, do kterého toto plnění nebo tuto úplatu zahrnul, uplatnil plný 
nárok na odpočet daně z tohoto plnění nebo této úplaty. 

(4) Pokud plátce zahrnul přijaté zdanitelné plnění nebo poskytnutou úplatu, ze 
kterých mu vznikl nárok na odpočet daně, do dřívějšího zdaňovacího období, 
než ve kterém mohl být nárok na odpočet daně nejdříve uplatněn, správce daně daň z 
tohoto plnění nebo této úplaty za zdaňovací období, ve kterém nárok na odpočet daně 
uplatnil, nedoměří a za zdaňovací období, ve kterém mohl být nárok na odpočet daně 
nejdříve uplatněn, nevyměří ani nedoměří. Plátci vzniká povinnost uhradit úrok z 
prodlení z částky daně z tohoto plnění nebo této úplaty, a to za každý den ode dne 
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uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za dřívější zdaňovací období až do dne 
předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací 
období, ve kterém mohl být nárok na odpočet daně nejdříve uplatněn. Úrok z prodlení 
je splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. 

(5) Plátci nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení podle odstavce 4 z částky daně 
z přijatého zdanitelného plnění, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň, nebo 
poskytnuté úplaty, vznikla-li z této úplaty povinnost přiznat daň, pokud v dřívějším 
zdaňovacím období, do kterého toto plnění nebo tuto úplatu zahrnul, uplatnil plný 
nárok na odpočet daně z tohoto plnění nebo této úplaty. 

(3) (6) Správce daně podle odstavce 1 nebo 2, 2 nebo 4 nepostupuje, pokud 
a) uvedení skutečností rozhodných pro stanovení daně v daňovém přiznání za nesprávné 

zdaňovací období ovlivní výši koeficientu pro výpočet odpočtu daně v poměrné výši 
podle § 75 nebo výši koeficientu pro výpočet odpočtu daně v krácené výši podle § 76, 

b) plátce v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období uvede skutečnosti rozhodné 
pro stanovení daně za zdaňovací období, za které daňové přiznání nebo dodatečné daňové 
přiznání je předmětem probíhajícího postupu k odstranění pochybností, 

c) plátce uvede skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, která je předmětem probíhající 
daňové kontroly nebo předmětem výzvy správce daně k zahájení daňové kontroly poté, 
co plátce neumožnil daňovou kontrolu zahájit, která byla plátci oznámena, v daňovém 
přiznání za jiné zdaňovací období, nebo 

d) se jedná o poskytnutí vybrané služby v rámci použití zvláštního režimu jednoho 
správního místa s místem plnění v tuzemsku. 
(4) (7) Pro identifikovanou osobu platí odstavce 2 a 3 6  obdobně. 

§ 105 

Vracení nadměrného odpočtu  
(1) Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek vyšší 

než 100 Kč, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu. 
To neplatí, pokud vznikne vratitelný přeplatek změnou stanovené daně na základě 
dodatečného vyměření.  

(2) Přeplatek skupiny vzniklý v důsledku vyměření nebo dodatečného vyměření se stává 
vratitelným, pokud skupina a kterýkoli člen skupiny nemá daňový nedoplatek. Přeplatek 
skupiny se použije na úhradu případného daňové nedoplatku skupiny nebo kteréhokoli člena 
skupiny.  

(3) Pokud vznikne v důsledku neoprávněného uplatnění odpočtu daně daňový nedoplatek, 
podléhá tento úroku z prodlení podle daňového řádu od počátku běhu lhůty podle odstavce 1. 
Úrok z prodlení se neuplatní do doby vrácení nadměrného odpočtu.  

§ 106 

Zrušení registrace plátce z moci úřední 
(1) Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce 

a) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti, 
b) neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti, nebo 
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c) uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 
(2) Správce daně zruší registraci plátce, 

a) který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a 
b) současně 

1. jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců 1 000 000 Kč, 

2. za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
neuskutečnil zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku 
sídlo, nebo 

3. je skupinou. 
(3) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 má odkladný účinek. 
(4) Správce daně zruší registraci plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, 

pokud tento plátce v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku 
a) zdanitelné plnění a 
b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. 

(5) Správce daně zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu dni vzniku jeho členství 
ve skupině. 

(6) Plátce přestává být plátcem dnem 
a) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace, 
b) předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele. 

§ 106a 

Nespolehlivý plátce 
(1) Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, 

správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem. 
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode dne doručení 

rozhodnutí a má odkladný účinek. 
(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit. 
(4) Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. 

Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně 
tato skupina nespolehlivým plátcem.  

(5) Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají 
se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem následujícím po dni, kdy tato skupina 
přestala být plátcem. Dojde-li k zániku členství člena skupiny, která je nespolehlivým 
plátcem, stává se tento člen nespolehlivým plátcem dnem následujícím po dni, kdy zaniklo 
jeho členství ve skupině. 

§ 106aa 

Nespolehlivá osoba 
(1) Poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující 

se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou. 
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(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí a má odkladný účinek. 

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit.  
(4) Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou 

osobou okamžikem, kdy přestane být plátcem. 

§ 106ab 

Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu 
(1) Nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba mohou požádat správce daně o vydání 

rozhodnutí, že nejsou nespolehlivými; žádost mohou podat nejdříve po uplynutí 1 roku 
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, 
a) že jsou nespolehlivými, 
b) kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehlivými, nebo 
c) že je skupina, jejíž byli členové, nespolehlivým plátcem. 

(2) Nespolehlivý plátce, který je skupinou, může požádat správce daně o vydání 
rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem; žádost může podat nejdříve po uplynutí 1 roku 
ode dne, kdy 
a) se stal nespolehlivým plátcem, nebo 
b) nabylo právní moci rozhodnutí, kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, 

že není nespolehlivým plátcem. 
(3) Správce daně na žádost nespolehlivého plátce nebo nespolehlivé osoby rozhodne, 

že nejsou nespolehlivými, pokud po dobu 1 roku závažným způsobem neporušují 
své povinnosti vztahující se ke správě daně. 

(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že daná 
osoba je nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou. 

§ 106b 

Zrušení registrace plátce na žádost  
(1) O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, 

požádat, pokud splňuje tyto podmínky:  
a) uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce  

1. nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
obratu většího než 1 000 000 Kč, nebo  

2. uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo  
b) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.  

(2) O zrušení registrace může plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, požádat, pokud 
splňuje tyto podmínky:  
a) za 12 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku 

neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené 
od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou uskutečněného zdanitelného plnění, 
u kterého je povinna přiznat daň osoba, které je toto plnění poskytováno, 
nebo dodání zboží, které by tento plátce mohl dodat jako prostřední osoba 
pro kupujícího, pokud by v tuzemsku nebyl plátcem, nebo  
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b) přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti.  
(3) O zrušení registrace může plátce podle § 6b nebo § 6e požádat, pokud  

a) uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se stal plátcem, a  
b) jeho obrat nepřesáhl za 3 bezprostředně předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce 

250 000Kč.  

§ 106c  

zrušen  

§ 106d 

Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost  
(1) Správce daně zruší registraci plátce, který žádá o zrušení registrace, pokud tento 

plátce prokáže, že splňuje podmínky pro zrušení registrace.  
(2) Proti rozhodnutí, kterým je zrušena registrace na žádost plátce, nelze uplatnit 

opravné prostředky.  
(3) Plátce přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým 

je mu zrušena registrace.  
(4) Plátce, kterému byla na žádost zrušena registrace, se stává identifikovanou osobou 

dnem následujícím po dni, kdy přestal být plátcem, pokud  
a) nesplňuje podmínky pro zrušení registrace identifikované osoby, nebo  
b) v žádosti o zrušení registrace uvedl, že se chce stát identifikovanou osobou.  

§ 106e 

Zrušení registrace skupiny 
(1) Správce daně zruší registraci skupiny k poslednímu dni příslušného kalendářního 

roku, pokud do konce měsíce října příslušného kalendářního roku skupina podá žádost 
o zrušení registrace. 

(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 ve skupině. 

(4) Skupina přestává být plátcem dnem 
a) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace, nebo 
b) zrušení registrace, a to v případě zrušení registrace na žádost. 

(5) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy skupina přestala být 
plátcem. 
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§ 106f 

Zánik členství člena skupiny  
(1) Správce daně zruší členství člena skupiny k poslednímu dni příslušného kalendářního 

roku, pokud do konce měsíce října příslušného kalendářního roku  
a) skupina podá žádost o vystoupení člena skupiny, nebo  
b) správce daně zjistí, že člen skupiny nesplňuje podmínky pro členství ve skupině.  

(2) Žádost o vystoupení člena ze skupiny, který přistoupil do skupiny podle § 95a 
odst. 4, může skupina podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy se stal členem skupiny.  

(3) Pokud bylo vydáno rozhodnutí o úpadku člena skupiny, zaniká jeho členství dnem, 
kdy nastaly účinky tohoto rozhodnutí.  

(4) V případě zániku členství zastupujícího člena ve skupině jsou členové skupiny 
povinni zvolit nového zastupujícího člena do 15 dnů ode dne zániku jeho členství ve skupině. 
Pokud tak neučiní, ustanoví zastupujícího člena správce daně rozhodnutím.  

(5) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy zaniklo jeho členství 
ve skupině.  

§ 107 

Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední  
(1) Správce daně může zrušit registraci identifikované osoby, pokud jí ve 2 bezprostředně 

předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň.  
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 má odkladný účinek.  
(3) Identifikovaná osoba přestává být identifikovanou osobou dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace.  
(4) Správce daně zruší registraci identifikované osoby ke dni předcházejícímu dni, 

kdy se stala plátcem.  

§ 107a 

Zrušení registrace identifikované osoby na žádost  
(1) Identifikovaná osoba může požádat o zrušení registrace, pokud není v tuzemsku 

registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa a splňuje tyto podmínky:  
a) za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců jí nevznikla 

povinnost  
1. přiznat daň z přijatých služeb,  
2. přiznat daň z přijatého dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží 

soustavami nebo sítěmi,  
3. přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem 

spotřební daně, nebo  
4. podat souhrnné hlášení,  

b) v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce  
1. nepořídila zboží, s výjimkou nového dopravního prostředku nebo zboží, které je 

předmětem spotřební daně, jehož celková hodnota bez daně překročila 326 000 Kč, a  
2. neučinila rozhodnutí podle § 2b, nebo  
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c) přestala uskutečňovat ekonomické činnosti.  
(2) Správce daně zruší registraci identifikované osoby, která žádá o zrušení registrace, 

pokud tato identifikovaná osoba prokáže, že splňuje podmínky pro zrušení registrace.  
(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 nelze uplatnit opravné prostředky.  
(4) Identifikovaná osoba přestává být identifikovanou osobou dnem následujícím po dni 

oznámení rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace. 

§ 108 

Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň  
(1) Přiznat daň jsou povinni  

a) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 
plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou 
tato plnění poskytována,  

b) plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují v tuzemsku zboží z jiného členského 
státu,  

c) plátce nebo identifikovaná osoba, kterým je osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto 
plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o  
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d,  
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo  
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,  

d) plátce, kterému je osobou neusazenou v tuzemsku, která není registrovaná jako plátce, 
dodáno zboží s místem plnění v tuzemsku; toto ustanovení se nepoužije v případě, 
že plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené 
lhůtě, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce,  

e) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je dodáváno zboží 
zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu,  

f) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká 
povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 4,  

g) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního 
místa,  

h) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,  
i) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu podle 

§ 19 odst. 6,  
j) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň,  
k) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem plnění 

v tuzemsku od plátce, jestliže  
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a  
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného 

členského státu.  
(1) Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby 

s místem plnění v tuzemsku, je povinen z tohoto plnění přiznat daň. 
(2) Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku jsou 

povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kteří toto zboží pořizují. 
(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je povinna 

přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to 
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a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o 
1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d,  
2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo  
3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,  

b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku není 
registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že plátce, kterému 
je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, a to do dne 
nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce. 
(4) Přiznat daň jsou povinni  

a)  plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,  
b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je dodáváno zboží 

zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie formou třístranného 
obchodu,  

c)  plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého 
vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 4,  

d)  uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho 
správního místa,  

e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu 
podle § 19 odst. 6, 

f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň, 
g)  osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem 

plnění v tuzemsku od plátce, jestliže 
1.    zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a 
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do 

jiného členského státu. 
 (2) (5) Zaplatit daň jsou povinny  

a) osoba, která není plátcem, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 
u kterého vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 5,  

b) osoba, u které vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. b) až e).   
(3) (6) Osoba povinná přiznat nebo zaplatit daň je daňovým subjektem.  
(4) (7) Osoba určená k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce, která přijala 

úplatu za uskutečněný prodej obchodního majetku, je povinna zaplatit daň na osobní daňový 
účet plátce ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tento 
prodej uskutečnil. Současně je povinna oznámit správci daně uskutečnění a výši zdanitelného 
plnění. Za zaplacení daně odpovídají plátce a tato osoba společně a nerozdílně.  

§ 108a 

Ručení oprávněného příjemce  
(1) Oprávněný příjemce, kterému vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit 

v souvislosti s přijetím vybraných výrobků z jiného členského státu, ručí za nezaplacenou daň 
z dodání tohoto zboží třetí osobě osobou, která toto zboží pořídila z jiného členského státu, 
ledaže prokáže, že přijal veškerá opatření, která od něj mohou být rozumně požadována, 
aby ověřil, že daň bude osobou, která toto zboží pořídila, řádně zaplacena.  
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(2) Oprávněný příjemce ručí za nezaplacenou daň pouze do výše daně vypočtené 
ze základu daně odpovídajícího ceně obvyklé včetně spotřební daně.  

(3) Správce daně může oprávněného příjemce vyzvat k prokázání, že přijal veškerá 
opatření podle odstavce 1.  

(4) Oprávněný příjemce může využít zvláštní způsob zajištění daně; využije-li oprávněný 
příjemce této možnosti, hledí se pro účely zvláštního způsobu zajištění daně na  
a) oprávněného příjemce jako na příjemce zdanitelného plnění,  
b) osobu, která pořídila zboží z jiného členského státu, které podléhá spotřební dani, a která 

dodala toto zboží třetí osobě, jako na poskytovatele zdanitelného plnění.  

§ 109 

Ručení příjemce zdanitelného plnění 
(1) Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným 

plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále jen „příjemce zdanitelného plnění“), ručí 
za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo 
poskytnutí úplaty na takové plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že 
a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění (dále 

jen „poskytovatel zdanitelného plnění“), se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, 
kdy nemůže daň zaplatit, nebo 

c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. 
(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je 

úplata za toto plnění 
a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, 
b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem 

platebních služeb mimo tuzemsko,  
c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet 

poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek 
částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení 
je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně., nebo 

d) poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího 
některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
(3) Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je 

v okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj o poskytovateli zdanitelného 
plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. 

(4) Příjemce zdanitelného plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot distributorem 
pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty, ručí za nezaplacenou daň 
z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj není 
o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
skutečnost, že je registrován jako distributor pohonných hmot podle zákona upravujícího 
pohonné hmoty. 
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§ 109a 

Zvláštní způsob zajištění daně  
(1) Pokud příjemce zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň 

z takového zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel, použije se tato úhrada pouze 
na úhradu daně poskytovatele zdanitelného plnění z tohoto zdanitelného plnění.  

(2) Úhrada za poskytovatele zdanitelného plnění se hradí jeho správci daně. Současně 
s platbou příjemce zdanitelného plnění způsobem zveřejněným správcem daně uvede  
a) identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění,  
b) daň, na kterou je úhrada určena,  
c) identifikaci příjemce zdanitelného plnění,  
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného 

plnění.  
(3) Pokud je úhrada za poskytovatele zdanitelného plnění provedena bez uvedení dne 

uskutečnění zdanitelného plnění nebo dne přijetí úplaty, má se za to, že takovým dnem je den 
přijetí platby správcem daně.  

(4) Částka uhrazená za poskytovatele zdanitelného plnění se přijímá a eviduje na jeho 
osobním depozitním účtu. Ke dni splatnosti daně se tato částka převede na osobní daňový účet 
poskytovatele zdanitelného plnění s datem platby k tomuto dni; dojde-li k úhradě později, 
převede se na osobní daňový účet s datem platby evidovaným na osobním depozitním účtu.  

(5) Byla-li daň, na kterou je úhrada určena, zcela nebo zčásti uhrazena, použije se částka 
převáděná z osobního depozitního účtu nebo její část jako úhrada daně na osobním daňovém 
účtu poskytovatele zdanitelného plnění.  

§ 110 

Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu  
Je-li vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav, může vláda nařízením 

na časově omezenou nezbytně nutnou dobu, odpovídající charakteru a intenzitě ohrožení 
bezpečnosti České republiky,  
a) provést úpravu sazeb daně, nejvýše však o 5 procentních bodů, případně přeřadit zboží 

nebo služby mezi sazbami daně,  
b) umožnit plátcům, kteří uskutečňují zdanitelná plnění pro ozbrojené síly, ozbrojené 

bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory, havarijní služby a subjekty hospodářské 
mobilizace, dodávat stanovené druhy zboží a poskytovat stanovené služby těmto 
subjektům bez daně, při zachování nároku na odpočet daně v plné výši.  

Díl 2 
Zvláštní režim jednoho správního místa  

Oddíl 1  
Základní ustanovení  

§ 110a 

Úvodní ustanovení  
(1) Zvláštním režimem jednoho správního místa je  
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a) režim mimo Evropskou unii a  
b) režim Evropské unie.  

(2) Zvláštní režim jednoho správního místa může v tuzemsku použít osoba povinná 
k dani, která poskytuje vybranou službu a splňuje v tuzemsku podmínky pro použití 
zvláštního režimu jednoho správního místa.  

(3) V případě zvláštního režimu jednoho správního místa je místně příslušným Finanční 
úřad pro Jihomoravský kraj.  

(4) Ustanovení o příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se v případě zvláštního 
režimu jednoho správního místa nepoužijí.  

§ 110b 

Vymezení základních pojmů  
(1) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa se rozumí  

a) daní peněžité plnění spravované v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa; 
rozpočet, jehož je daň příjmem, se považuje za veřejný rozpočet,  

b) vybranou službou služba poskytovaná osobě nepovinné k dani s místem plnění na území 
Evropské unie, a to  
1. telekomunikační služba,  
2. služba rozhlasového a televizního vysílání,  
3. elektronicky poskytovaná služba,  

c) státem spotřeby členský stát, ve kterém je místo plnění poskytované vybrané služby,  
d) státem identifikace členský stát, ve kterém se osoba povinná k dani registruje k dani 

ve zvláštním režimu jednoho správního místa,  
e) uživatelem osoba povinná k dani, která je v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa; uživatel je daňovým subjektem.  
(2) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa se za provozovnu považuje 

i ta organizační složka osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat služby, které jsou 
poskytovány pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální 
a technické zdroje.  

Oddíl 2 
Společná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu v tuzemsku  

§ 110c 

Zastupování 
Plnou moc lze udělit pouze v rozsahu opravňujícím k zastupování ve všech úkonech, 

řízeních nebo jiných postupech v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.  

§ 110d 

Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa  
(1) Osoba, která používá zvláštní režim jednoho správního místa, je povinna vést 

evidenci obsahující podrobné údaje vztahující se k poskytnutým vybraným službám podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 
o společném systému daně z přidané hodnoty7e).  
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(2) Údaje podle odstavce 1 se uchovávají po dobu 10 let od konce kalendářního roku, 
ve kterém bylo plnění poskytnuto.  

(3) Údaje podle odstavce 1 musí být na žádost správce daně nebo správce daně 
příslušného státu spotřeby poskytnuty elektronicky.  

§ 110e 

Způsob placení daně  
(1) Daň se platí správci daně v eurech.  
(2) Daň se platí na příslušný účet správce daně vedený v eurech, a to bezhotovostním 

převodem.  
(3) Osoba povinná k dani, která používá v tuzemsku zvláštní režim jednoho správního 

místa, je povinna uvést, na kterou daň je platba určena, a označit platbu referenčním číslem 
příslušného daňového přiznání. 

§ 110f 

Přeplatek  
(1) Správce daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa vrátí vratitelný přeplatek 

bez žádosti do 30 kalendářních dnů od vzniku vratitelného přeplatku. 
(2) V případě správy daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě spotřeby počíná 

lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku běžet ode dne, kdy správce daně ve zvláštním režimu 
jednoho správního místa obdrží informace potřebné pro přiřazení jednotlivých plateb 
příslušným daňovým přiznáním. 

(3) Vratitelný přeplatek nižší než 10 EUR se nevrací. 
(4) Úrok z vratitelného přeplatku se nepřizná, nepřesahuje-li 10 EUR. 

Oddíl 3 
Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě identifikace  

Pododdíl 1  
Použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku  

§ 110g 

Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku  
(1) Režim mimo Evropskou unii může v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která  

a) nemá na území Evropské unie sídlo ani provozovnu, a  
b) není ani nemá povinnost být registrována k dani z přidané hodnoty v žádném členském 

státě a  
c) b) nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa.  

(2) Režim mimo Evropskou unii se v tuzemsku použije na všechny vybrané služby 
poskytnuté osobou, která používá tento režim.  
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§ 110h 

Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku  
(1) Režim Evropské unie může v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která  

a) má v tuzemsku  
1. sídlo, nebo  
2. provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo,  

b) je plátcem nebo identifikovanou osobou a  
c) nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa.  

(2) Režim Evropské unie se v tuzemsku použije na všechny vybrané služby poskytnuté 
osobou, která používá tento režim, s výjimkou vybraných služeb poskytnutých s místem 
plnění v členském státě, ve kterém má sídlo nebo provozovnu.  

§ 110i 

Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku  
(1) Osoba povinná k dani nemůže v tuzemsku použít příslušný režim zvláštního režimu 

jednoho správního místa, ve kterém byla registrována, a to po dobu 2 kalendářních čtvrtletí 
ode dne, kdy jí byla zrušena registrace  
a) na žádost, nebo  
b) z moci úřední na základě oznámení, že přestala poskytovat vybrané služby.  

(2) Osoba povinná k dani nemůže v tuzemsku použít zvláštní režim jednoho správního 
místa po dobu 8 kalendářních čtvrtletí bezprostředně následujících po kalendářním čtvrtletí, 
v němž došlo ke zrušení registrace z důvodu závažného porušení povinnosti vztahující 
se ke správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa.  

(3) Osoba povinná k dani, která má v tuzemsku provozovnu, nemůže v tuzemsku použít 
režim Evropské unie, a to po dobu 2 let od konce kalendářního roku, ve kterém začala 
používat tento režim v jiném členském státě; to neplatí v případě, že dojde k přemístění sídla 
do tuzemska nebo ke zrušení registrace z důvodu zrušení provozovny v jiném členském státě. 

Pododdíl 2 
Podání a doručování ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku  

§ 110j 

Podání  
(1) Osoba povinná k dani je povinna činit podání v rámci zvláštního režimu jednoho 

správního místa, která určí správce daně, prostřednictvím elektronického portálu. Jiná podání 
v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa lze činit prostřednictvím elektronického 
portálu, pokud tak určí správce daně.  

(2) Přístup k elektronickému portálu je možný prostřednictvím  
a) datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem,  
b) datové zprávy s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho 

datové schránky, nebo  
c) přístupových údajů.  
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(3) Přihlášku k registraci lze podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné 
správcem daně  
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,  
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, 

nebo  
c) potvrzenou prostřednictvím registračních údajů.  

(4) Správce daně přidělí přístupové údaje na základě přihlášky k registraci podané podle 
odstavce 3 písm. c).  

(5) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup  
a) podmínky a postup pro přihlášení se na elektronický portál,  
b) podání, která je osoba povinná k dani povinna činit prostřednictvím elektronického 

portálu, a podání, která lze činit prostřednictvím elektronického portálu,  
c) formát a strukturu, kterou musí mít datová zpráva podávaná prostřednictvím 

elektronického portálu,  
d) skutečnost, že je technicky vybaven k přijetí datové zprávy s ověřenou identitou podatele 

způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.  
(6) Osoba oprávněná k přístupu na elektronický portál je povinna zacházet 

s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.  
(7) Podání vyhotovené v anglickém jazyce nemusí být předložené současně v překladu 

do jazyka českého.  

§ 110k 

Doručování  
(1) Správce daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa doručuje písemnost 

elektronicky, a to prostřednictvím  
a) datové schránky, nebo  
b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce k registraci, nemá-li 

adresát zpřístupněnu datovou schránku.  
(2) Upomínky upozorňující na nesplnění povinností při správě daně ve zvláštním režimu 

jednoho správního místa se doručují vždy prostřednictvím veřejné datové sítě 
na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce k registraci.  

(3) Písemnost, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou 
adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně prostřednictvím 
elektronického portálu.  

Pododdíl 3 
Registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku  

§ 110l 

Přihláška k registraci  
(1) Hodlá-li osoba povinná k dani v tuzemsku používat zvláštní režim jednoho správního 

místa a splňuje-li v tuzemsku podmínky jeho použití, je povinna podat přihlášku k registraci 
k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v kalendářním čtvrtletí bezprostředně 
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předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, od něhož hodlá zvláštní režim jednoho správního místa 
používat.  

(2) Pokud osoba povinná k dani, která v tuzemsku splňuje podmínky použití příslušného 
režimu zvláštního režimu jednoho správního místa, poprvé poskytla vybranou službu, 
na kterou hodlá v tuzemsku použít tento režim, je povinna podat přihlášku k registraci do 10 
dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém tuto službu poskytla. V přihlášce k registraci 
tato osoba uvede den, kdy tuto službu poskytla.  

(3) Přihláška k registraci se podává do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, 
ve kterém došlo ke splnění podmínek pro používání režimu Evropské unie v tuzemsku, pokud 
osoba hodlá používat režim Evropské unie v tuzemsku a přestane používat režim Evropské 
unie v jiném členském státě, protože přemístí sídlo nebo přestane mít v jiném členském státě 
provozovnu. 

§ 110m 

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa  
(1) Dojde-li ke změně údajů, které je osoba povinná k dani povinna uvádět při registraci 

k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa, je povinna tuto změnu oznámit správci 
daně do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém nastala.  

(2) Neoznamuje se první poskytnutí vybrané služby, ke kterému dojde v kalendářním 
čtvrtletí následujícím po podání přihlášky k registraci.  

(3) Přestane-li osoba povinná k dani poskytovat vybrané služby ve zvláštním režimu 
jednoho správního místa, je povinna tuto skutečnost oznámit správci daně do 10 dnů 
po skončení kalendářního měsíce, ve kterém přestala tyto služby poskytovat.  

§ 110n 

Rozhodnutí o registraci  
(1) Splní-li osoba povinná k dani, která podala přihlášku k registraci k dani ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa, podmínky použití zvláštního režimu jednoho správního 
místa, správce daně ji zaregistruje.  

(2) Osoba povinná k dani je v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho 
správního místa  
a) od prvního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po podání přihlášky k registraci,  
b) ode dne poskytnutí vybrané služby, který uvedla v přihlášce k registraci nebo v oznámení 

o změně registračních údajů, nebo  
c) ode dne, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro použití režimu Evropské unie 

v tuzemsku tím, že přemístila sídlo nebo přestala mít v jiném členském státě provozovnu, 
a tím přestala splňovat podmínky, na základě kterých používala režim Evropské unie 
v jiném členském státě.  
(3) V rozhodnutí o registraci v případě režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku správce 

daně přidělí namísto daňového identifikačního čísla daňové evidenční číslo.  
(4) Na daňové evidenční číslo se přiměřeně použijí ustanovení o daňovém identifikačním 

čísle. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



VI.B 

- 139 - 
 

§ 110o 

Zrušení registrace uživatele na žádost  

Správce daně zruší registraci uživatele na základě oznámení o změně registračních údajů, 
ve kterém žádá o zrušení registrace, k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí, 
pokud uživatel podal toto oznámení do 15 dnů před koncem tohoto kalendářního čtvrtletí.  

§ 110p 

Zrušení registrace uživatele z moci úřední  
(1) Správce daně zruší registraci z moci úřední, pokud uživatel  

a) oznámí, že přestal poskytovat vybrané služby, nebo je neposkytne po dobu 8 po sobě 
následujících kalendářních čtvrtletí,  

b) nesplňuje podmínky použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, 
na jejichž základě byl registrován, nebo  

c) závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně ve zvláštním 
režimu jednoho správního místa v tuzemsku.   
(2) Uživateli je registrace zrušena  

a) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, v němž bylo rozhodnutí o zrušení registrace 
vydáno,  

b) ke dni, ve kterém přestal splňovat podmínky pro použití režimu Evropské unie 
v tuzemsku tím, že přemístil sídlo z tuzemska nebo přestal mít v tuzemsku provozovnu, 
nebo  

c) ke dni, ve kterém přestal splňovat podmínky pro použití režimu mimo Evropskou unii 
v tuzemsku tím, že začal mít na území Evropské unie sídlo nebo provozovnu.  

Pododdíl 4  
Daňové přiznání a placení daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa  

§ 110q 

Zdaňovací období  
Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa je zdaňovacím obdobím kalendářní 

čtvrtletí. 

§ 110r 

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání  
(1) Uživatel je povinen podat daňové přiznání do 20 dnů po skončení zdaňovacího 

období, a to i v případě, že za příslušné zdaňovací období neposkytl vybrané služby. 
(2) Uživatel podává dodatečné daňové přiznání správci daně v tuzemsku do uplynutí 

lhůty pro jeho podání, která činí 3 roky. Tato lhůta počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta 
pro podání daňového přiznání.  

(3) Připadne-li poslední den lhůty podle odstavce 1 nebo 2 na sobotu, neděli nebo svátek, 
je posledním dnem lhůty tento den.  

(4) Daň se vyčíslí v eurech s přesností na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.  
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(5) Je-li tiskopisem daňového přiznání požadováno uvedení údajů v eurech, použije 
se pro přepočet směnný kurz Evropské centrální banky zveřejněný pro  
a) poslední den zdaňovacího období, nebo  
b) nejbližší následující den, pokud pro poslední den zdaňovacího období není kurz 

zveřejněn.  
(6) Je-li tiskopisem dodatečného daňového přiznání požadováno uvedení údajů v eurech, 

použije se pro přepočet směnný kurz použitý u původního plnění.  

§ 110s 

Předepsání a stanovení daně  

Správce daně na základě podaného daňového přiznání nebo dodatečného daňového 
přiznání předepíše do evidence daní výši tvrzené daně nebo rozdílu a daň se nestanoví. 

§ 110t 

Oprava základu daně a výše daně 
Uživatel provede opravu základu daně a výše daně v dodatečném daňovém přiznání 

za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění.  

§ 110u 

Postoupení daňového přiznání a platby  

Správce daně postoupí správci daně státu spotřeby v odpovídajícím rozsahu  
a) údaje z podaného daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání a  
b) poukázanou platbu maximálně do výše tvrzené daně.  

§ 110v 

Platba bez dostatečného označení  
Pokud osoba povinná k dani neuvede, na kterou daň je platba určena, nebo neoznačí 

platbu referenčním číslem příslušného daňového přiznání, použijí se obdobně ustanovení 
daňového řádu o platbách vykonaných bez dostatečného označení daně. Neodpoví-li tato 
osoba ve lhůtě stanovené správcem daně, vrátí mu správce daně tuto platbu.  

Oddíl 4 
Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě spotřeby  

§ 110w 

Základní ustanovení  
(1) Osoba povinná k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho 

správního místa v jiném členském státě a poskytuje vybrané služby s místem plnění 
v tuzemsku, plní povinnosti za dané zdaňovací období vztahující se ke správě daně 
ve zvláštním režimu jednoho správního místa prostřednictvím správce daně státu identifikace.  

(2) Osoba povinná k dani je povinna plnit povinnosti uvedené v odstavci 1, s výjimkou 
podání činěných prostřednictvím elektronického portálu, vůči správci daně v tuzemsku v roli 
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státu spotřeby od okamžiku, kdy vůči ní tento správce daně učiní úkon za účelem stanovení, 
vybírání, zajištění nebo vymáhání daně, při němž této osobě oznámí vznik této povinnosti.  

(3) Osoba uvedená v odstavci 1 je daňovým subjektem.  

§ 110x 

Doručování  
(1) Správce daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa doručuje písemnost 

elektronicky, a to prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou 
v přihlášce k registraci.  

(2) Písemnost, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou 
adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně prostřednictvím 
elektronického portálu. 

§ 110y 

Poslední známá daň  
(1) Poslední známou daní se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa rozumí 

daň ve výši, ve které byla naposledy za příslušné zdaňovací období  
a) tvrzena osobou povinnou k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu 

jednoho správního místa v jiném členském státě, v daňovém přiznání nebo dodatečném 
daňovém přiznání, nebo  

b) správcem daně pravomocně doměřena z moci úřední.  
(2) Poslední známou daň správce daně předepíše do evidence daní.  

§ 110z 

Samovyměření a samodoměření daně  
(1) Daň tvrzená osobou povinnou k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu 

jednoho správního místa v jiném členském státě, v daňovém přiznání se považuje 
za vyměřenou dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, a to ve výši v něm tvrzené.  

(2) V případě, že osoba povinná k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu 
jednoho správního místa v jiném členském státě, nepodá daňové přiznání v zákonem 
stanovené lhůtě, považuje se daň za tvrzenou ve výši 0 EUR.  

(3) Daň tvrzená osobou povinnou k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu 
jednoho správního místa v jiném členském státě, v dodatečném daňovém přiznání se považuje 
za doměřenou dnem podání dodatečného daňového přiznání, a to ve výši tvrzeného rozdílu 
oproti poslední známé dani; to neplatí, je-li dodatečné daňové přiznání podáno v průběhu 
doměřovacího řízení zahájeného z moci úřední.  

(4) V dodatečném daňovém přiznání se neuvádí důvody pro jeho podání a den zjištění 
rozdílu oproti poslední známé dani.  
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§ 110za 

Doměření daně z moci úřední  
(1) Zjistí-li správce daně na základě postupu k odstranění pochybností nebo na základě 

daňové kontroly, že poslední známá daň není ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu 
poslední známé daně a částky nově zjištěné.  

(2) K doměření podle odstavce 1 správce daně přistoupí rovněž v případě, kdy osoba 
povinná k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa 
v jiném členském státě, nevyhoví výzvě k podání dodatečného daňového přiznání.  

(3) Výzva k podání dodatečného daňového přiznání nezahajuje doměřovací řízení z moci 
úřední; doměřovací řízení z moci úřední je zahájeno marným uplynutím lhůty stanovené 
v této výzvě.  

(4) Podání dodatečného daňového přiznání v průběhu doměřovacího řízení zahájeného 
z moci úřední nezahajuje doměřovací řízení. Údaje uvedené v takto podaném přiznání 
se využijí při doměření daně z moci úřední.  

§ 110zb 

Vztah k prekluzivním lhůtám  
(1) Dodatečné daňové přiznání není přípustné podat po uplynutí 9 let od počátku běhu 

lhůty pro stanovení daně.  
(2) Lhůta pro placení daně se přerušuje doměřením daně na základě dodatečného 

daňového přiznání.  

§ 110zc 

Pořadí úhrady daně  
Platba se použije přednostně na úhradu daně za zdaňovací období, na které je určena.  

§ 110zd 

Placení daně státu spotřeby  
Daň lze uhradit i přeplatkem na jiné dani.  

§ 110ze 

Příslušenství daně 
(1) Úroky a penále se stanovují v eurech s přesností na 2 desetinná místa 

bez zaokrouhlování.  
(2) Za nepodání daňového přiznání nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit 

pokutu za opožděné tvrzení daně.  
(3) Úrok z prodlení se nepředepíše, nepřesáhne-li částku 8 EUR.  
(4) Úrok z posečkané částky se nepředepíše, nepřesahuje-li 4 EUR.  
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§ 110zf 

Vymáhání daně 
(1) Náklady za nařízení daňové exekuce a za výkon prodeje činí 2 % z částky, pro kterou 

je daňová exekuce nařízena, nejméně však 20 EUR a nejvýše 20 000 EUR. Takto vypočtené 
exekuční náklady se zaokrouhlují na jednotky nahoru a lze je požadovat u téhož nedoplatku 
jen jednou. 

(2) Při přepočtu nedoplatku na českou měnu pro účely vymáhání daně se použije kurz 
devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný pro den stanovení daně. Výsledná 
částka se zaokrouhlí na jednotky nahoru. 

(3) Pokud není nedoplatek plně uhrazen pouze v důsledku kurzového rozdílu vzniklého 
přepočtem české měny na eura, neuhrazená část tohoto nedoplatku zaniká. 

Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. 
… 

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně 
rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění 
ve znění platném k 1. lednu 2018 72). 
… 

Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb. 
… 

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně 
rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění 
ve znění platném k 1. lednu 2018 72). 
… 

Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb. 
… 

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně 
rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění 
ve znění platném k 1. lednu 2018 72).… 

Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb. 
… 

5103 00 00  Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů (včetně 
niťového odpadu avšak kromě rozvlákněného materiálu) 

… 
5505 00 00 5505 Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu 

a rozvlákněného materiálu) 
… 
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Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně 
rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění 
ve znění platném k 1. lednu 2018 72) 

.… 
1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.  
Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách 
neobchodní povahy ze třetích zemí od daní.  
Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně 
z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě 
vrácení daně, ale v jiném členském státě. 
Třináctá směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících 
se daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území 
Společenství.  
Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde 
o místo poskytnutí služby.  
Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněním uvnitř Společenství.  
Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené 
sazby daně z přidané hodnoty.  
Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému 
daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem.  
Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) 
směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty 
při konečném dovozu. 
Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 
Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému 
daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti 
ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.  
Směrnice Rady 2010/66/EU ze dne 14. října 2010, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví 
prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným 
k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě. 
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.  
Směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, 
pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte. 
Směrnice Rady 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. 
Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové 
povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů. 
Směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o 
zacházení s poukazy. 
Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 
2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb 
a prodeji zboží na dálku. 
2) § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 239/2012 
3) § 26 a 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. 
4a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
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souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
5) § 476 obchodního zákoníku. 
6) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
7a) Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., 
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 
7b) Například zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
7c) § 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
7d) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
7e) Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření 
ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění. 
10a) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů. 
11) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků 
v družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 
16) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. 
21) Čl. 2 Doporučení Komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny 
informací. 
24a) Čl. 170 bod 2 písmeno c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. 
27) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 
pozdějších předpisů. 
29) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 
30) § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. 
31) § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. 
32) § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb. 
39) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona 
č. 68/2007 Sb. 
42) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). 
43) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 
44) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
44a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů. 
44b) Například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
44d) § 38 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. 
44f) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných 
jazykových zkoušek, či další jiný podobný seznam. 
44g) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. 
46) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
47) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
47a) § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
48a) § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
49) Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla. 
49c) § 77 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. 
53) § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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55) Například vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., 
o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské 
úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., 
o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené 
Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení 
Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu 
a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
č. 36/2001 Sb. m. s., o přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států 
a mezinárodního personálu. 
56) Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. 
57) Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích. 
59a) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 
60) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky. 
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. 
66) § 2 odst. 2 písm. c) a d) obchodního zákoníku. 
66a) Například čl. 222 bod 1 písmeno a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. 
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. 
72) Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře 
a o společném celním sazebníku, v platném znění. 
73) § 32a odst. 6 a § 33 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
74) § 6 odst. 8 a § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví. 
75) Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty čl. 151 odst. 1 písm. aa) a protokol o výsadách 
a imunitách Evropských společenství. 
76) Čl. 72 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 
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K části čtvrté návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění  k vyhlášení zákona  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 15. únoru 2019  
a s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021  

§ 1  

Předmět úpravy 
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 

a)  podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových 
výrobků (dále jen „vybrané výrobky“) zdanění vybraných výrobků, zahřívaných 
tabákových výrobků a surového tabáku spotřebními daněmi, 

b)  způsob značení a prodeje tabákových výrobků, 
c)  způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů, 
d)  způsob značkování některých dalších minerálních olejů, 
e)  sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji a 
f)  nakládání se surovým tabákem. 

(2) Vybranými výrobky se pro účely spotřebních daní rozumí  
a)  minerální oleje, 
b) líh, 
c) pivo, 
d) víno a meziprodukty, 
e) tabákové výrobky, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků. 

(2) (3) Spotřebními daněmi jsou 
a)  daň z minerálních olejů, 
b)  daň z lihu, 
c)  daň z piva, 
d)  daň z vína a meziproduktů, 
e)  daň z tabákových výrobků a, 
f) daň ze zahřívaných tabákových výrobků a 
f) g)  daň ze surového tabáku. 

(3) (4) Orgány Celní správy České republiky vykonávají 
a)  správu spotřebních daní; správu spotřebních daní při dovozu vykonávají podle právních 

předpisů upravujících správu cla, 
b)  další působnosti podle tohoto zákona související s vybranými výrobky a se surovým 

tabákem; při jejich výkonu postupují podle daňového řádu s výjimkou řízení 
o přestupcích. 

§ 3 

Vymezení pojmů  
Pro účely tohoto zákona se rozumí  
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a)  (zrušeno) 
b)  dovozem 

1. vstup vybraných výrobků na daňové území Evropské unie, pokud tyto vybrané 
výrobky nejsou při vstupu na daňové území Evropské unie dočasně uskladněny nebo 
propuštěny do zvláštního celního režimu s výjimkou celního režimu konečného užití, 

2. propuštění vybraných výrobků do celního režimu volného oběhu, 
3. propuštění vybraných výrobků ze zvláštních celních režimů s výjimkou celního 

režimu konečného užití, pokud nejde o opětovné propuštění do těchto režimů, 
c)  vývozem propuštění vybraných výrobků do celního režimu vývozu nebo pasivního 

zušlechťovacího styku a výstup z daňového území Evropské unie,  
d)  podmíněným osvobozením od daně odklad povinnosti přiznat, vyměřit a zaplatit daň 

do dne uvedení vybraných výrobků, na něž se nevztahuje zvláštní celní režim nebo 
dočasné uskladnění, do volného daňového oběhu,  

e)  osvobozením od daně uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu, 
aniž vznikne povinnost přiznat, vyměřit a zaplatit daň,  

f)  daňovým skladem prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky, 
ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem 
vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, pokud tento zákon 
nestanoví jinak (§ 59, 78, 89 a 99), přičemž hranice takového místa nesmějí být přerušeny 
s výjimkou případu, kdy tímto místem prochází veřejná komunikace; správce daně může 
stanovit, že určité objekty a plochy tohoto místa nejsou jeho součástí,  

g)  provozovatelem daňového skladu právnická nebo fyzická osoba, které bylo uděleno 
povolení k provozování daňového skladu; provozovatel daňového skladu je daňovým 
subjektem,  

h)  oprávněným příjemcem právnická nebo fyzická osoba, která není provozovatelem 
daňového skladu v místě, kde v rámci podnikatelské činnosti na základě povolení 
jednorázově nebo opakovaně přijímá vybrané výrobky v režimu podmíněného 
osvobození od daně dopravované z jiného členského státu; oprávněný příjemce nesmí 
vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně skladovat ani odesílat; 
oprávněný příjemce je daňovým subjektem,  

i)  uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen „uživatel“) právnická 
nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, případně podle § 52a nebo 53 prodává dalšímu 
uživateli, vybrané výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení daňových 
subjektů bez povinnosti se registrovat,  

j)  oprávněným odesílatelem právnická nebo fyzická osoba, která dopravuje vybrané 
výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně z místa dovozu do daňového skladu, 
oprávněnému příjemci v jiném členském státě, do místa vývozu v jiném členském státě 
nebo příjemci v jiném členském státě podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních 
daní6a); tato osoba musí být na daňovém území České republiky provozovatelem 
daňového skladu podle § 3 písm. g),  

k)  uvedením do volného daňového oběhu  
1.  každé, i protiprávní, vyjmutí vybraných výrobků z režimu podmíněného osvobození 

od daně,  
2.  každá, i protiprávní, výroba vybraných výrobků mimo režim podmíněného 

osvobození od daně,  
3.  každý, i protiprávní, dovoz vybraných výrobků mimo režim podmíněného 

osvobození od daně,  
4.  každé skladování nebo doprava vybraných výrobků, u nichž se neprokáže, 

že se jedná o výrobky zdaněné, nebo pokud se neprokáže způsob jejich nabytí 
oprávněně bez daně,  
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l)  daňovou povinností výše daně připadající na vyrobené nebo dovezené vybrané výrobky, 
u kterých vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9; u vybraných výrobků 
osvobozených od daně se daňovou povinností rozumí výše daně, u které by vznikla 
povinnost daň přiznat a zaplatit, kdyby tyto vybrané výrobky nebyly od daně 
osvobozeny,  

m)  klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí 
statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení 
Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, 
v platném znění,  

n)  kódem nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady 
o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu,8) ve znění platném 
k 1. lednu 2002,  

o) n) místem pobytu adresa místa trvalého pobytu státního občana České republiky nebo 
adresa místa pobytu cizince; v případě, že tato osoba nemá místo pobytu na území České 
republiky, je povinna oznámit správci daně adresu pro doručování,  

p) o) množstvím vybraného výrobku v jednotkách jiných než počet kusů množství vybraného 
výrobku vyjádřené v měřicích jednotkách9) uvedených v § 47, 69, 84 nebo 95 a měřených 
způsobem podle zvláštního právního předpisu,10)  

q) p) pilotním projektem projekt technologického vývoje ekologicky příznivější palivové 
směsi na základě lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného splňujícího kritéria 
udržitelnosti biopaliv podle zákona o ochraně ovzduší (dále jen „kritéria udržitelnosti 
biopaliv“) nebo na základě hydrogenovaných rostlinných olejů splňujících kritéria 
udržitelnosti biopaliv nebo projekt technologického vývoje ekologicky příznivých paliv 
vyrobených z nepotravinářských částí biomasy nebo z biologického odpadu a splňujících 
kritéria udržitelnosti biopaliv; tyto projekty musí být schváleny Ministerstvem životního 
prostředí a Ministerstvem financí,  

r) q) nepředvídatelnou ztrátou nebo znehodnocením takové znehodnocení, úplné zničení nebo 
nenahraditelná ztráta vybraných výrobků, kdy v důsledku prokazatelně nepředvídatelné 
a neodvratitelné události nemohou být tyto vybrané výrobky předmětem daně podle 
tohoto zákona,  

s) r) výrobou proces, při kterém   
       1.  vybraný výrobek vznikne, 
       2.  z vybraného výrobku, který je předmětem daně, vznikne vybraný výrobek, který 

je jiným předmětem daně, s výjimkou činností podle § 45 odst. 12, 
       3. z minerálního oleje, který je uvedený pod jedním kódem nomenklatury, vznikne 

minerální olej, který je uveden pod jiným kódem nomenklatury, s výjimkou činností 
podle § 45 odst. 12, 

t) s) společně hospodařící domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí 
a společně uhrazují náklady na své potřeby.  

 

§ 3a 

Kombinovaná nomenklatura 
(1) Kódem nomenklatury se pro účely 

a) daně z lihu, daně z piva a daně z vína a meziproduktů rozumí číselné označení 
vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o 
společném celním sazebníku8), ve znění platném k 1. lednu 2002, 
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b) daně z minerálních olejů, barvení a značkování vybraných minerálních olejů, 
značkování některých dalších minerálních olejů a sledování nakládání se zvláštními 
minerálními oleji rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení 
Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku8), ve znění 
platném k 1. lednu 2018. 
(2) Pokud Evropská komise na základě směrnice Rady 2003/96/ES vydá prováděcí 

rozhodnutí upravující kódy nomenklatury v této směrnici, vláda v nařízení v souladu 
s tímto rozhodnutím stanoví kódy nomenklatury, které se použijí namísto kódů 
nomenklatury uvedených v tomto zákoně, a to do dne předcházejícího dni nabytí 
účinnosti zákona, kterým se kódy nomenklatury v souladu s tímto rozhodnutím upraví. 

§ 45  

Předmět daně z minerálních olejů 
(1) Předmětem daně jsou tyto minerální oleje: 

a) motorové benziny uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 41 až 2710 11 59, benziny 
jiné než motorové uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 11 až 2710 11 25 a 2710 11 
90 (dále jen „ostatní benzin“) 2710 12 41 až 2710 12 59, ostatní benziny, kterými se 
pro účely spotřebních daní rozumí benziny jiné než motorové uvedené pod kódy 
nomenklatury 2710 12 11 až 2710 12 25 a 2710 12 90, a letecké pohonné hmoty 
benzinového typu uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 31 a 2710 11 70 2710 12 31 
a 2710 12 70, 

b) střední oleje a těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 11 až 27 10 
19 49 2710 19 11 až 2710 19 48, 2710 20 11 až 2710 20 19 a minerální oleje uvedené 
pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud obsahují alespoň 70 % hmotnostních 
středních olejů z kódů nomenklatury 2710 19 21, 2710 19 25 nebo 2710 19 29, 

c) těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 51 až 27 10 19 69 2710 19 
51 až 2710 19 68 a 2710 20 31 až 2710 20 39, 

d) odpadní oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 91 až 2710 99, 
e) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo 

používané pro pohon motorů nebo pro jiné účely uvedené pod kódy nomenklatury 2711 
12 11 až 2711 19 s výjimkou zkapalněných ropných plynů a zkapalněného bioplynu 
uvedených v písmenech f) a g), 

f) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo 
používané pro výrobu tepla uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19, 
nebo 

g) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo 
používané 
1.  pro stacionární motory, 
2.  v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských 

pracích a veřejných pracích, nebo 
3.  pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou 

schválená k používání převážně na veřejných silnicích 
 uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19. 

(2) Předmětem daně jsou také 
a) jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v odstavci 1 a v tomto odstavci, 
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b) směsi minerálních olejů obsahující benzin nebo směsi benzinů s minerálními oleji 
uvedenými v odstavci 1 či s látkami, které v odstavci 1 nejsou uvedeny, s výjimkou směsí 
vzniklých podle písmen d) a e) a směsí používaných pro pohon dvoutaktních motorů, 
nejde-li o směs obsahující ostatní benzin, 

c) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon 
vznětových motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími kritéria udržitelnosti 
biopaliv, přičemž podíl tohoto metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 % 
objemových všech látek ve směsi obsažených, 

d) směsi benzinu s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným 
bezvodým obecně denaturovaným35), které obsahují nejméně 90 % objemových benzinu 
a nejvýše 10 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu 
kvasného bezvodého obecně denaturovaného35), přičemž obsah kyslíku nesmí převýšit 
hodnotu 3,7 % hmotnostních, 

e) směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným z lihu kvasného bezvodého zvláštně 
denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35), které obsahují 
nejméně 78 % objemových benzinu a nejvýše 22 % objemových etyl-terciál-butyl-éteru 
včetně nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru, 

f) jakékoliv směsi určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů 
nebo pro výrobu tepla, které jsou účelem použití rovnocenné některému minerálnímu 
oleji uvedenému v odstavci 1 s výjimkou směsí uvedených v písmenech b) až e) a g) 
až m), 

g) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem 
kvasným bezvodým obecně denaturovaným35) neuvedené v písmenech d), e), l) a m), 
které obsahují nejvýše 95 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně 
denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35) určené 
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, 

h) směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným z lihu kvasného bezvodého zvláštně 
denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného a s lihem 
kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně 
denaturovaným35) současně tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 3,7 % 
hmotnostních35a), které obsahují nejméně 78 % objemových benzinu a nejvýše 22 % 
objemových směsi etyl-terciál-butyl-éteru včetně nezreagovaného lihu při výrobě etyl-
terciál-butyl-éteru a lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu 
kvasného bezvodého obecně denaturovaného35), 

i) směsi benzinu a dalších kyslíkatých složek biologického původu35a) tak, aby celkový 
obsah kyslíku nepřesahoval 3,7 % hmotnostních; podíl benzinu v této směsi musí činit 
nejméně 78 % objemových, 

j) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon 
vznětových motorů s metylestery mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 
3824 90 99, přičemž podíl metylesterů mastných kyselin nesmí činit více než 7 % 
objemových všech látek ve směsi obsažených, 

k) směsi těžkých plynových olejů s vodou, které obsahují 9 až 15 % hmotnosti vody určené 
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, 

l) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným splňujícím 
kritéria udržitelnosti biopaliv nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným 
splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv neuvedené v písmeni m), které obsahují nejméně 
70 % a nejvýše 85 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného 
splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv nebo lihu kvasného bezvodého obecně 
denaturovaného splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou účelem použití 
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rovnocenné minerálním olejům uvedeným v odstavci 1 písm. a) a odpovídají příslušné 
technické normě35b), určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon 
motorů, 

m) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným splňujícím 
kritéria udržitelnosti biopaliv neuvedené v písmenech d), e), i) nebo l), které obsahují 
nejvýše 95 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného a které jsou 
účelem použití rovnocenné minerálním olejům uvedeným v odstavci 1 písm. b) 
a odpovídají příslušné technické normě35c), určené k použití, nabízené k prodeji nebo 
používané pro pohon motorů, 

n) směsi těžkých topných olejů uvedených v odstavci 1 písm. c) s minerálními oleji 
uvedenými v písmenech a) až m) nebo minerálními oleji uvedenými v odstavci 1 
písm. b), určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, nebo 

o) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) s hydrogenovanými rostlinnými 
oleji splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl těchto hydrogenovaných 
rostlinných olejů musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených. 
(3) Předmětem daně jsou také minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 

a) 1507 až 1518, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu 
směsí uvedených v odstavci 2, 

b) 2707, 
c) 2709, 
d) 2710 19 71 až 2710 19 99 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 

20 90, které nejsou předmětem daně podle odstavce 1 písm. b), 
e) 2714 a 2715, 
f) 2901 a 2902, 
g) 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo 

pro výrobu tepla, 
h) 3403, 
i) 3811, 
j) 3817, nebo 
k) 3824 90 99, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu 

směsí uvedených v odstavci 2. 
k) 3824 99 86 a 3824 99 92 s výjimkou antikorozních přípravků obsahujících jako 

aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky 
a podobné výrobky, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo 
pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2, 

l) 3824 99 93 a 3824 99 96 s výjimkou antikorozních přípravků obsahujících jako 
aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky 
a podobné výrobky, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo 
pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2, 

m) 3826 00 10 a 3826 00 90, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla 
nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2. 

(4) U minerálních olejů podle odstavce 3 vznikne při uvedení do volného daňového 
oběhu povinnost daň přiznat a zaplatit pouze tehdy, jsou-li určeny k použití, nabízeny 
k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí 
uvedených v odstavci 2. 

(5) Předmětem daně jsou také všechny výrobky, které nejsou uvedeny v odstavcích 1 
až 3, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. Toto 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



VI.B 

- 153 - 
 

se nevztahuje na výrobky, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších 
plynů a předmětem daně z pevných paliv. 

(6) Předmětem daně jsou také všechny výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2701 
až 2715 s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých 
dalších plynů a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle 
odstavců 1 a 3, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla. 

(7) Předmětem daně jsou také výrobky určené k použití, nabízené k prodeji nebo 
používané jako přísada nebo plnidlo (aditiv) do minerálních olejů určených k použití, 
nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů s výjimkou výrobků, které 
absorbují vodu z minerálních olejů v nádržích a palivových systémech. 

(8) Subjekt, který nakupuje zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f) 
nebo g) je povinen nejpozději před jejich uvedením do volného daňového oběhu 
prodávajícímu písemně oznámit, pro jaký účel budou tyto plyny použity. Pokud tak neučiní, 
zdaní se tyto plyny sazbou daně stanovenou pro tyto plyny určené k použití, nabízené 
k prodeji nebo používané pro pohon motorů. Stejná povinnost platí i pro nabyvatele nebo pro 
osobu, která pro nabyvatele nebo kupujícího zkapalněné ropné plyny přechodně nabývá. Toto 
ustanovení se nepoužije pro zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotnosti 
náplně do 40 kg včetně. 

(9) Zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f) nebo g) nesmí být 
skladovány společně ve stejném zásobníku, pokud tento zásobník pro společné skladování 
není daňovým skladem. Jednotlivé zásobníky, ve kterých jsou zkapalněné ropné plyny podle 
odstavce 1 písm. e), f) nebo g) odděleně skladovány, musí být technologicky odděleny 
a nesmí být vzájemně propojeny. Zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f) 
a g) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi mohou být skladovány pouze v zásobníku pevně 
spojeném se zemí, který je užíván v souladu se stavebním zákonem35d) pokud tento zákon 
nestanoví jinak (§ 59 odst. 10). Toto omezení neplatí pro zkapalněné ropné plyny uvedené 
v odstavci 1 písm. f) a g) skladované v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg 
včetně a pro zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. f) a g), které nebyly koupeny 
nebo získány pro další prodej. 

(10) Technologickým oddělením zásobníků pro zkapalněné ropné plyny se rozumí taková 
úprava, kdy 
a) ze zásobníku, ve kterém jsou skladovány zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 

písm. f), nemohou být tyto plyny vydávány přes výdejní stojan nebo plnicí zařízení 
pro vydávání zkapalněných ropných plynů podle odstavce 1 písm. e) nebo g), nebo 

b) ze zásobníku, ve kterém jsou skladovány zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 
písm. g), nemohou být tyto plyny vydávány přes výdejní stojan nebo plnicí zařízení 
pro vydávání zkapalněných ropných plynů podle odstavce 1 písm. e). 
(11) Minerální oleje spotřebované v kogeneračních jednotkách, tj. v zařízeních, která 

decentralizovaně vyrábějí teplo a elektrickou energii současně, se považují za minerální oleje 
použité pro výrobu tepla. 

(12) Za výrobu minerálních olejů se nepovažuje 
a) smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu v běžných 

nádržích motorových dopravních prostředků (§ 63 odst. 2) na čerpacích stanicích10a), 

b) smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu ve skladovacích 
nádržích čerpacích stanic10a), pokud se jedná o minerální oleje, u nichž již byla spotřební 
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daň zaplacena a jejichž sazba daně není nižší než sazba daně vzniklé směsi, nebo pokud 
tato výsledná směs neobsahuje minerální oleje, u kterých lze uplatnit nárok na vrácení 
daně podle § 54 odst. 3 nebo 4.   

§ 49  

Osvobození od daně z minerálních olejů 
(1) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 6 používané 

pro jiné účely, než je pohon motorů nebo výroba tepla. Od daně takto nejsou osvobozeny 
a) ostatní benziny, 
b) minerální oleje používané k mineralogickým postupům nebo v metalurgických 

procesech. 
(2) Od daně jsou osvobozeny ostatní benziny, pokud jsou používány za účelem výroby 

výrobků, které nejsou předmětem daně. Při uplatnění nároku na osvobození od daně předloží 
nabyvatel prodávajícímu průkaz živnostenského oprávnění pro výrobu a dovoz chemických 
látek a chemických přípravků. Neučiní-li tak, nárok na osvobození od daně zaniká. 

(3) Mineralogickými postupy se pro účely tohoto zákona rozumí technologické procesy 
uvedené v klasifikaci NACE pod kódem C 23 „výroba ostatních nekovových minerálních 
výrobků". 

(4) Metalurgickými procesy se pro účely tohoto zákona rozumí tepelné zpracování rud 
a jejich koncentrátů jako výstupního produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená 
v klasifikaci NACE pod kódem C 24 „výroba základních kovů“. 

(5) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 3 spotřebované 
v prostorách podniku na výrobu vybraných výrobků podle § 19 odst. 2 písm. a), ve kterém 
byly vyrobeny nebo zpracovány. Toto osvobození od daně se však nevztahuje na spotřebu 
těchto minerálních olejů pro účely nesouvisející s výrobou, zejména pak pro pohon 
motorových vozidel. 

(6) Od daně jsou osvobozeny letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené 
pod kódy nomenklatury 2710 11 31 nebo 2710 11 70 2710 12 31 nebo 2710 12 70 nebo 
tryskové palivo uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 21 používané jako pohonná 
hmota pro leteckou dopravu, letecké práce, zkoušení, opravu nebo údržbu letadel, s výjimkou 
minerálních olejů používaných pro soukromé rekreační létání. 

(7) Soukromým rekreačním létáním se pro účely tohoto zákona rozumí používání letadla 
jeho vlastníkem nebo právnickou nebo fyzickou osobou, která je oprávněna je používat 
na základě nájmu nebo jiným způsobem jinak než pro účely podnikání, zejména jinak 
než pro přepravu cestujících nebo zboží, pro poskytování služeb letadly za úplatu nebo 
pro potřeby orgánů veřejné správy. 

(8) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 
odst. 2 písm. j, používané k výrobě tepla nebo jako pohonná hmota pro plavby po vodách 
na daňovém území České republiky, včetně plaveb z daňového území České republiky 
na daňové území jiného členského státu nebo plaveb z jiného členského státu na daňové 
území České republiky. Toto osvobození se netýká minerálních olejů používaných 
pro soukromá rekreační plavidla. 
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(9) Soukromým rekreačním plavidlem se pro účely tohoto zákona rozumí jakékoliv 
plavidlo, které používá jeho vlastník nebo právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna 
je používat jinak než pro účely podnikání nebo pro potřeby orgánů veřejné správy. 

(10) Od daně jsou dále osvobozeny směsi minerálních olejů a lihu kvasného bezvodého 
zvláštně denaturovaného35) splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv uvedené v § 45 odst. 2 
písm. m) používané jako testované pohonné hmoty pro vybraná motorová vozidla v rámci 
schválených pilotních projektů uvedených v § 3 písm. q) písm. p). 

(11) Od daně jsou dále osvobozeny minerální oleje maximálně do výše technicky 
zdůvodněných skutečných výrobních ztrát a ztrát při dopravě a skladování. Správce daně 
je oprávněn posoudit, zda ztráty vzniklé při výrobě minerálních olejů odpovídají charakteru 
činnosti plátce a obvyklé výši ztrát jiných plátců při stejné nebo obdobné činnosti, a o zjištěný 
rozdíl upravit základ daně. 

(12) Výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, 
včetně jejich skladování v podniku na výrobu vybraných výrobků, a způsob jejich výpočtu 
stanoví prováděcí právní předpis. 

(13) Od daně jsou osvobozeny hydrogenované rostlinné oleje splňující kritéria 
udržitelnosti biopaliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány 
pro pohon motorů vybraných motorových vozidel v rámci pilotních projektů uvedených v § 3 
písm. r) písm. p). 

(14) Od daně je osvobozen zkapalněný bioplyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 
19, který je předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. e) a splňuje kritéria udržitelnosti 
biopaliv. 

(15) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje vyrobené z nepotravinářských částí 
biomasy nebo z biologického odpadu, které svým použitím odpovídají minerálním olejům 
uvedeným v § 45 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo směsím uvedeným v § 45 odst. 2 písm. l), 
které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji 
nebo používány pro pohon motorů vybraných motorových vozidel v rámci pilotních projektů 
uvedených v § 3 písm. r) písm. p). 

§ 56  

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla 

(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily 
za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného 
osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) uvedené pod kódy 
nomenklatury 2710 19 41 až 2710 19 49 2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 
19 (dále jen „topné oleje“), které byly jimi prokazatelně použity pro výrobu tepla a které byly 
prokazatelně označkovány a obarveny podle části páté, pokud jsou předmětem značkování 
a barvení vybraných minerálních olejů. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, kterým byla 
vrácena daň z nakoupených topných olejů podle § 15, 15a nebo 55. 

(2) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily 
za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného 
osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 3 nebo ostatní benziny (dále jen "topné 
oleje") a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla. To se netýká minerálních 
olejů uvedených v § 45 odst. 3, pro které je při jejich použití pro výrobu tepla stanovena podle 
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§ 48 odst. 10 písm. c) stejná sazba daně jako pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 
písm. c). Nárok na vrácení daně nevzniká osobám, kterým byla vrácena daň podle § 55. 

(3) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým nebo fyzickým osobám, které obarvily 
a označkovaly podle části páté topné oleje uvedené v odstavci 1 nebo 2 v daňovém skladu 
a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla. 

(4) Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel 
postavení daňových subjektů bez povinnosti se registrovat. 

(5) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby topných olejů pro výrobu tepla. 
(6) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených topných olejů 

nebo která odpovídá výši daně připadající na topné oleje vyrobené nebo přijaté v režimu 
podmíněného osvobození od daně, snížené o 660 Kč/1000 litrů. 

(7) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o nákupu 
a spotřebě vedenou kupujícím. V případě, kdy právnické a fyzické osoby použijí pro výrobu 
tepla topné oleje, které samy vyrobily nebo obarvily a označkovaly v daňovém skladu, 
prokazuje se nárok na vrácení daně interním dokladem. 

(8) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vystavit nejpozději 
následující pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti: 
a)  obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího, 
b)  obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo 

datum narození kupujícího, 
c)  množství topných olejů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód 

nomenklatury, 
d)  sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového oběhu, 
e)  výše spotřební daně celkem, 
f)  datum vystavení dokladu o prodeji, 
g)  číslo dokladu o prodeji. 

(9) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti: 
a)  obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce, 
b)  množství topných olejů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód 

nomenklatury, 
c)  sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového oběhu, 
d)  výše spotřební daně celkem, 
e)  datum vystavení interního dokladu, 
f)  číslo interního dokladu. 

(10) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců 
ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení 
daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit 
navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, 
vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku. 

(11) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději 
do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této 
lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu 
nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. 
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(12) Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu uplatňovaného nároku na vrácení 
daně a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě topných olejů podle odstavců 
7 až 9. 

§ 59  

Uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje 
(1) Podmíněné osvobození od daně musí být uplatněno pouze pro minerální oleje 

uvedené pod kódy nomenklatury 
a) 1507 až 1518, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla, nebo pro výrobu 

směsí uvedených v § 45 odst. 2, 
b) 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50, 
c) 2710 11 až 2710 19 69 s tím, že na minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 

11 21, 2710 11 25 a 2710 19 29 se podmíněné osvobození od daně uplatňuje jen při jejich 
hromadné obchodní přepravě, 

c) 2710 12 až 2710 19 68, 2710 20 až 2710 20 39 a minerální oleje uvedené pod kódem 
nomenklatury 2710 20 90, pokud obsahují alespoň 70 % hmotnostních středních 
olejů z kódů nomenklatury 2710 19 21, 2710 19 25 nebo 2710 19 29; podmíněné 
osvobození od daně se pro minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 
21, 2710 12 25, 2710 19 29 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 
20 90, pokud obsahují alespoň 70 % hmotnostních středních olejů z kódu 
nomenklatury 2710 19 29, uplatní pouze při jejich hromadné obchodní přepravě, 

d) 2711 s výjimkou 2711 11, 2711 21 a 2711 29, 
e) 2901 10, 
f) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44, 
g) 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo 

pro výrobu tepla, 
h) 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00, 
i) 3824 90 99, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu 

směsí uvedených v § 45 odst. 2. 
i) 3824 99 86 a 3824 99 92 s výjimkou antikorozních přípravků obsahujících jako 

aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky 
a podobné výrobky, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo 
pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2, 

j) 3824 99 93 a 3824 99 96 s výjimkou antikorozních přípravků obsahujících jako 
aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky 
a podobné výrobky, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo 
pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2, 

k) 3826 00 10 a 3826 00 90, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla 
nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2. 

Pro ostatní minerální oleje nelze podmíněné osvobození od daně uplatnit. 
(2) Na minerální oleje, které nejsou uvedeny v odstavci 1, se nevztahuje ustanovení § 18 

odst. 6 a § 19 odst. 3. 
(3) V daňovém skladu mohou být společně s minerálními oleji v režimu podmíněného 

osvobození od daně umístěny  
a) minerální oleje, které nejsou uvedeny v odstavci 1, 
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b) minerální oleje, které byly uvedeny do volného daňového oběhu, umístěné v daňovém 
skladu za podmínek stanovených v § 19 odst. 5, nebo 

c) minerální oleje, které byly zajištěny správcem daně nebo orgánem Finanční správy České 
republiky nebo u kterých bylo rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, pouze pokud 
s umístěním výslovně souhlasí provozovatel daňového skladu; o umístění minerálních 
olejů do daňového skladu orgán Finanční správy České republiky bezodkladně informuje 
správce daně místně příslušného daňovému skladu.  
(4) Minerální oleje uvedené v odstavci 3 nemusí být odděleně skladovány, ale musí 

být odděleně evidovány. 
(5) Produktovod pro dopravu minerálních olejů musí být samostatným daňovým skladem, 

pokud není součástí jiného daňového skladu. To neplatí pro produktovod, v němž se dopravují 
výhradně zdaněné minerální oleje. Doprava jednotlivých dodávek minerálních olejů 
produktovodem, který je samostatným daňovým skladem, musí být navzájem evidenčně 
oddělena. 

(6) Při dopravě minerálních olejů produktovodem, která se uskutečňuje mezi Českou 
republikou a jiným členským státem, jsou průvodní doklady podle § 26 až 27f nahrazeny 
elektronickou evidencí provozovatele produktovodu jako samostatného daňového skladu nebo 
elektronickou evidencí provozovatele daňového skladu, jehož je produktovod součástí, pouze 
pokud s tím příslušné orgány jiného členského státu souhlasí. 

(7) Samostatným daňovým skladem minerálních olejů podle § 19 odst. 2 písm. b) nemůže 
být čerpací stanice pohonných hmot. Čerpací stanice pohonných hmot umístěná na území 
daňového skladu podle § 3 písm. f) je součástí tohoto daňového skladu. 

(8) Daňovým skladem minerálních olejů může být pouze sklad,  
a) jehož skladovací zařízení je pevně spojené se zemí a je užíváno v souladu se stavebním 

zákonem35d) 
b) jehož skladovací zařízení jsou vybavena vhodným měřicím zařízením na měření 

množství minerálních olejů, jejich měrné hmotnosti a teploty při příjmu a výdeji, které 
splňuje požadavky zákona upravujícího metrologii, 

c) jehož skladovací kapacita je nejméně 50 000 litrů minerálních olejů; to neplatí 
pro daňový sklad zkapalněných ropných plynů, jehož skladovací kapacita musí 
být nejméně 200 000 litrů, 

d) který splňuje podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro ochranu života 
a zdraví osob a životního prostředí. 
(9) Podmínka podle odstavce 8 písm. a) nemusí být splněna, pokud skladem minerálních 

olejů je cisternová loď se skladovací kapacitou nejméně 100 000 litrů minerálních olejů, 
pro niž správce přístavu udělil povolení pro trvalé umístění v bazénu přístavu 
a z níž se vydávají minerální oleje jako lodní pohonná hmota. 

(10) Pokud jsou minerální oleje umístěny v automobilové cisterně, železniční cisterně 
odpovídající ustanovením Mezinárodního řádu pro přepravu nebezpečného zboží po železnici 
(RID) vyhlášeného ve Sbírce mezinárodních smluv nebo v kontejneru odpovídajícímu 
ustanovením Evropské dohody o mezinárodních přepravách nebezpečných věcí po silnici 
(ADR) vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv, které se nacházejí na území daňového 
skladu podle § 3 písm. f), považují se tato dopravní zařízení za součást daňového skladu. 
To platí i v případě, kdy tato dopravní zařízení z technických důvodů dočasně daňový sklad 
se svolením správce daně místně příslušného daňovému skladu opustí. V takovém případě 
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se množství minerálních olejů, které se do daňového skladu vrátí, nesmí lišit od množství 
minerálních olejů, které daňový sklad opustilo. 

(11) Podmínka podle odstavce 8 písm. b) nemusí být splněna při výhradním nakládání 
s minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. 1 písm. c) nebo e) až g) v daňových skladech, 
které jsou vybaveny vhodným měřicím zařízením na měření hmotnosti při příjmu a výdeji 
podle požadavků zákona upravujícího metrologii. 

(12) Podmínka podle odstavce 8 písm. b) nemusí být splněna v daňovém skladu 
minerálních olejů, který je vybaven 
a) měřicím zařízením na měření 

1. hmotnosti minerálních olejů při příjmu a výdeji podle požadavků zákona 
upravujícího metrologii, nebo 

2. objemu a teploty minerálních olejů při příjmu a výdeji podle požadavků zákona 
upravujícího metrologii a 

b) laboratoří provozovanou provozovatelem daňového skladu s potřebnými měřidly 
pro měření měrné hmotnosti vzorků podle požadavků zákona upravujícího metrologii, 
která provádí odběr vzorků a měření měrné hmotnosti minerálních olejů jako činnost 
v rozsahu akreditace udělené podle zákona upravujícího technické požadavky 
na výrobky. 
(13) Podmínka podle odstavce 12 písm. b) se nepovažuje za splněnou, pokud není 

alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí osvědčeno, že systém odběru a nakládání se vzorky 
splňuje stanovené požadavky. Toto osvědčení může provádět pouze oprávněná osoba, která 
je držitelem akreditace v oblasti inspekční činnosti pro odběry vzorků a laboratorního 
zkoumání paliv podle právního předpisu upravujícího požadavky na akreditaci, je bezúhonná 
a bezdlužná. O splnění těchto podmínek rozhodne Generální ředitelství cel na základě žádosti, 
ke které osoba přiloží doklady prokazující splnění těchto podmínek. Seznam oprávněných 
osob zveřejní Generální ředitelství cel způsobem umožňujícím dálkový přístup. Přestane-li 
oprávněná osoba splňovat některou z uvedených podmínek, Generální ředitelství cel 
rozhodne, že není oprávněnou osobou. 

(14) Podmínka podle odstavce 8 písm. c) nemusí být splněna  
a) při skladování minerálních olejů v prostoru letiště, nebo 
b) v případě produktovodu, který je samostatným daňovým skladem. 

(15) Podmínky podle odstavce 8 písm. a) až c) nemusí být splněny v daňovém skladu 
podle § 19 odst. 2 písm. a), jehož 
a) výrobní kapacita je alespoň 200 000 litrů minerálních olejů za kalendářní měsíc a 
b) výrobní zařízení pro nepřetržitou výrobu je napojeno na produktovod, který je 

1. vybaven vhodným měřicím zařízením na měření množství minerálních olejů, jejich 
měrné hmotnosti a teploty při příjmu a výdeji, které splňuje požadavky zákona 
upravujícího metrologii, a 

2. součástí daňového skladu. 
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§ 101  

Předmět daně z tabákových výrobků 
(1) Předmětem daně jsou tabákové výrobky. 
(2) Tabákovými výrobky se pro účely tohoto zákona daně z tabákových výrobků 

rozumí cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření. 
(3) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a)  cigaretami 
1.  tabákové provazce, které se kouří v nezměněném stavu a nejsou doutníky ani 

cigarillos podle písmene b), 
2.  tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží 

do dutinek z cigaretového papíru, nebo 
3.  tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí 

do  cigaretového papíru, 
b)  doutníky a cigarillos tabákové smotky, které se kouří v nezměněném stavu a s ohledem 

na jejich vlastnosti a očekávaní běžného spotřebitele jsou v nezměněném stavu určeny 
výhradně ke kouření a obsahují 
1.  krycí list ze surového tabáku, nebo 
2.  trhanou tabákovou náplň, s krycím listem v obvyklé barvě doutníku 

z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, případně i filtr, avšak nikoli 
náustek v případě doutníků s náustkem, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru 
nebo náustku nejméně 2,3 g a nejvýše 10 g a je-li obvod nejméně jedné třetiny délky 
alespoň 34 mm, 

c)  tabákem ke kouření 
1.  tabák řezaný, popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek, a který je 

možné kouřit bez dalšího průmyslového zpracování, 
2.  tabákový odpad upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který nespadá pod 

písmeno a) nebo b) a který je možné kouřit, nebo 
3. tabák ke kouření obsahující více než 25 % hmotnosti tabákových částic s šířkou řezu 

menší než 1,5 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret. 
(4) Cigaretami se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobky, které obsahují zcela 

nebo částečně i jiné látky než tabák a které splňují ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 
písm. a) s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 8. 

(5) Doutníky a cigarillos se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobky, které obsahují 
částečně i jiné látky než tabák a které splňují ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 písm. b). 

(6) Tabákem ke kouření se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobek, který obsahuje 
zcela nebo částečně i jiné látky než tabák a který splňuje ostatní podmínky uvedené v odstavci 
3 písm. c) s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 8, nebo výrobek neuvedený v odstavci 3 
písm. c), pokud je určen k jinému účelu než ke kouření a současně je možné tento výrobek 
kouřit a je upravený pro prodej konečnému spotřebiteli. 

(7) Tabákovým odpadem se pro účely tohoto zákona rozumí zbytky z tabákových listů 
a zbytky vzniklé při zpracování a výrobě tabákových výrobků. 

(8) Za tabákové výrobky se nepovažují výrobky, které neobsahují tabák, splňují 
podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo c), používají se výlučně k lékařským účelům 
a potvrzení o této skutečnosti vydá Ministerstvo zdravotnictví České republiky nebo jím 
pověřená instituce. 
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§ 114  

Značení tabákovými nálepkami 
(1) zrušen 
(2) Tabákové výrobky vyrobené na daňovém území České republiky, na daňové území 

České republiky dovezené nebo na daňové území České republiky dopravené z jiného 
členského státu musí být značeny tabákovou nálepkou62a), pokud nejsou dopravovány 
v režimu podmíněného osvobození od daně s následným umístěním v daňovém skladu 
nebo pokud není v odstavci 6 nebo 7 stanoveno jinak. 

(3) Značit tabákové výrobky tabákovými nálepkami je povinen výrobce, oprávněný 
příjemce nebo dovozce tabákových výrobků nebo dodavatel se sídlem mimo daňové území 
České republiky. 

(4) Tabákové výrobky značené poškozenou tabákovou nálepkou nebo značené jiným 
způsobem, než je stanoveno, se považují za neznačené. Tabákové nálepky zeslabené 
naseknutím se nepovažují za poškozené. 

(4) Tabákové výrobky lze značit tabákovými nálepkami pouze v daňovém skladu 
nebo mimo daňové území České republiky. 

(5) zrušen 
(6) Tabákovou nálepkou nesmí být značeny tabákové výrobky, které 

a) jsou určeny pro vývoz, nebo 
b) jsou určeny pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně do jiného členského 

státu. 
(7) Tabákovou nálepkou nemusí být značeny tabákové výrobky, pokud jsou osvobozeny 

od daně podle § 11 odst. 1 nebo § 105, nebo pokud jsou dovezeny na daňové území České 
republiky nebo dopraveny z jiného členského státu na daňové území České republiky 
pro osobní spotřebu (§ 32 odst. 4). 

§ 114a  

Tabákové výrobky neznačené a značené nesprávným způsobem 
(1) Za neznačený tabákový výrobek se považuje tabákový výrobek, který 

a) není značen tabákovou nálepkou, ačkoli jí musí být značen, 
b) je značen tabákovou nálepkou, jejíž náležitosti stanovené tímto zákonem 

a prováděcím právním předpisem nejsou čitelné. 
(2) Tabákový výrobek se považuje za značený nesprávným způsobem, pokud 

je značen 
a) tabákovou nálepkou jiným způsobem, než stanoví tento zákon a prováděcí právní 

předpis, 
b) tabákovou nálepkou, jejíž náležitost stanovená prováděcím právním předpisem 

neodpovídá jednotkovému balení, 
c) tabákovou nálepkou, která je určena pro jiný tabákový výrobek, nebo 
d) poškozenou tabákovou nálepkou, jejíž náležitosti stanovené prováděcím právním 

předpisem jsou čitelné. 
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(3) Za tabákový výrobek značený nesprávným způsobem se nepovažuje doutník, 
cigarillos nebo tabák ke kouření, které byly značeny tabákovou nálepkou odpovídající 
staré sazbě daně v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. 

§ 115  

Porušení povinností při značení tabákových výrobků 
(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků, 

sdělí tuto skutečnost bezodkladně jiným orgánům příslušným k prověřování plnění povinností 
při značení tabákových výrobků. 

(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České 
republiky, že byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků, 
a)  postupuje podle daňového řádu a 
b)  sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu. 

(3) Zjistí-li správce daně nebo jiný příslušný orgán neznačené tabákové výrobky nebo 
tabákové výrobky značené nesprávným způsobem, zajistí je, přičemž bez zbytečného 
odkladu předá rozhodnutí o zajištění neznačených těchto tabákových výrobků jejich držiteli. 
Nelze-li rozhodnutí o zajištění neznačených těchto tabákových výrobků takto doručit, zakládá 
se toto rozhodnutí jako nedoručitelné ve spise. 

(4) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování povinností při značení tabákových 
výrobků jiný než orgán uvedený v odstavcích 1 a 2, že byla porušena povinnost podle 
odstavce 1, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému 
úřadu. 

§ 116 

Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně 
(1) Objednávka tabákových nálepek plní funkci daňového přiznání s výjimkou 

tabákových výrobků, u kterých vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit 
podle § 9 odst. 3 písm. e), § 9 odst. 3 písm. f) nebo § 101a. 

(2) Daň je zaplacena použitím tabákové nálepky. Tabákové nálepky musí být použity 
v okamžiku, kdy vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. 

(3) Tabákové výrobky lze značit tabákovými nálepkami pouze v daňovém skladu nebo 
mimo daňové území České republiky. 

(4) (3) Použitím tabákové nálepky se rozumí umístění tabákové nálepky na jednotkovém 
balení a pod průhledný přebal, pokud se tento používá, tak, aby při otevření jednotkového 
balení došlo k jejímu poškození. 

§ 118  

Objednávání, odběr a distribuce tabákových nálepek 
(1) zrušen 
(2) Nákup tabákových nálepek od jejich výrobce, jejich přepravu od výrobce tabákových 

nálepek k pověřenému správci daně a jejich odběr na daňovém území České republiky 
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výrobcem, oprávněným příjemcem nebo dovozcem zajišťuje pověřený správce daně, který 
zároveň prověřuje přepravu, uložení a užití tabákových nálepek u výrobce nebo dovozce. 

(3) Výrobce nebo dovozce se sídlem, popřípadě místem pobytu v jiném státě, může 
pověřit osobu se sídlem, organizační složkou svého obchodního závodu, popřípadě místem 
pobytu na daňovém území České republiky, která je oprávněna dopravovat tabákové výrobky 
v režimu podmíněného osvobození od daně z jiného státu, k odběru tabákových nálepek. 
U tabákových nálepek pro cigarety může být touto pověřenou osobou pouze osoba, která byla 
stejným výrobcem nebo dovozcem zároveň pověřena k podání návrhu na stanovení ceny 
pro konečného spotřebitele (§ 103 odst. 2). Nákup a přepravu tabákových nálepek od jejich 
výrobce k pověřenému správci daně, jejich odběr na daňovém území České republiky osobou 
pověřenou k odběru tabákových nálepek a prověření přepravy, uložení a užití tabákových 
nálepek u této osoby zajišťuje pověřený správce daně. 

(4) Výrobce, oprávněný příjemce, dovozce nebo osoba pověřená k odběru tabákových 
nálepek podle odstavce 3 (dále jen "odběratel") jsou povinni si v objednávce sami vypočítat 
hodnotu odpovídající výši daňové povinnosti objednaných tabákových nálepek. 

(5) Odběratel je povinen objednávat a odebírat tabákové nálepky výhradně u pověřeného 
správce daně. 

(6) Pokud odběratel neodebere objednané tabákové nálepky do 75 dní ode dne doručení 
objednávky, pověřený správce daně za účasti pověřené úřední osoby nejblíže nadřízeného 
správce daně neodebrané tabákové nálepky zničí a sepíše o tom protokol. Odběratel 
je povinen nahradit náklady spojené s výrobou a zničením těchto tabákových nálepek. 

(7) Výrobce tabákových nálepek smí prodávat tabákové nálepky výhradně pověřenému 
správci daně. 

(8) zrušen 
(9) Odběratel nesmí obdržené tabákové nálepky prodat nebo jakýmkoliv způsobem 

bezúplatně předat jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou pověřeného správce 
daně. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy tabákové nálepky jsou předány výrobcům 
nebo dodavatelům tabákových výrobků v jiném členském státě nebo ve třetí zemi za účelem 
označení tabákových výrobků pro uvedení do volného daňového oběhu na daňovém území 
České republiky. 

(10) Odběratel je povinen uhradit cenu tabákových nálepek. Přepravu tabákových 
nálepek od pověřeného správce daně k odběrateli a jejich uložení a užití u odběratele zajišťuje 
tento odběratel na své vlastní náklady. 

(11) Tabákové nálepky musí být objednány 
a) dva týdny před odběrem v obvyklých případech, nebo 
b) nejméně šest týdnů před prvním odběrem tabákových nálepek nového vzoru. 

(12) Tabákové nálepky objednané podle odstavce 11 písm. b) lze odebrat nejdříve 6 
týdnů přede dnem nabytí účinnosti tabákové nálepky nového vzoru. 

(12) (13) Pokud se změní vzor tabákové nálepky, lze objednat tabákové nálepky starého 
vzoru nejpozději šest týdnů před účinností změny vzoru tabákové nálepky s uvedením 
termínů odběru. Tabákové nálepky lze odebrat nejdříve dva týdny po doručení objednávky 
pověřenému správci daně. 
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§ 118c  

Prodej Skladování a prodej jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou 
odpovídající staré sazbě daně 

(1) Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající 
jiné než nové sazbě daně nakoupené za účelem dalšího prodeje nelze ode dne nabytí účinnosti 
nové sazby daně skladovat ani prodávat. 

(2) Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající 
sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nakoupené za účelem dalšího 
prodeje nelze skladovat ani prodávat po uplynutí posledního dne druhého kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně. 

(3) Jednotkové balení cigaret, které nelze podle odstavce 1 nebo 2 skladovat 
ani prodávat, se považuje za neznačený tabákový výrobek tabákový výrobek značený 
nesprávným způsobem. 

§ 122 

Vracení tabákových nálepek 
(1) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně poškozené nebo znečištěné tabákové 

nálepky, pokud prokáže, že jde o tabákové nálepky nabyté v souladu s tímto zákonem. 
U poškozených tabákových nálepek musí jejich nepoškozená část činit alespoň 60 % celkové 
plochy tabákové nálepky. Je-li poškozená tabáková nálepka složena z více částí, musí být 
zřejmé, že jednotlivé části patří k sobě. U poškozených a znečištěných tabákových nálepek 
pro cigarety musí být výše ceny pro konečného spotřebitele a počet kusů, které jsou natištěny 
na tabákové nálepce, prokazatelné. U poškozených a znečištěných tabákových nálepek 
pro doutníky, cigarillos a tabák ke kouření musí být počet kusů, popřípadě kilogramů, které 
jsou natištěny na tabákové nálepce, prokazatelný. 

(1) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně poškozené tabákové nálepky, 
pokud jsou náležitosti tabákových nálepek stanovené tímto zákonem a prováděcím 
právním předpisem čitelné a pokud prokáže, že jde o tabákové nálepky nabyté 
v souladu s tímto zákonem. Poškozenou tabákovou nálepkou se pro účely spotřebních 
daní rozumí rovněž tabáková nálepka, která je neúplná, pokud její plocha činí více než 
60 % původní plochy tabákové nálepky a skládá se maximálně ze 2 částí, které 
nepochybně patří k sobě. Tabákové nálepky zeslabené naseknutím se nepovažují 
za poškozené. 

(2) Za poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky, které splňují podmínky uvedené 
v odstavci 1, vrátí pověřený správce daně hodnotu tabákových nálepek, pokud již byla 
hodnota tabákových nálepek uhrazena. Pověřený správce daně vrácené poškozené nebo 
znečištěné tabákové nálepky zničí za účasti pověřené úřední osoby nejblíže nadřízeného 
správce daně. O zničení vrácených poškozených nebo znečištěných tabákových nálepek 
sepíše protokol. 

(3) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky. 
Pověřený správce daně vrátí odběrateli hodnotu tabákových nálepek, pokud již byla hodnota 
tabákových nálepek uhrazena. Pověřený správce daně vrácené tabákové nálepky zničí 
za účasti pověřené úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně. O zničení vrácených 
tabákových nálepek sepíše protokol. 
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(4) Pokud Ministerstvo financí vydá vyhlášku, kterou se změní vzor tabákové nálepky, 
je odběratel povinen vrátit pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého 
vzoru nejpozději do 30 dní ode dne nabytí účinnosti vyhlášky, kdy mohly být tabákové 
výrobky s tabákovou nálepkou starého vzoru naposledy uvedeny do volného daňového 
oběhu. V případě, že byly tabákové nálepky vyvezeny do třetích zemí, vrátí odběratel 
nepoužité tabákové nálepky starého vzoru pověřenému správci daně nejpozději do 80 dní 
ode dne nabytí účinnosti vyhlášky, kdy mohly být tabákové výrobky s tabákovou 
nálepkou starého vzoru naposledy uvedeny do volného daňového oběhu. Poškozené 
tabákové nálepky starého vzoru je odběratel povinen vrátit do 30 dnů od uplynutí lhůty 
pro vrácení nepoužitých tabákových nálepek starého vzoru. 

(5) Za vrácené nepoužité tabákové nálepky starého vzoru, pokud nedošlo ke změně 
sazby daně, vydá pověřený správce daně bezúplatně tabákové nálepky nového vzoru 
do 30 dní ode dne, kdy mu byly tabákové nálepky vráceny. Odběratel je povinen uhradit 
rozdíl mezi cenou tabákových nálepek vydaných a cenou tabákových nálepek 
vrácených. Za poškozené tabákové nálepky starého vzoru, které splňují podmínky 
uvedené v odstavci 1 a které byly vráceny podle odstavce 4, vrátí pověřený správce daně 
hodnotu tabákových nálepek, pokud již byla hodnota tabákových nálepek uhrazena. 
Pověřený správce daně vrácené tabákové nálepky starého vzoru zničí za účasti pověřené 
úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně. O zničení vrácených tabákových nálepek 
sepíše protokol. 

(6) Pokud pověřený správce daně vydá podle odstavce 5 za tabákové nálepky 
starého vzoru tabákové nálepky nového vzoru, které jsou zároveň tabákovými 
nálepkami odpovídajícími nové sazbě daně, vzniká odběrateli povinnost uhradit rozdíl 
mezi hodnotou tabákových nálepek vydaných a hodnotou tabákových nálepek 
vrácených dnem odběru těchto tabákových nálepek. Pro uhrazení hodnoty tabákových 
nálepek se použije § 119 obdobně. 

(6) (7) Odběratel je povinen bezodkladně vrátit pověřenému správci daně nepoužité 
tabákové nálepky, včetně tabákových nálepek poškozených nebo znečištěných podle odstavce 
1, v případě ukončení své činnosti. Pokud odběratel již uhradil hodnotu tabákových nálepek, 
vrátí mu pověřený správce daně tuto částku. 

(7) (8) Odběratel může požádat pověřeného správce daně o úřední dozor nad zničením 
tabákových nálepek nalepených na jednotkových baleních. Žádost se může vztahovat pouze 
na výrobky, které odběratel vyrobil, dovezl nebo dopravil z jiného členského státu. Úředním 
dozorem se rozumí účast úřední osoby pověřeného správce daně při zničení tabákových 
nálepek nalepených na jednotkových baleních, které na své náklady zajistí odběratel. Zničení 
tabákových nálepek pod úředním dozorem lze provést pouze na daňovém území České 
republiky. Pověřený správce daně je povinen této žádosti vyhovět s tím, že den, hodina, místo 
a způsob zničení tabákových nálepek budou stanoveny dohodou. Odběrateli vzniká nárok 
na vrácení hodnoty tabákových nálepek dnem zničení tabákových nálepek pod úředním 
dozorem. Nárok na vrácení lze uplatnit pouze tehdy, jestliže byla hodnota tabákových nálepek 
již uhrazena. 

(8) (9) Za ztracené tabákové nálepky a za tabákové nálepky poškozené z více než 40 % 
se náhrada neposkytuje. 
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§ 122a 

Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek v případě změny sazby daně u cigaret 
(1) Nárok na vrácení hodnoty tabákové nálepky v případě tabákové nálepky odpovídající 

sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nalepené na jednotkovém balení 
cigaret určeném k přímé spotřebě, které odběratel vyrobil, dovezl nebo dopravil z jiného 
členského státu, vzniká dnem jejího zničení pod úředním dozorem na daňovém území České 
republiky, pokud 
a)  hodnota tabákové nálepky byla již uhrazena, 
b)  do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla 

účinnosti nová sazba daně, odběratel 
1.  provede soupis těchto tabákových nálepek, 
2.  podá žádost o úřední dozor nad zničením těchto tabákových nálepek elektronicky, 

a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, a 

3.  umístí jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s těmito tabákovými 
nálepkami na místo, které je zabezpečeno proti zneužití a kde jsou tato jednotková 
balení skladována odděleně od jiných tabákových výrobků a viditelně označena, 

c)  je jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s touto tabákovou nálepkou do dne 
zničení skladováno podle písmene b) bodu 3 a 

d)  ke zničení došlo do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně. 

(2) Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající 
sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně, u něhož jsou splněny podmínky 

podle odstavce 1, se do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž nabyla účinnosti nová sazba daně, nepovažuje za neznačený tabákový výrobek 

tabákový výrobek značený nesprávným způsobem.§ 129 
Ministerstvo financí stanoví vyhláškou 

a)  rozměry, vzor a náležitosti tabákové nálepky a způsob jejího umístění 
na jednotkovém balení, 

b)  vzor 
1. objednávky tabákových nálepek, 
2. evidence odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek, 
3.  záznamu o výsledku inventury tabákových nálepek, 
4.  formuláře pro vylepení nepoužitých nebo poškozených tabákových nálepek, 

c)  podrobnosti k 
1. objednávání a vydávání tabákových nálepek, 
2. vedení evidence tabákových nálepek, 
3. vracení nepoužitých nebo poškozených tabákových nálepek, 

d) postup při zpracování návrhu cen pro konečného spotřebitele u cigaret 
a při změnách těchto cen. 
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HLAVA VI 
DAŇ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ  

§ 130 

Zahřívaný tabákový výrobek 
(1) Zahřívaným tabákovým výrobkem se pro účely daně ze zahřívaných tabákových 

výrobků rozumí tabákový výrobek, který 
a) obsahuje tabák, 
b) je určen k užívání, které nezahrnuje postupné spalování tabáku, a 
c) lze použít pouze prostřednictvím speciálního zařízení nebo který je součástí tohoto 

zařízení. 
(2) Na zahřívaný tabákový výrobek se použijí obdobně ustanovení o tabákových 

výrobcích, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků. 
(3) Na zahřívaný tabákový výrobek se hledí jako na vybraný výrobek. 

§ 130a 

Předmět daně ze zahřívaných tabákových výrobků 
Předmětem daně ze zahřívaných tabákových výrobků je tabák obsažený 

v zahřívaných tabákových výrobcích. 

§ 130b 

Základ daně ze zahřívaných tabákových výrobků 
(1) Základem daně ze zahřívaných tabákových výrobků je množství tabáku 

obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích vyjádřené v gramech.  
(2) Pro stanovení množství tabáku podle odstavce 1 je rozhodující hmotnost tabáku 

v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. 
(3) Množství tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích se 

zaokrouhluje na jedno desetinné místo. 

§ 130c 

Sazba a výpočet daně ze zahřívaných tabákových výrobků 
(1) Sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků se stanoví ve výši 2,236 Kč/g. 
(2) Daň ze zahřívaných tabákových výrobků se vypočte jako součin základu daně 

a sazby daně ze zahřívaných tabákových výrobků. 

§ 130d 

Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků 
(1) Uzavřené jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků musí obsahovat 

nejméně 20 kusů zahřívaných tabákových výrobků s výjimkou uzavřených 
jednotkových balení zahřívaných tabákových výrobků osvobozených od daně ze 
zahřívaných tabákových výrobků. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMDIV)



VI.B 

- 168 - 
 

(2) Na jednotkovém balení zahřívaných tabákových výrobků musí být uveden údaj 
o množství 
a)  zahřívaných tabákových výrobků vyjádřené v gramech a kusech a 
b)  tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích vyjádřené v gramech. 

§ 130e 

Doprava zahřívaných tabákových výrobků 
Na dopravu zahřívaných tabákových výrobků se ustanovení o dopravě vybraných 

výrobků použijí přiměřeně. 

§ 130f 

Zvláštní ustanovení o tabákových výrobcích značených nesprávným způsobem 
Za tabákový výrobek značený nesprávným způsobem se nepovažuje rovněž 

zahřívaný tabákový výrobek, který byl značen tabákovou nálepkou odpovídající staré 
sazbě daně v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. 

§ 130g 

Množství zahřívaných tabákových výrobků pro osobní spotřebu 
Za množství zahřívaných tabákových výrobků pro osobní spotřebu se považuje 

takové množství zahřívaných tabákových výrobků, které obsahují tabák v množství 
nepřesahujícím 250 g. 

§ 131 
Prováděcí právní předpis stanoví 

a)  vzor a rozměry tabákové nálepky a způsob jejího umístění na jednotkovém balení, 
b)  způsob objednávání, odběru a distribuce tabákových nálepek, 
c)  vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek, 
d)  podrobnosti ke způsobu přepravy a uchovávání tabákových nálepek, 
e)  vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek, 
f)  podrobnosti ke způsobu inventury tabákových nálepek, 
g)  podrobnosti ke způsobu evidence a vracení poškozených tabákových nálepek, 
h)  vzor oprávnění úřední osoby pověřeného správce daně ke vstupu do objektů odběratele, 
i)  vzor oprávnění úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně pověřené dozorem podle 

§ 118 odst. 6 a § 122 odst. 2, 3 a 5, 
j)  postup při zpracování návrhu cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách 

těchto cen. 

HLAVA VI VII 
DAŇ ZE SUROVÉHO TABÁKU 

§ 134b  
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Předmět značkování a barvení vybraných minerálních olejů  

(1) Předmětem značkování a barvení jsou, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 
a 4, minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41, 
2710 19 45 a 2710 19 49.  

(1) Předmětem značkování a barvení jsou minerální oleje uvedené pod kódy 
nomenklatury 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43 až 2710 19 48, 2710 20 11 až 2710 20 19 
a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud obsahují alespoň 
70 % hmotnostních středních olejů z kódů nomenklatury 2710 19 25 nebo 2710 19 29. 

(2) Značkovány a barveny podle pravidel stanovených v § 134c až 134k nesmějí být  
a)  jiné minerální oleje než uvedené v odstavci 1,  
b)  minerální oleje uvedené v odstavci 1, jedná-li se o pohonné hmoty a maziva podle 

zvláštního právního předpisu65e), s výjimkou minerálních olejů, na které se vztahuje 
osvobození od daně podle § 49 odst. 8,  

c)  minerální oleje uvedené v odstavci 1, jedná-li se o pohonné hmoty pro plavby na vodách 
na daňovém území České republiky, na které se nevztahuje osvobození od daně podle 
§ 49 odst. 8,  

d)  složky pro výrobu těch minerálních olejů, které jsou uvedeny v písmenech a) až c),  
e)  minerální oleje uvedené v odstavci 1, u nichž je značkování a barvení na závadu jejich 

použití.  
(3) Seznam minerálních olejů podle odstavce 2 písm. e), u nichž je značkování a barvení 

na závadu jejich použití, stanoví prováděcí právní předpis.  
(4) Značkovány a barveny nemusí být minerální oleje uvedené v odstavci 1, které jsou 

nebo mají být dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození 
od daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo které jsou nebo mají být vyváženy do třetích 
zemí.  

§ 134m  

Předmět značkování některých dalších minerálních olejů  
(1) Předmětem značkování jsou, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 4, 

následující minerální oleje:  

a)  benzol, toluol, xylol, ostatní směsi aromatických uhlovodíků a surové lehké oleje 
uvedené pod kódy nomenklatury 2707 10 10 2707 10, pokud jsou určeny pro pohon 
motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2, 2707 20, 
2707 30, 2707 50 a 2707 99 11,  

b)  střední oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11 a 2710 19 15,  
c)  těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 31 a 2710 19 35,  
d)  těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 

2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 až 2710 19 68 a 2710 20 31 až 2710 20 39 mající 
alespoň dvě z těchto vlastností:  
1.  kinematická viskozita při 40 °C je nižší než 12 mm2 . s-1 včetně,  
2.  hustota při 15 °C je vyšší než 784 kg . m-3 včetně a nižší než 913 kg . m-3 včetně,  
3.  při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 

20 % objemu včetně ztrát do teploty 350 °C s výjimkou těžkých topných olejů 
určených k použití pro pohon motorů,  
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e)  minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 
2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91 a 2710 19 99, 2710 19 99 a tyto oleje ve směsi 
s bionaftou uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90 mající tyto vlastnosti:  
1.  kinematická viskozita při 40 °C je nižší než 12 mm2 . s-1 včetně,  
2.  bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném 

kelímku je nižší než 150 °C včetně,  
3.  při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 

20 % objemu včetně ztrát do teploty 350 °C,  
 přičemž postačí, aby takový olej měl vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu 

z vlastností uvedených v bodech 2 a 3,  
f)  acyklické nasycené uhlovodíky a acyklické uhlovodíky ostatní uvedené pod kódy 

nomenklatury 2901 10 10, 2901 29 20 a 2901 29 80 2901 10, pokud jsou určeny pro 
pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2, 
a 2901 29,  

g)  toluen, o-xylen, m-xylen, p-xylen a směsi xylenů uvedené pod kódy nomenklatury 2902 
30 00 a 2902 41 až 44,  

h)  složená organická rozpouštědla uvedená pod kódem nomenklatury 3814 00 90.  
(2) Značkovány podle pravidel stanovených v § 134n až 134v nesmějí být  

a)  jiné minerální oleje než uvedené v odstavci 1,  
b)  minerální oleje pro specifické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 

2710 19 31, 2710 19 51 a 2710 19 71,  
c)  minerální oleje pro chemické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 15, 

2710 19 35, 2710 19 55 a 2710 19 75; za takové chemické zpracování se však nepovažuje 
využití těchto minerálních olejů jako složky pro výrobu minerálních olejů mísením,  

d)  minerální oleje uvedené v odstavci 1 používané jako složky pro výrobu minerálních olejů 
určených k použití pro pohon motorů,  

e)  minerální oleje uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), u nichž je značkování na závadu 
jejich použití,  

f)  minerální oleje uvedené v odstavci 1 písm. a) a f) až h), u nichž je značkování na závadu 
jejich použití,  

g)  minerální oleje uvedené v odstavci 1 v jednotkovém balení do 20 litrů.  
(3) Seznam minerálních olejů uvedených v odstavci 2 písm. e) a f), u nichž je značkování 

na závadu jejich použití, stanoví prováděcí právní předpis.  
(4) Značkovány nemusí být minerální oleje uvedené v odstavci 1, které jsou nebo mají 

být dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně, 
ve volném daňovém oběhu nebo mimo tyto režimy, nebo které jsou nebo mají být vyváženy 
do třetích zemí.  

§ 134w  

Vymezení základních pojmů  

(1) Zvláštním minerálním olejem se rozumí minerální olej uvedený pod kódy 
nomenklatury 2710 19 71 až 2710 19 99 a tento olej ve směsi s bionaftou uvedený pod 
kódem nomenklatury 2710 20 90, jehož kinematická viskozita při 40 °C je nižší než 12 
mm2.s-1 včetně a který má alespoň 1 z těchto vlastností:  
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a)  bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku 
je nižší než 150 °C včetně,  

b)  při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 
20 % objemu včetně ztrát do teploty 350 °C.  
(2) Osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem se pro účely tohoto zákona 

rozumí osoba, která nabývá zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení 
přesahujícím 220 litrů, a to  
a)  výrobou na daňovém území České republiky,  
b)  za účelem prodeje nebo jiného převodu na daňové území České republiky, nebo  
c)  za účelem spotřeby na daňovém území České republiky. 

HLAVA IV 
PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A DANĚ 

ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 

§ 135m  

Přestupky proti jednotkovému balení  
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede 

do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky z jiného 
členského státu  
a)  tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení, nebo  
b)  jednotkové balení s tabákovými výrobky, které nepodléhají stejné sazbě daně.  

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá 
tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou 
nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému spotřebiteli.  

(3) Za přestupek podle odstavce 2 lze fyzické osobě uložit pokutu do 50 000 Kč.  
(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu  

a)  do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo  
b)  od 50 000 Kč do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2. 

§ 135p  

Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky  
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky 

neoprávněně drží nebo jinak nakládá s  tabákovými výrobky, které nejsou značeny platnou 
tabákovou nálepkou neznačenými tabákovými výrobky.  

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že umožní 
skladování nebo prodej neznačených tabákových výrobků na daňovém území České 
republiky.  

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, 
že na daňovém území České republiky umožní skladování nebo prodej  
a)  neznačených tabákových výrobků, nebo  
b)  tabákových výrobků značených nesprávným způsobem. 

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.  
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(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 10 000 000 Kč. 
(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu  

a)  do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), nebo 
b)  od 50 000 Kč do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a). 

§ 135q  

Přestupek proti značení tabákovými nálepkami  
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neznačí 

tabákové výrobky tabákovými nálepkami podle § 114.  
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.  

§ 135q  

Přestupky proti značení tabákovými nálepkami  
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) neznačí tabákové výrobky, které musí být značeny, tabákovými nálepkami, 
b) značí tabákové výrobky tabákovou nálepkou, jejíž náležitosti stanovené prováděcím 

právním předpisem nejsou čitelné, 
c) tabákové výrobky značí tabákovými nálepkami na daňovém území České republiky 

mimo daňový sklad, 
d) značí tabákové výrobky nesprávným způsobem, 
e) značí tabákové výrobky tabákovou nálepkou starého vzoru poté, kdy mohly být 

tabákové výrobky s tabákovou nálepkou starého vzoru naposledy uvedeny 
do volného daňového oběhu. 
(2) Za přestupek lze uložit pokutu  

a)  do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), 
b)  do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), nebo 
c)  od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b). 

§ 135r 

Přestupky proti značení a použití tabákových nálepek 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a)  použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky, na kterých jsou vytištěny 
údaje neodpovídající skutečnému obsahu jednotkového balení, na kterém je tabáková 
nálepka umístěna, 

b)  značí tabákové výrobky tabákovými nálepkami na jiném místě daňového území České 
republiky než v daňovém skladu, nebo 

c)  řádně nepoužije tabákovou nálepku. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. 
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HLAVA IX 
PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 
A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ ZNAČENÝCH NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM 

§ 135zf  

Propadnutí neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených 
nesprávným způsobem 

Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je neznačeným tabákovým 
výrobkem nebo tabákovým výrobkem značeným nesprávným způsobem, její propadnutí 
se uloží, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.  

§ 135zg  

Zabrání neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených 
nesprávným způsobem 

Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je neznačeným tabákovým 
výrobkem nebo tabákovým výrobkem značeným nesprávným způsobem, rozhodne 
se o jejím zabrání, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze 
přestupku.  

§ 135zh  

Společná ustanovení o propadnutí a zabrání  
(1) Generální ředitelství cel propadlé nebo zabrané neznačené tabákové výrobky 

nebo tabákové výrobky značené nesprávným způsobem zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná 
komise složená z úředních osob správce daně.  

(2) Pachateli přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí neznačených tabákových 
výrobků nebo tabákových výrobků značených nesprávným způsobem, nebo osobě, u které 
byly zabrané neznačené tabákové výrobky nebo tabákové výrobky značené nesprávným 
způsobem zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou 
a zničením.  

(3) Proti rozhodnutí o zabrání neznačených tabákových výrobků nebo tabákových 
výrobků značených nesprávným způsobem nebo o povinnosti nahradit státu náklady 
spojené s jejich správou a zničením se nelze odvolat.  

§ 135zi 

Věcná příslušnost 
(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce daně. 
(2) Česká obchodní inspekce a finanční úřad jsou příslušné k řízení o 

a)  přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků a daně ze zahřívaných 
tabákových výrobků, a to o 
1.  přestupcích proti jednotkovému balení, 
2.  přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného 

spotřebitele, 
3.  přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky, 
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4.  přestupku proti značení tabákovými nálepkami, 
b)  přestupcích na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů, 
c)  přestupcích na úseku značkování některých dalších minerálních olejů. 

(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je příslušná k řízení o přestupcích 
na úseku správy daně z tabákových výrobků a daně ze zahřívaných tabákových výrobků, 
a to o 
a)  přestupcích proti jednotkovému balení, 
b)  přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného 

spotřebitele, 
c)  přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,. 
d)  přestupku proti značení tabákovými nálepkami. 

(4) Obecní živnostenský úřad je příslušný k řízení o přestupcích na úseku správy daně 
z tabákových výrobků, a to o 
a)  přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky, 
b)  přestupku proti značení tabákovými nálepkami. 

(4) Obecní živnostenský úřad je příslušný k řízení o přestupcích proti nakládání 
s tabákovými výrobky. 

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je příslušný k řízení o přestupku proti 
jednotkovému balení, kterého se dopustí fyzická osoba; příkazem na místě může tento 
přestupek projednat rovněž orgán Policie České republiky, orgán Vojenské policie nebo 
strážník obecní policie. 

(6) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. 

§ 139 
(1) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k ustanovením § 21 odst. 2 a 11, § 26, 56, 81 

a 131 129. 
(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 49 odst. 12, § 134a 

odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, § 134e odst. 6 písm. d), § 134e odst. 7 a 11, § 134l 
odst. 2, § 134m odst. 3, § 134p odst. 3, § 134p odst. 6 písm. d) a § 134p odst. 7 a 11. 

(3) Ministerstvo zemědělství vydá vyhlášku k provedení § 57. 
1) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 
92/12/EHS, ve znění směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 
2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte. 
Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. 
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu 
a alkoholických nápojů. 
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických 
nápojů. 
Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje. 
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství 
o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, 
kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických 
produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES 
ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat 
u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění. 
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6a) Článek 12 odst. 1 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní 
a o zrušení směrnice 92/12/EHS. 
8) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném 
celním sazebníku. 
9) § 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb. a zákona č. 119/2000 Sb. 
10) Zákon č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
10a) § 2 písm. d) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb. 
35) § 13 odst. 3 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu). 
35a) ČSN EN 228. 
35b) ČSN 65 6512 Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení. 
35c) ČSN 65 6513 Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody 
zkoušení. 
35d) § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona 
č. 191/2008 Sb. 
65e) § 77 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona 
č. 311/2006 Sb. 
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	K části první návrhu zákona
	§ 16 Sazba daně
	Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:
	§ 16a Sazba a výpočet daně pro samostatný základ daně
	(1) Sazba daně pro samostatný základ daně činí 15 %.
	(2) Daň se vypočte jako součin samostatného základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a sazby daně pro tento základ daně.
	j) příjmy z prodeje movitých věcí, které jsou v obchodním majetku stálé provozovny, a příjmy z přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí.


	§ 23e  Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
	(1) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů právnických osob se zvyšuje o částku odpovídající kladnému rozdílu mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšš...
	a) 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy,
	b) 80 000 000 Kč.

	(2)  Nadměrnými výpůjčními výdaji se pro účely daní z příjmů rozumí výpůjční výdaje, které jsou výdaji vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, po odečtení zdanitelných výpůjčních příjmů za dané zdaňovací období nebo období, ...
	(3) Výpůjčním výdajem se pro účely daní z příjmů rozumí
	a) finanční výdaj,
	b) výdaj, který svou podstatou představuje plnění za poskytnutí úvěrového finančního nástroje, bez ohledu na závazek, ze kterého takové plnění plyne,
	c) pomyslný úrok v rámci derivátu,
	d) výdaj související s derivátem sjednaným za účelem zajištění rizika souvisejícího se závazkem podle písmena a) až c),
	e) výdaj v podobě kurzového rozdílu souvisejícího se závazky podle písmen a) až d),
	f) úrok obsažený v úplatě na základě závazku o přenechání majetku k úplatnému užití s jeho následným úplatným převodem na uživatele,
	g) úrok, který je součástí ocenění majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví,
	h) výdaj obdobný výdajům uvedeným v písmenech a) až g).

	(4)  Výpůjčním příjmem se pro účely daní z příjmů rozumí příjem ve formě úroku z úvěrového finančního nástroje a obdobný příjem z titulů uvedených v odstavci 3.
	(5) Daňovým ziskem před úroky, zdaněním a odpisy se pro účely daní z příjmů rozumí úhrn za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání,
	a) výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji upraveného podle tohoto zákona s výjimkou úpravy v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů,
	b) základů daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
	c) samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 21 odst. 4,
	d) odpisů majetku uplatněných jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů,
	e) kladného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu nebo kladného rozdílu mezi oceněním obchodního závodu nabytého koupí a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy uplatněného jako výdaj vynaložený na dos...
	f) nadměrných výpůjčních výdajů.

	(6) Pokud byl výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvýšen v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, lze o částku, o kterou byl takto zvýšen, snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v následujíc...

	§ 23f Výjimky z režimu omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
	Úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů se nepoužije u poplatníka daně z příjmů právnických osob, který je
	a) bankou,
	b) spořitelním a úvěrovým družstvem,
	c) obchodníkem s cennými papíry,
	d) pojišťovnou,
	e) zajišťovnou,
	f) institucí penzijního pojištění,
	g) fondem penzijní společnosti,
	h) investičním fondem nebo podfondem akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech nebo obdobným zahraničním fondem,
	i) investiční společností obhospodařující investiční fond,
	j) ústřední protistranou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů,
	k) centrálním depozitářem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů nebo
	l) poplatníkem, který nemá
	1.  přidruženou osobu vymezenou pro účely zdanění ovládané společnosti,
	2. stálou provozovnu a
	3. povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky podle právních předpisů upravujících účetnictví a není konsolidující účetní jednotkou podle právních předpisů upravujících účetnictví.


	§ 23g Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
	§ 13h Posečkání zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
	§ 23i Řešení hybridních nesouladů
	(1) Pokud výdaj nebo jiná položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji snižuje základ daně přidružených osob více než jednou a v souvislosti s tímto vícenásobným snížením nedochází k vícenásobnému zahrnutí odpovídajícího pří...
	(2) Pokud výdaj z důvodu platby mezi přidruženými osobami snižuje základ daně alespoň jedné přidružené osoby a současně nedochází k zahrnutí příjmu plynoucího z této platby do základu daně přidružené osoby, které plyne, zvýší se výsledek hospodaření n...
	(3) Pro účely odstavce 1 a 2 se na příjem hledí jako na zahrnutý, pokud
	(4) Pokud je výdaj nebo jiná položka snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji přidružené osoby zdrojem jiné položky snižující základ daně jiné přidružené osoby v situacích uvedených v odstavci 1 nebo 2, výsledek hospodaření nebo...
	(5) Přidruženými osobami se pro účely řešení hybridních nesouladů rozumí přidružené osoby vymezené pro účely zdanění ovládané společnosti s tím, že podmínka hranice podílu na kapitálu, hlasovacích právech nebo zisku je alespoň 50 %, jinak spojené osob...
	K části druhé návrhu zákona
	1. částky, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher, a
	2. poměru úhrnu přijatých vkladů od účastníka hazardní hry a úhrnu všech přijatých vkladů a

	K části třetí návrhu zákona
	K části čtvrté návrhu zákona
	K části páté návrhu zákona

	§ 61a
	Zvláštní ustanovení o náležitostech rozhodnutí
	Pokud je rozhodnutí správce cla vydáno elektronicky pomocí systému automatizovaného zpracování dat, nemusí obsahovat podpis úřední osoby s uvedením jména a pracovního zařazení a otisk úředního razítka; v takovém případě musí rozhodnutí obsahovat elekt...
	K části šesté návrhu zákona
	(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem, jejichž hlavním účelem nebo jedním z hlavních účelů je získání daňové nebo jiné výhody v rozporu se smyslem a účelem právního předpisu.
	K části sedmé návrhu zákona
	§ 13h Zjišťování
	(1) Oznamující česká finanční instituce zjišťuje údaje o oznamovaném účtu za kalendářní rok.
	(2) Oznamující česká finanční instituce postupuje při zjišťování obdobně jako při prověřování za použití postupů náležité péče, jiných srovnatelných postupů nebo přísnějších postupů.
	(3) Údaje se zjišťují o oznamovaném účtu, jehož majitelem je
	a) oznamovaná osoba,
	b) právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti, jejichž ovládající osoba je oznamovanou osobou.

	(4) Zjišťovanými údaji o oznamovaném účtu jsou
	a) jméno nebo označení majitele účtu,
	b) datum a místo narození majitele účtu,
	c) adresa Smísta trvalého nebo jiného pobytuS bydliště nebo adresa sídla majitele účtu, Sa
	d) daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo majitele účtu používané pro daňové účely Sve státě, kde je daňovým rezidentem, a kód tohoto státu.S v České republice nebo v jiném státě a
	e) stát nebo jurisdikce, jichž je majitel účtu rezidentem.

	(5) Údaje podle odstavce 4 se zjišťují i u ovládající osoby podle odstavce 3 písm. b).

	§ 13zd Nadnárodní skupina podniků
	(1) Nadnárodní skupinou podniků se rozumí skupina podniků zahrnující
	a) právnické osoby nebo jednotky bez právní osobnosti, které podléhají zdanění z důvodu svého sídla nebo místa vedení v různých státech nebo jurisdikcích, nebo
	b) právnickou osobu nebo jednotku bez právní osobnosti, které vedle zdanění z důvodu svého sídla nebo místa vedení podléhají zdanění také ve vztahu k činnosti prováděné prostřednictvím stálé provozovny v odlišném státě nebo jurisdikci.

	(2) SSkupina podniků není ve vykazovaném účetním období nadnárodní skupinou podniků podle odstavce 1, pokud jsou její celkové konsolidované výnosy uvedené v konsolidované účetní závěrce této skupiny za vykazované účetní období bezprostředně předcházej...
	(2) Skupina podniků není ve vykazovaném účetním období nadnárodní skupinou podniků podle odstavce 1, pokud jsou její celkové konsolidované výnosy uvedené v konsolidované účetní závěrce této skupiny za vykazované účetní období bezprostředně předcházejí...
	a) částka odpovídající 750 000 000 EUR v měně, ve které je sestavena tato závěrka, přepočtená podle průměru směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou za leden 2015,
	b) 750 000 000 EUR, je-li tato závěrka sestavena v eurech, nebo
	c) částka určená v právním řádu státu nebo jurisdikce, ze kterých je nejvyšší mateřská entita této skupiny, jako ekvivalent částky 750 000  000 EUR v místní měně pro účely vymezení nadnárodní skupiny podniků, je-li tato závěrka sestavena v této měně.


	§ 13zl Oznámení
	(1) Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků, která je nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, podá správci daně oznámení obsahující zprávu podle zemí za tuto skupinu.
	(2) Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků, která není nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, podá správci daně oznámení obsahující zprávu podle zemí za tuto skupinu, pokud nejvyšší mateřská entita této skupiny
	a) není z členského státu Evropské unie a je splněna jedna z těchto podmínek:
	1. tato nejvyšší mateřská entita nemá povinnost podávat ve svém státě nebo jurisdikci zprávu podle zemí, nebo
	2. Spro vykazované účetní období není stát nebo jurisdikce nejvyšší mateřské entity této skupiny státem vyměňujícím zprávy podle zemí, nebo
	2. smluvní stát, ze kterého je nejvyšší mateřská entita, není pro dané vykazované období státem vyměňujícím zprávy podle zemí, nebo

	b) je ze státu vyměňujícího zprávy podle zemí, který systémově selhal, a ministerstvo toto systémové selhání zveřejnilo.

	(3) Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků nemá povinnost podat oznámení podle odstavce 2, pokud tato skupina podala zprávu podle zemí prostřednictvím zastupující entity této skupiny a
	a) zastupující entita je z členského státu Evropské unie, nebo
	b) jsou splněny tyto podmínky:
	1. pro vykazované účetní období je zastupující entita této skupiny ze státu vyměňujícího zprávy podle zemí,
	2. zastupující entita má v tomto státě povinnost podat zprávu podle zemí,
	3. tento stát nesdělil České republice systémové selhání,
	4. zastupující entita ohlásila nejpozději v poslední den vykazovaného účetního období svému státu, že je zastupující entitou této skupiny, a
	5. česká členská entita uvedla v ohlášení, že zprávu podle zemí podá za skupinu tato zastupující entita.


	(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije, pokud je zastupující entita nadnárodní skupiny podniků ze státu vyměňujícího zprávy podle zemí, který systémově selhal, a ministerstvo toto systémové selhání zveřejnilo.

	§ 13zn Ohlášení
	(1) Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků podá správci daně ohlášení, ve kterém uvede
	a) údaje nutné k technickému zabezpečení oznamování, pokud je tato entita povinna podat správci daně oznámení,
	b) nejvyšší mateřskou entitu této skupiny a její stát nebo jurisdikci,
	c) v případě, kdy tato česká členská entita není nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, údaj o tom, zda je zastupující mateřskou entitou této skupiny, nebo zastupující evropskou entitou této skupiny, nebo
	d) v případě, kdy tato česká členská entita není členskou entitou podle písmen b) ani c), údaj o tom,
	1. která členská entita této skupiny podá zprávu podle zemí za tuto skupinu a její stát nebo jurisdikci, nebo
	2. že sama podá zprávu podle zemí za tuto skupinu.


	(2) Ohlášení podle odstavce 1 se podává nejpozději do konce Sprvního vykazovaného účetního obdobíS vykazovaného účetního období, ve kterém se účetní jednotka stala českou členskou entitou nadnárodní skupiny podniků.
	(3) Správce daně určí údaje nutné k technickému zabezpečení oznamování podle odstavce 1 písm. a) a zveřejní je na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
	(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v odstavci 1, je česká členská entita nadnárodní skupiny podniků povinna ohlásit tuto změnu správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
	(5) Česká členská entita skupiny podniků, která přestala být nadnárodní skupinou podniků, je povinna ohlásit tuto skutečnost správci daně do konce vykazovaného účetního období, ve kterém tato skutečnost nastala.

	§ 21
	(1) Kontaktní místo může odmítnout poskytnutí mezinárodní spolupráce, která by porušila ochranu obchodního tajemství nebo zákonem uloženou nebo zákonem uznanou povinnost mlčenlivosti, anebo pokud by poskytnutí informací mohlo ohrozit veřejný pořádek n...
	(2) Důvodem k odmítnutí poskytnutí mezinárodní spolupráce podle odstavce 1 nemůže být pouze skutečnost, že požadované informace
	a) má výhradně k dispozici banka, včetně zahraniční banky, nebo jiná finanční instituce,
	b) má výhradně k dispozici osoba jednající jménem nebo na účet osoby, které se poskytnutí informací týká, nebo
	c) se týkají vlastnických podílů.

	(3) Držitel informace podle odstavce 2 je povinen ji na vyžádání kontaktního místa poskytnout kontaktnímu místu pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní.
	K části osmé návrhu zákona
	K části deváté návrhu zákona
	K části desáté návrhu zákona


	
	K části třetí návrhu zákona
	ČÁST PRVNÍ
	ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
	HLAVA I
	OBECNÁ USTANOVENÍ
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unieP1)P a upravuje daň z přidané hodnoty.
	§ 2
	Předmět daně
	(1) Předmětem daně je
	a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani Sv rámci uskutečňování ekonomické činnostiS, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku,
	b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani Sv rámci uskutečňování ekonomické činnostiS, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku,
	c) pořízení
	1. zboží z jiného členského státu za úplatu SuskutečněnéS s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani Sv rámci uskutečňování ekonomické činnostiS, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,
	2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani,

	d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

	(2) Zdanitelné plnění je plnění, které
	a) je předmětem daně a
	b) není osvobozené od daně.


	§ 2a
	Vynětí z předmětu daně
	(1) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, jestliže dodání tohoto zboží
	a) by v tuzemsku bylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 1 až 10, nebo
	b) je v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží předmětem daně s použitím
	1. zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
	2. přechodného režimu pro použité dopravní prostředky, nebo
	3. zvláštního režimu pro prodej veřejnou dražbou.


	(2) Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud
	a) celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326 000 Kč a
	b) pořízení zboží je uskutečněno
	1. osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,
	2. osvobozenou osobou, která není plátcem,
	3. osobou povinnou k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,
	4. osobou povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě vztahuje společný režim daňového paušálu pro zemědělce, nebo
	5. právnickou osobou nepovinnou k dani.


	(3) Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle odstavce 2 písm. a) se nezahrnuje hodnota pořízeného
	a) nového dopravního prostředku,
	b) zboží, které je předmětem spotřební daně,
	c) zboží uvedeného v odstavci 1.

	(4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, a pořízení nového dopravního prostředku.

	§ 2b
	Volba předmětu daně
	Osoba, která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu, které není předmětem daně podle § 2a odst. 2, se může rozhodnout, že toto pořízení je předmětem daně. Na pořízení zboží z jiného členského státu uskutečněné touto osobou do konce kalend...
	§ 3
	Územní působnost
	(1) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí
	a) tuzemskem území České republiky,
	b) členským státem území členského státu Evropské unie s výjimkou jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie,
	c) jiným členským státem členský stát s výjimkou tuzemska,
	d) třetí zemí území mimo území Evropské unie,
	e) územím Evropské unie souhrn území členských států.

	(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se za území členského státu Evropské unie nepovažuje
	a) hora Athos,
	b) Kanárské ostrovy,
	c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie,
	d) Alandy,
	e) Normanské ostrovy,
	f) ostrov Helgoland,
	g) území Büsingen,
	h) Ceuta,
	i) Melilla,
	j) Livigno,
	k) Campione d' Italia,
	l) italské vody jezera Lugano.

	(3) Území Monackého knížectví se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za území Francouzské republiky a území ostrova Man se považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, území Akrotiri a Dhekelie se považují za území Ky...

	§ 4
	Vymezení základních pojmů
	(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:
	a) Súplatou částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně,
	a) úplatou
	1. částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním,
	2. dotace k ceně, kterou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí částka v peněžních prostředcích ze zdrojů z veřejných prostředků, která je poskytnuta v přímé souvislosti s plněním a jeho cenou,

	b) jednotkovou cenou cena za jednotku množství zboží nebo cena za službu,
	c) daní na výstupu daň uplatněná plátcem za zdanitelné plnění podle § 13 až 20 nebo z přijaté úplaty vztahující se k tomuto plnění,
	d) nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně,
	e) správcem daně příslušný finanční úřad; ve věci povolení k prodeji za ceny bez daně a při dovozu zboží je správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy povinnost přiznat daň při dovozu zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 2 až 4,
	f) osobou registrovanou k dani osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy,
	g) zahraniční osobou osoba, která nemá na území Evropské unie sídlo ani místo pobytu,
	h) u fyzické osoby
	1. bydlištěm adresa vedená v základním registru obyvatel nebo v jiné obdobné evidenci, anebo adresa, kterou fyzická osoba uvedla správci daně, pokud neexistuje důkaz, že tato adresa neodpovídá skutečnosti,
	2. místem, kde se obvykle zdržuje, místo, kde fyzická osoba obvykle žije z důvodu osobních nebo profesních vazeb; má-li tato osoba profesní vazby v jiné zemi, než ve které má své osobní vazby, je místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje, určeno oso...
	3. místem pobytu bydliště, nebo místo, kde se obvykle zdržuje,

	i) sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, r...
	j) provozovnou organizační složka osoby povinné k dani, která může uskutečňovat dodání zboží nebo poskytnutí služby, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje,
	k) Sdotací k ceně přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či podle programů ob...
	Sl)S  k) zbožím, které je předmětem spotřební daně, zboží, které je předmětem některé ze spotřebních daní, předmětem daně z pevných paliv nebo předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, s výjimkou plynu dodávaného prostřednictvím přepr...
	Sm)S l) osobou neusazenou v tuzemsku osoba povinná k dani, která
	1. nemá sídlo v tuzemsku,
	2. uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku a
	3. v tuzemsku nemá provozovnu nebo v tuzemsku má provozovnu, která se tohoto plnění neúčastní,

	Sn)S  m) osvobozenou osobou osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v jiném členském státě, která je v tomto státě osobou s obdobným postavením jako v tuzemsku osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcemS.S,
	n)  uskutečněným plněním dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, v rámci uskutečňování své ekonomické činnosti.

	(2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí
	a) hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů,
	b) právo stavby,
	c) živé zvíře,
	d) lidské tělo a část lidského těla,
	e) plyn, elektřina, teplo a chlad.

	(3) Za zboží se dále považují
	a) bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem České národní bance, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu, nebo jejich dovoz Českou národní bankou,
	b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro sběratelské účely za ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu podle směnného kurzu vyhlašovaného Českou národní bankou,
	c) cenné papíry při jejich dodání výrobcem emitentovi v tuzemsku, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu nebo jejich dovozu a vývozu jako výrobku.

	(4) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
	a) dopravním prostředkem vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které jsou určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho místa na jiné a které jsou obvykle konstruované pro použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity; za dopravní prostředek se...
	b) novým dopravním prostředkem
	1. motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cmP3P nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6 000 km,
	2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti, nebo
	3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1 550 kg, pokud bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu,

	c) obchodním majetkem majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností,
	d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je
	1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmůP7c)P; hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele, se pro...
	2. odpisovaným nehmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmůP7c)P,
	3. pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictvíP7d)P; pozemek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému pozemku bude převedeno na jeho uživatele, se pro...
	4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů,

	e) dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil; technické zhodnoceníP73)P se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní či...
	f) osobním automobilem dopravní prostředek, který má v technickém osvědčeníP4)P nebo technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním právním předpisemP4a)P,
	g) nájmem také podnájem, pacht a podpacht; nájmem se rozumí také zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene zřízeného k nemovité věci, pokud jsou naplněny znaky nájmu,
	h) přepravou zboží také přeprava peněz a cenných papírů.
	i) dodáním zboží s instalací nebo montáží dodání zboží spojené s instalací nebo montáží osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou,
	j) dodáním zboží soustavami nebo sítěmi dodání
	1. plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nacházející se na území Evropské unie anebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené,
	2. elektřiny, tepla nebo chladu sítěmi.


	(5) Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a to
	a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo
	b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru.


	§ 4a
	Obrat
	(1) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daněS, včetně dotace k ceněS, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plněníS, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby,S s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za
	a) zdanitelné plnění,
	b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
	c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

	(2) Do obratu se nezahrnuje úplata Sz prodejeS za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

	§ 4b
	Zvláštní ustanovení
	(1) Pro účely tohoto zákona se ustanovení o obchodním závodu použijí i na část obchodního závodu tvořící samostatnou organizační složku.
	(2) Pro účely tohoto zákona se na svěřenský fond, podílový fond, podfond investičního fondu a organizační složku státu, která je účetní jednotkou, hledí jako na právnickou osobu.
	(3) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, ta...


	HLAVA II
	UPLATŇOVÁNÍ DANĚ
	Díl 1
	Daňové subjekty
	§ 5
	Osoby povinné k dani
	(1) Osoba povinná k dani je Sfyzická nebo právnickáS osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, Spokud tento zákon nestanoví v § 5a jinakS nebo skupina. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za ú...
	(2) Osobou povinnou k dani není
	a) člen skupiny,
	b) zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování ekonomické činnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo jiného obdobného vztahu.

	S(2) (3) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právníc...
	(3) Ekonomickou činností se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a výkon svobodných a jiných obdobných povolání podle jiných právních předpisů, za úč...
	S(3)S (4) Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisuP7a)P ...
	(5) Osoba podle odstavce 4 se považuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje činnosti
	a) uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo
	b) při jejichž výkonu se má za to, že dochází k výraznému narušení hospodářské soutěže tím, že osoba podle odstavce 4 se nepovažuje za osobu povinnou k dani; tyto činnosti stanoví vláda nařízením.

	S(4) (5)S (6) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje hlavní město Praha a každá jeho městská část.
	S(5) (6) (7) Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání ze zákonaSPS29)SPS se ve vztahu k činnosti jimi prováděného rozhlasového a televizního vysílání vždy považují za osoby povinné k dani uskutečňující ekonomickou činnost, a to i v případě, k...


	Skupina
	§ 5a
	(1) Skupinou se pro účely tohoto zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a. Pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny (dále jen "členové skupiny") sídlo nebo pr...
	(2) Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby.
	(3) Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, a přitom ten...
	(4) Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba.

	§ 5b
	(1) Pro účely tohoto zákona jedná za skupinu její zastupující člen. Zastupujícím členem se rozumí člen skupiny se sídlem v tuzemsku, který je oprávněn k jednání za skupinu. Pokud ve skupině není člen se sídlem v tuzemsku, může být zastupujícím členem ...
	(2) Členové skupiny odpovídají společně a nerozdílně za povinnosti skupiny vyplývající z daňových zákonů. Za tyto povinnosti skupiny odpovídají i po jejím zrušení nebo po zániku jejich členství ve skupině, a to za období, ve kterém byli členy skupiny.

	§ 5c
	(1) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobám, které se staly členy skupiny, přecházejí na skupinu dnem registrace skupiny.
	(2) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona osobě, která přistoupila ke skupině, přecházejí na skupinu dnem přistoupení této osoby.

	Plátci
	§ 6
	(1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez...
	(2) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

	§ 6a
	zrušen
	§ 6b
	(1) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne nabytí majetku, pokud nabývá tento majetek
	a) pro účely uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, nebo
	b) od plátce nabytím obchodního závodu.

	(2) Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny Sobchodní korporace do obchodního rejstříkuS právnické osoby do veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající evidence vedené podle práva příslušného státu, pokud na ni při této přeměně přechází ...
	(3) Právnická osoba, která při změně právní formy na jinou formu nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků, nepřestává být plátcem.

	§ 6c
	(1) Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou služeb osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, nebo která uskutečňuje zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, a to pro...
	(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, ne...
	(3) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského státu, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska touto osobou, pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kt...

	§ 6d
	Osoba povinná k dani, která je členem skupiny a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku svou částí umístěnou mimo tuzemsko, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou ...
	§ 6e
	(1) Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele.
	(2) Pokračováním v uskutečňování ekonomických činností se pro účely tohoto zákona rozumí pokračování v podnikání na základě živnostenského nebo jiného oprávnění nebo pokračování v jiných ekonomických činnostech.

	§ 6f
	(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.
	(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

	Identifikované osoby
	§ 6g
	Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodu...
	§ 6h
	Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o
	a) poskytnutí služby,
	b) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
	c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.


	§ 6i
	Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě...
	§ 6j
	Osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým...
	§ 6k
	Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, které budou v tuzemsku pořizovat zboží z jiného členského státu Spodle § 2bS, jsou identifikovanými osobami ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou ...
	§ 6l
	Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud
	a) od osoby neusazené v tuzemsku bude přijímat zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o
	1. poskytnutí služby,
	2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
	3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi, nebo

	b) bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.



	Díl 2
	Místo plnění
	Oddíl 1
	Stanovení místa plnění při dodání zboží
	§ 7
	Místo plnění při dodání zboží
	(1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.
	(2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání n...
	(3) Při dodání zboží s instalací nebo montáží se za místo plnění považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.
	(4) Pokud však zboží je dodáno na palubě lodě, letadla nebo vlaku během přepravy osob uskutečněné na území Evropské unie, za místo plnění se považuje místo zahájení přepravy osob. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.
	(5) Pro účely odstavce 4 se rozumí
	a) místem zahájení přepravy osob první místo, kde mohly nastoupit osoby na území Evropské unie,
	b) místem ukončení přepravy osob poslední místo, kde mohly vystoupit osoby na území Evropské unie,
	c) přepravou osob uskutečněnou na území Evropské unie část přepravy uskutečněná bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a ukončení přepravy osob.

	(6) Místem plnění při dodání nemovité věci je místo, kde se nemovitá věc nachází; v případě práva stavby je tímto místem místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.

	§ 7a
	Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu
	(1) Místem plnění při dodání zboží soustavami nebo sítěmi obchodníkovi je místo, kde má tento obchodník sídlo nebo kde má provozovnu, které je toto zboží dodáno.
	(2) Obchodníkem se pro účely odstavce 1 rozumí osoba povinná k dani, která nakupuje plyn, elektřinu, teplo nebo chlad zejména za účelem jejich dalšího prodeje a jejíž vlastní spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná.
	(3) Místem plnění při dodání zboží soustavami nebo sítěmi jiné osobě než osobě uvedené v odstavci 1 je místo, kde osoba, které je zboží dodáno, toto zboží spotřebuje. Pokud osoba, které je takto zboží dodáno, nespotřebuje všechno dodané zboží, považuj...

	§ 8
	Místo plnění při zaslání zboží
	(1) Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.
	(2) Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud
	a) zasílané zboží není předmětem spotřební daně a
	b) celková hodnota zboží, které osoba povinná k dani zaslala do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce
	1. 1 140 000 Kč, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska, nebo
	2. částku stanovenou jiným členským státem, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu.


	(3) Osoba povinná k dani, která zboží zasílá, se může v případě splnění podmínek podle odstavce 2 rozhodnout, že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě je povinna tak ...
	(4) Zasíláním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží mezi členskými státy, pokud
	a) zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy
	1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo
	2. jí zmocněnou třetí osobou,

	b) zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně, a
	c) se nejedná o dodání
	1. nového dopravního prostředku,
	2. zboží s instalací nebo montáží, nebo
	3. použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu.


	(5) Podmínka podle odstavce 4 písm. a) se považuje za splněnou, je-li zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovezeno osobou, která zboží dodává, do členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém p...


	Oddíl 2
	Stanovení místa plnění při poskytnutí služby
	§ 9
	Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby
	(1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která jedná jako taková, je místo, kde má tato osoba sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, je mís...
	(2) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, ...
	(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby se za osobu povinnou k dani považuje
	a) osoba povinná k dani ve vztahu ke všem službám, které jí jsou poskytnuty, i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně,
	b) právnická osoba nepovinná k dani, která je identifikovanou osobou nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě.

	(4) Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby podle odstavců 1 a 2 se použije, pokud tento zákon nestanoví jinak.

	§ 9a
	Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi
	Za místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi a která je plátcem, s výjimkou poskytnutí služby osvobozeného od daně, se považuje tuzemsko, pokud
	a) je místo plnění stanoveno podle § 9 odst. 1 ve třetí zemi a
	b) ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku


	§ 10
	Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci
	(1) Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovité věci a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména s...
	(2) Službou vztahující se k nemovité věci se pro účely stanovení místa plnění rozumí služba, která má dostatečnou přímou souvislost s danou nemovitou věcí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnic...
	(3) Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k právu stavby je místo, kde se nachází pozemek zatížený právem stavby.

	§ 10a
	Místo plnění při poskytnutí přepravy osob
	Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.
	§ 10b
	Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy
	(1) Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, pokud jde o
	a) službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním, nebo
	b) službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby, jakož i poskytnutí služby organizátora takové akce, osobě nepovinné k dani.


	§ 10c
	Místo plnění při poskytnutí stravovací služby
	(1) Místem plnění při poskytnutí stravovací služby je místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.
	(2) Pokud je však poskytnuta stravovací služba na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na území Evropské unie, je místem plnění místo zahájení přepravy osob.
	(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí stravovací služby podle odstavce 2 se rozumí
	a) úsekem přepravy osob uskutečněným na území Evropské unie úsek přepravy uskutečněný bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a místem ukončení přepravy osob,
	b) místem zahájení přepravy osob místo prvního plánovaného nastoupení osob na území Evropské unie po případném přerušení cesty ve třetí zemi,
	c) místem ukončení přepravy osob místo posledního plánovaného vystoupení osob na území Evropské unie, které nastoupily na území Evropské unie před případným přerušením cesty ve třetí zemi.

	(4) V případě zpáteční cesty se přeprava zpět považuje za samostatnou přepravu.

	§ 10d
	Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku
	(1) Místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku je místo, kde osoba, které je služba poskytnuta, dopravní prostředek skutečně fyzicky přebírá. Krátkodobým nájmem dopravního prostředku se pro účely stanovení místa plnění při p...
	(2) Místem plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani je místo příjemce služby určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném s...
	(3) Místem plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu rekreační lodi osobě nepovinné k dani je místo, kde tato osoba loď skutečně fyzicky přebírá za podmínky, že osoba, která službu poskytuje, má v tomto místě sídlo nebo provozovnu, je-li slu...
	(4) Je-li místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku stanoveno podle odstavců 1 až 3
	a)  v tuzemsku a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází ve třetí zemi, za místo plnění se považuje třetí země,
	b) ve třetí zemi a ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku, za místo plnění se považuje tuzemsko.


	§ 10e
	Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani
	Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, je místo, kde je místo plnění zajišťovaného plnění.

	§ 10f
	Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani
	(1) Místem plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.
	(2) Pokud je však poskytnuta služba přepravy zboží mezi členskými státy osobě nepovinné k dani, je místem plnění místo zahájení přepravy.
	(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani se rozumí
	a)  přepravou zboží mezi členskými státy přeprava zboží, pokud místo zahájení přepravy a místo ukončení přepravy je na území dvou různých členských států,
	b)  místem zahájení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně začíná, bez ohledu na vzdálenost překonanou na místo, kde se zboží nachází,
	c)  místem ukončení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží skutečně končí.


	§ 10g
	Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani
	Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta, pokud jde o
	a)  službu přímo související s přepravou zboží, jako je nakládka, vykládka, manipulace a podobná činnost,
	b)  službu práce na movité hmotné věci nebo službu oceňování movité hmotné věci.


	§ 10h
	Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země
	Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo příjemce služby určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnotyP7e)P, pokud je toto...
	a)  převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného práva,
	b)  reklamní službu,
	c)  poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně jako zpracování dat a poskytnutí informací,
	d)  bankovní, finanční a pojišťovací služby, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek,
	e)  poskytnutí pracovníků,
	f)  nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou dopravních prostředků,
	g)  poskytnutí přístupu do přepravní nebo distribuční soustavy pro plyn nacházející se na území Evropské unie nebo jakékoli sítě k takové soustavě připojené, do elektroenergetické soustavy anebo do sítí tepla nebo chladu a poskytnutí přepravy či distr...
	h)  zavázání se k povinnosti zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti nebo práva uvedených v písmenech a) až g).


	§ 10i
	Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani
	(1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo příjemce služby určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnotyP7e)P, pokud jd...
	a)  telekomunikační službu,
	b)  službu rozhlasového a televizního vysílání, nebo
	c)  elektronicky poskytovanou službu.

	(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí
	a)  telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků, zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu, rádia, optických nebo elektromagnetických systémů, včetně příslušného přenosu n...
	b)  službou rozhlasového a televizního vysílání služba sestávající ze zvukového nebo audiovizuálního obsahu, jako jsou rozhlasové nebo televizní pořady pro simultánní poslech nebo sledování na základě programové skladby poskytované veřejnosti prostřed...
	c)  elektronicky poskytovanou službou služba poskytovaná prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím elektronické adresy, a to zejména
	1.  hostitelství internetových stránek,
	2.  poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace,
	3.  poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází,
	4.  poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které jsou službou rozhlasového a televizního vysílání, nebo
	5.  poskytnutí služby výuky na dálku.


	(3) Odstavec 1 se nepoužije na poskytnutí služby osobou, která má sídlo v jednom členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo má sídlo mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě, pokud
	a)  místo příjemce služby je v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu a
	b) celková hodnota těchto služeb bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou k 5. prosinc...

	(4) Na poskytnutí služby, kterým byla překročena hodnota podle odstavce 3, se použije odstavec 1.
	(5) Osoba poskytující službu podle odstavce 3 se může rozhodnout, že místo plnění se určí podle odstavce 1. V takovém případě je povinna tak postupovat do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozh...

	§ 10j
	zrušen
	§ 10k
	zrušen

	Oddíl 3
	Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu
	§ 11
	Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu
	(1) Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy pořizovateli.
	(2) Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje členský stát, který vydal daňové identifikační číslo, pod nímž pořizovatel zboží pořídil, pokud ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v členském státě odlišném od členského...
	(3) Pokud je však pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně podle odstavce 1 v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží následně potom, co Sbylo předmětem daně v tuzemskuS byla z tohoto pořízení v tuzemsku přiznána daň nebo př...
	(4) Pokud však je použit zjednodušený postup při dodání zboží do jiného členského státu formou třístranného obchodu, za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje místo stanovené podle odstavce 1, pokud pořizovatel uskutečnil...


	Oddíl 4
	Stanovení místa plnění při dovozu zboží
	§ 12
	Místo plnění při dovozu zboží
	(1) Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území Evropské unie.
	(2) Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, ve kterém se na toto zboží přestanou vztahovat příslušná celní opatření, pokud je toto zboží při vstupu na území Evropské unie
	a)  dočasně uskladněno, nebo
	b)  propuštěno do celního režimu
	1.  vnějšího tranzitu,
	2.  uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma,
	3.  dočasné použití s úplným osvobozením od cla, nebo
	4.  aktivního zušlechťovacího styku.





	Díl 3
	Vymezení plnění
	§ 13
	Dodání zboží
	(1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.
	(2) Dodáním zboží do jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.
	(3) Za dodání zboží se pro účely tohoto zákona považuje
	a) převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu,
	b) dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; toto dodání zboží se považuje za samostatné dodání zboží komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné dodání zboží komisionářem třetí os...
	Sc) předání dovezeného zboží, které je ve vlastnictví osoby z třetí země a po propuštění do celního režimu volného oběhu je předáno další osobě v tuzemsku beze změny vlastnického vztahu,
	Sd)S c) přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému zboží bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele.

	(4) Za dodání zboží za úplatu se také považuje
	a) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,
	b) uvedení do stavu způsobilého k užíváníP74)P dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 6,
	c) vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku,P2)P pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,
	d) vložení nepeněžitého vkladu ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém přípa...
	e) dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trhP10a)P, jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného účetního obdobíP7d)P daného plátce nebo k p...
	f) předání dovezeného zboží, které bylo propuštěno do celního režimu volného oběhu, v tuzemsku bez změny vlastnického práva do okamžiku dodání tohoto zboží podle odstavce 1.

	(5) Použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce se pro účely tohoto zákona rozumí trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, trvalé použití pro jiné úče...
	(6) Za dodání zboží za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje také přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu. Přemístěním obchodního majetku se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava majetku tímto plátcem nebo ...
	(7) Za přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu se pro účely tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro účely
	a) dodání zboží s instalací nebo montáží,
	b) zasílání zboží do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží,
	c) dodání zboží plátcem na palubě lodí, letadel nebo vlaků během přepravy osob podle § 7 odst. 4,
	d) dodání zboží plátcem v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, pokud je dodání zboží v tomto členském státě osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně,
	e) vývozu zboží SplátcemS, pokud je zboží propuštěno do celního režimu vývozu,
	f) poskytnutí služby pro plátce, zahrnující práce na zboží fyzicky uskutečněné v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky, že zboží po provedení prací je vráceno zpět plátci do tuzemska, ze kterého bylo původně od...
	g) přechodného užití zboží v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží, pro účely poskytnutí služby plátcem,
	h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území jiného členského státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze třetí země pro přechodné užití vztahoval celní režim dočasného použití s plným osvobozením od cla, nebo
	i) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

	(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 podmí...
	(9) Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje
	a) pozbytí obchodního závodu, pokud se jedná o hmotný majetek,
	b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu,P11)
	c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti,
	d) dodání vratného obalu, který je dodáván spolu se zbožím kupujícímu za úplatu, pokud je tato úplata přímo vázána k vratnému obalu a kupujícímu je při dodání zboží zaručeno vrácení této úplaty v plné výši po vrácení vratného obaluP10a)P, nebo
	e) vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu.


	§ 14
	Poskytnutí služby
	(1) Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží. Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí také
	a) pozbytí nehmotné věci,
	b) přenechání zboží k užití jinému,
	Sc) vznik a zánik věcného břemene,
	c) zřízení, trvání a zánik věcného břemene,
	d)  zavázání se k povinnosti zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo situaci.

	(2) Za poskytnutí služby se pro účely tohoto zákona považuje
	a) poskytnutí služby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu,
	b) poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; tato služba se považuje za samostatné poskytnutí služby komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné poskytnutí služby komisionářem...

	(3) Za poskytnutí služby za úplatu se pro účely tohoto zákona také považuje
	a) poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,
	b) vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě v nehmotném majetku,P2) Ppokud byl u majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,
	c) vložení nepeněžitého vkladu v nehmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat...

	(4) Pro účely tohoto zákona se za poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí
	a)  dočasné využití obchodního majetku, s výjimkou dlouhodobého majetku, pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, nebo
	b)  poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců nebo jiné účely než souvisejících s uskutečňováním jeho ekonomických činností, pokud u přímo souvisejících přijatých plnění byl uplatněn odpočet daně.

	(5) Za poskytnutí služby se však pro účely tohoto zákona nepovažuje
	a) pozbytí obchodního závodu,
	b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě v nehmotném majetku, včetně poskytnutí služby, jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu,P11)
	c) postoupení vlastní pohledávky vzniklé plátci.


	S§ 15
	Szrušen
	§ 15
	Poukaz
	(1) Poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí nástroj,
	a) se kterým je spojena povinnost jej přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby a
	b) na kterém samotném nebo v související dokumentaci jsou uvedeny tyto údaje:
	1.  zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, nebo
	2.  osoba, která má uskutečnit dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby.


	(2) Jednoúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí poukaz, u kterého jsou v okamžiku jeho vydání o dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se vztahuje, známy alespoň tyto údaje:
	a) sazba daně v případě zdanitelného plnění nebo skutečnost, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a
	b) místo plnění.

	(3) Víceúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí poukaz jiný než jednoúčelový poukaz.

	§ 15a
	Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu
	(1) Vydání nebo převod jednoúčelového poukazu se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje, uskutečněné osobou povinnou k dani, jejímž jménem jsou vydání nebo převod provedeny.
	(2) Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu uskutečněná osobou povinnou k dani, která tento poukaz přijme jako úplatu, se pro účely daně z přidané hodnoty nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služ...
	(3) Vydá-li osoba povinná k dani jednoúčelový poukaz vlastním jménem a tato osoba není osobou povinnou k dani, která má povinnost tento poukaz přijmout jako úplatu nebo část úplaty, považuje se vydání tohoto poukazu za dodání zboží nebo poskytnutí sl...

	§ 15b
	Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu
	(1) Vydání nebo převod víceúčelového poukazu se pro účely daně z přidané hodnoty nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz vztahuje.
	(2) Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby na základě víceúčelového poukazu uskutečněná osobou povinnou k dani, která tento poukaz přijme jako úplatu nebo část úplaty, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo p...
	(3) Je-li v přímé souvislosti s vydáním nebo převodem víceúčelového poukazu osobou povinnou k dani jinou než osobou, která má povinnost tento poukaz přijmout jako úplatu nebo část úplaty, poskytnuta samostatná služba, odstavec 1 se na poskytnutí této ...

	§ 16
	Pořízení zboží z jiného členského státu
	(1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státěS, která neníS nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání tohoto z...
	a) osobou, která uskutečňuje dodání zboží,
	b) pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo
	c) zmocněnou třetí osobou.
	a) dodání zboží s instalací nebo montáží,
	b) dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
	c) zasílání zboží,
	d) přemístění obchodního majetku z jiného členského státu do tuzemska pro účely uvedené v § 13 odst. 7,
	e) nabytí vratného obalu za úplatu.

	(3) Pokud je zboží pořízeno právnickou osobou nepovinnou k dani, pro kterou je pořízení zboží předmětem daně, odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je uskutečněn touto osobou do členského státu odlišného od členského státu ukončení odes...
	(4) Za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem se pro účely tohoto zákona také považuje přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou a která není plátce...
	(5) Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje
	a) přemístění zboží plátcem pro účely uskutečňování ekonomických činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do tuzemska a toto zboží bylo plátcem v rámci uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném člen...
	b) přemístění zboží plátcem z jiného členského státu do tuzemska, které bylo odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovoz zboží je uskutečněn plátcem v tomto jiném členském státě, a odeslání nebo přeprava zboží je ukončena v tuzemsku,
	c) přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou a která nemá sídlo v tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku, pro účely uskutečňování ekonomických činnost...
	d) přidělení zboží z jednoho členského státu do jiného ozbrojeným silám Sjiného členskéhoS jiného státu, který je členem SOrganizaceS Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír, pro jejich použití nebo použití civilních za...


	§ 17
	Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu
	(1) Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu ...
	(2) Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou osobou.
	(3) Kupujícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, která kupuje zboží od prostřední osoby.
	(4) Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu kupujícího, která
	a) není osvobozenou osobou a
	b) pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě.

	(5) Při užití zjednodušeného postupu při třístranném obchodu se nesmí prostřední osoba registrovat k dani v členském státě kupujícího a uplatnit osvobození od daně při pořízení zboží v tomto členském státě, za podmínek stanovených tímto členským státe...
	(6) Pořízení zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno prostřední osobou v tuzemsku, při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu je osvobozeno od daně za těchto podmínek
	a) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou, která není plátcem ani identifikovanou osobou, ale je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
	b) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou za účelem následného dodání zboží v tuzemsku,
	c) zboží pořízené prostřední osobou je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do tuzemska a je určeno pro kupujícího, pro kterého prostřední osoba uskutečňuje následné dodání zboží,
	d) kupující je plátce nebo identifikovaná osoba,
	e) kupující je povinen přiznat daň u dodání zboží uskutečněného prostřední osobou jako při pořízení zboží z jiného členského státu.

	(7) Prostřední osoba, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a pořizuje zboží z jiného členského státu a dodává zboží kupujícímu, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, je při užití zjednodušeného postupu v třístranném obch...
	a) splnit podmínky podle odstavce 6 pro uplatnění osvobození od daně při pořízení zboží z jiného členského státu uskutečněné v tuzemsku,
	b) oznámit stejné daňové identifikační číslo prodávajícímu a uvést je na daňovém dokladu pro kupujícího,
	c) vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o třístranný obchod.

	(8) Kupující je povinen oznámit prostřední osobě daňové identifikační číslo, které kupujícímu bylo přiděleno v tuzemsku, a přiznat daň na základě daňového dokladu vystaveného prostřední osobou, stejně jako při pořízení zboží z jiného členského státu.

	§ 18
	zrušen
	§ 19
	Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie
	(1) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.
	(2) Dnem prvního uvedení do provozu se u nových dopravních prostředků lodí a letadel rozumí den dodání výrobcem prvnímu kupujícímu nebo vlastníkovi nebo první den, kdy kupující nebo vlastník je oprávněn s dopravním prostředkem nakládat, a to ten den, ...
	(3) Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek od osoby registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu.
	(4) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je nový dopravní prostře...
	(5) Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní prostředek, který je přemístěn do jiného členského státu, se považuje za osobu oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatila při nabytí nového dopravního prostředku ve sje...
	(6) Osoba, která není plátcem, a pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu, který bude registrován k provozu v tuzemsku, je povinna předložit daňové přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, hlášení o pořízení no...
	(7) Osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu, který bude registrován v registru silničních SmotorovýchS vozidel, může před podáním daňového přiznání podat hlášení o pořízení nového motorového vozidla a zaplatit zálohu ve...
	(8) Při dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu musí být na daňovém dokladu uveden údaj, že se jedná o nový dopravní prostředek, a údaje tuto skutečnost potvrzující.

	§ 20
	Dovoz zboží
	(1) Dovozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropské unie.
	(2) Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také vstup zboží na území Evropské unie z území podle § 3 odst. 2. U dovozu tohoto zboží postupuje celní úřad tak, jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země.


	Díl 4
	Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit
	§ 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.
	(3) Dodání zboží nebo poskytnutí služby je pro účely tohoto zákona známo dostatečně určitě, jsou-li známy alespoň tyto údaje:
	a) zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,
	b) sazba daně v případě zdanitelného plnění a
	c) místo plnění.


	§ 21
	Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby
	(1) Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné
	a) dnem dodání podle § 13 odst. 1
	b) dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě podle zvláštního právního předpisuP16)P, nebo
	c) dnem přenechání zboží k užívání podle § 13 odst. 3 písm. Sd)S c).

	(2) Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při ...
	(3) Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve.
	(4) SV ostatních případech se zdanitelné plněníS Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné
	a) dnem převzetí díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném plnění uskutečněném podle smlouvy o dílo,
	b) dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny,
	c) dnem zjištění skutečné výše částky za plnění poskytované v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci při poskytování služeb souvisejících s nájmem nemovité věci,
	Sc)S d) dnem použití majetku nebo využití služby při použití hmotného majetku nebo poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,
	Sd)S e) dnem uvedení do stavu způsobilého k užíváníP74)P při plnění vymezeném v § 13 odst. 4 písm. b),
	Se)S f)  dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu, popřípadě jiných práv k tomuto vkladu, při vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě, s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle odstavce 2,
	Sf)S g)  dnem, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv k vydávanému majetku, při vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku, s výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle odst...
	Sg)S h) dnem dodání třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě dnem dodání třetí osobou, při dodání zboží na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu, Snebo
	Sh)S i) dnem poskytnutí služby třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře, popřípadě dnem poskytnutí služby třetí osobou, při poskytnutí služby na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typuS.S, nebo
	j) dnem vydání nebo převodu jednoúčelového poukazu.

	(5) Zdanitelné plnění uskutečňované prostřednictvím prodejních automatů, popřípadě jiných obdobných přístrojů uváděných do chodu mincemi, bankovkami, známkami nebo jinými platebními prostředky nahrazujícími peníze, a v případech, kdy se úplata za zdan...
	(6) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. Sf)S e) vzniká povinnost přiznat daň ke dni jeho uskutečnění. Zdanitelné plnění podle § 13 odst. 4 písm. e) se považuje za uskutečněné k poslednímu dni účetního období daného plátce nebo k poslednímu ...
	(7) Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je uzavřena smlouva. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným v...
	(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 roce, ve kterém bylo poskytov...
	(9) Pro stanovení dne uskutečnění plnění u plnění osvobozených od daně platí odstavce 1 až 8 obdobně. U nájmu nemovité věci osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně se považuje plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářníh...

	§ 22
	Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně
	Při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto dodání k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží odesláno nebo pře...

	§ 23
	Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží
	(1) Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží vzniká
	a) propuštěním zboží do celního režimu
	1. volného oběhu,
	2. dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, nebo
	3. konečného užití,

	b) nesplněním některé z povinností stanovených v celních předpisech pro
	1. vstup zboží, které není zbožím Evropské unie, na území Evropské unie,
	2. dočasné uskladnění,
	3. celní režim tranzitu,
	4. celní režim uskladnění,
	5. celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla,
	6. celní režim zušlechtění, nebo
	7. nakládání se zbožím, které není zbožím Evropské unie,

	c) nesplněním podmínky, na jejímž základě může být zboží, které není zbožím Evropské unie, propuštěno do celního režimu, s výjimkou celního režimu konečného užití,
	d) odnětím zboží, které není zbožím Evropské unie, celnímu dohledu, nebo
	e) porušením podmínek stanovených v povolení k použití zvláštního celního režimu.

	(2) Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. a), je plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do příslušného celního režimu propuštěno.
	(3) Bylo-li plátci rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. a) bod 2, je plátce povinen přiznat daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu v době dovozu zboží.
	(4) Pokud byly porušeny podmínky pro osvobození od daně podle § 71g, je plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do celního režimu volného oběhu propuštěno.
	(5) Bylo-li osobě, která není plátcem, rozhodnutím celního úřadu zboží propuštěno podle odstavce 1 písm. a) bod 2, je tato osoba povinna zaplatit daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do celního režimu volného oběhu v době dovozu zb...
	(6) Plátce splnil povinnost přiznat daň při dovozu zboží, pokud daň zaplatil celnímu úřadu v souladu s tímto zákonem jako osoba povinná zaplatit daň.

	§ 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 ...
	(2) Zdanitelné plnění podle odstavce 1 se považuje za uskutečněné
	a) dnem uskutečnění plnění stanoveným podle § 21, nebo
	b) při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 dnem poskytnutí této služby.

	(3) Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění podle odstavce1 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.
	(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,
	b) dodání zboží s instalací nebo montáží,
	c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.


	§ 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,
	b) poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1, na které se vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení.

	(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.
	(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 jed...
	a) poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko podle § 9 odst. 1, na které se vztahuje povinnost podat souhrnné hlášení,
	b) dodání zboží s instalací nebo montáží,
	c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.


	§ 25
	Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu
	(1) Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku vzniká plátci nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pokud však byl daňový doklad vys...
	(2) Při pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 vzniká plátci nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň dnem přemístění zboží do tuzemska.
	(3) Pořízení zboží z jiného členského státu se považuje za uskutečněné dnem, ke kterému by bylo uskutečněno zdanitelné plnění při dodání zboží podle § 21. Pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 a 5 se však považuje za uskutečněné d...


	Díl 5
	Daňové doklady
	Oddíl 1
	Obecná ustanovení o daňových dokladech
	§ 26
	Daňový doklad
	(1) Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně.
	(2) Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu.
	(3) Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje.
	(4) Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá vždy osoba, která plnění uskutečňuje.


	Oddíl 2
	Vystavování daňových dokladů
	§ 27
	Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů
	(1) Vystavování daňových dokladů při dodání zboží nebo poskytnutí služby podléhá pravidlům členského státu, ve kterém je místo plnění.
	(2) Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům členského státu, ve kterém má osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, pokud je místo plnění
	a) v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, a pokud osobou povinnou přiznat daň je osoba, pro kterou se ...
	b) ve třetí zemi.

	(3) Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům členského státu, ve kterém je osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa.

	§ 28
	Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku
	(1) Plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě
	a) dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně,
	b) zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,
	c) dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
	d) přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplatyS, neboS.
	Se) uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4, s výjimkou § 13 odst. 4 písm. c), nebo podle § 14 odst. 3, s výjimkou § 14 odst. 3 písm. c).

	(2) Plátce je povinen v případě uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. a), b) a e) nebo podle § 14 odst. 3 písm. a) vystavit doklad o použití.
	S(2)S (3) Osoba povinná k dani je povinna vystavit daňový doklad v případě
	a) uskutečnění plnění pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo ve kterém nemá umístěnu provozovnu, prostřednictvím...
	1. poskytnutí služby,
	2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
	3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,

	b) poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo
	c) přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění ke dni přijetí úplaty.

	S(3)S (4) Orgán veřejné moci nebo dražebník je povinen namísto plátce vystavit daňový doklad při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu, a to obdobně podle odstavce 1 písm. a), a poskytnout daňový doklad tomuto plátci.
	S(4)S (5) Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat plnění.
	S(5)S (6) Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém
	a) se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
	b) se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k ...
	c) se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo
	d) byla přijata úplata, pokud před uskutečněním plnění podle písmen b) nebo c) vznikla povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty.

	S(6)S (7) Osoba povinná k dani může k vystavení daňového dokladu písemně zmocnit osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu. Pokud je zmocnění uděleno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.
	(8) Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu.
	(9) Správce daně může plátci uložit záznamní povinnost o plnění povinnosti podle odstavce 8, pokud se na základě vyhledávací činnosti domnívá, že tuto povinnost neplní.

	Oddíl 3

	Náležitosti daňových dokladů
	§ 29
	Náležitosti daňového dokladu
	(1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:
	a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,
	b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
	c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
	d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
	e) evidenční číslo daňového dokladu,
	f) rozsah a předmět plnění,
	g) den vystavení daňového dokladu,
	h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
	i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
	j) základ daně,
	k) sazbu daně,
	l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně.

	(2) Daňový doklad musí obsahovat rovněž tyto údaje:
	a) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,
	b) „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu,
	c) „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

	(3) Daňový doklad nemusí obsahovat tyto údaje:
	a) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno,
	b) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění ke dni přijetí úplaty,
	c) sazbu daně a výši daně,
	1. jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo
	2. je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.


	(4) Označením se pro účely daňových dokladů rozumí
	a) obchodní firma nebo jméno,
	b) dodatek ke jménu a
	c) sídlo.


	§ 29a
	Náležitosti daňového dokladu skupiny
	(1) Pokud je daňový doklad vystaven v případě plnění uskutečněného skupinou, uvede se na daňovém dokladu namísto označení skupiny, která uskutečňuje plnění, označení člena skupiny, který uskutečňuje plnění.
	(2) Pokud je daňový doklad vystaven v případě plnění uskutečněného pro skupinu, uvede se na daňovém dokladu namísto označení skupiny, pro kterou se uskutečňuje plnění, označení člena skupiny, pro kterého se uskutečňuje plnění.

	Oddíl 4

	Zjednodušený daňový doklad
	§ 30
	Vystavování zjednodušeného daňového dokladu
	(1) Daňový doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč.
	(2) Daňový doklad nelze vystavit jako zjednodušený daňový doklad v případě
	a) dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,
	b) zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,
	c) uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo
	d) prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele.


	§ 30a
	Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu
	(1) Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat
	a) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
	b) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
	c) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
	d) základ daně,
	e) výši daně.

	(2) Neobsahuje-li zjednodušený daňový doklad výši daně, musí obsahovat částku, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.

	Oddíl 5

	Zvláštní daňové doklady
	§ 31
	Splátkový kalendář
	Splátkový kalendář je daňovým dokladem, pokud
	a) obsahuje náležitosti daňového dokladu a
	b) tvoří součást nájemní smlouvy nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně odkazováno.


	§ 31a
	Platební kalendář
	(1) Platební kalendář je daňovým dokladem, pokud
	a) obsahuje náležitosti daňového dokladu,
	b) osoba, pro niž je uskutečňováno zdanitelné plnění, poskytuje úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění a
	c) je na něm uveden rozpis plateb na předem stanovené období.

	(2) Platební kalendář nemusí obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty.

	§ 31b
	Souhrnný daňový doklad
	S(1) Osoba povinná k dani, která uskutečňuje několik samostatných plnění pro stejnou osobu, může vystavit za těchto několik samostatných plnění souhrnný daňový doklad.
	(1) Souhrnný daňový doklad lze vystavit za
	a) více samostatných plnění, které osoba povinná k dani uskutečňuje pro stejnou osobu, nebo
	b) jedno zdanitelné plnění, pokud byla úplata za toto plnění přijata přede dnem uskutečnění tohoto plnění v kalendářním měsíci, ve kterém se plnění uskutečnilo.
	(2) Souhrnný daňový doklad se vystavuje do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém
	a) se uskutečnilo první plnění uvedené na tomto souhrnném daňovém dokladu, nebo
	b) byla přijata první úplata uvedená na tomto souhrnném daňovém dokladu, pokud vznikla povinnost vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty.

	(3) Údaje společné pro všechna samostatná plnění mohou být na souhrnném daňovém dokladu uvedeny pouze jednou.
	(4) Pro každé samostatné plnění musí být zvlášť uvedeny tyto údaje:
	a) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve,
	b) jednotková cena bez daně a sleva, není-li obsažena v jednotkové ceně,
	c) základ daně,
	d) sazba daně a
	e) výše daně.


	§ 32
	Doklad o použití
	(1) Doklad o použití je daňový doklad vystavený v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. a), b) a e) nebo podle § 14 odst. 3 písm. a).
	(2) Doklad o použití neobsahuje tyto údaje:
	a) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
	b) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje.

	S(2)S (3) V dokladu o použití se rovněž uvede sdělení o účelu použití.

	§ 32a
	Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu
	Potvrzení vystavené při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu je daňovým dokladem, pokud obsahuje
	a) náležitosti daňového dokladu a
	b) sdělení, že se jedná o prodej prostřednictvím osoby určené k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce.


	Oddíl 6

	Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží
	§ 33
	Daňový doklad při dovozu
	(1) Za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska se považuje
	a) rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň, nebo
	b) jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

	(2) Za daňový doklad při vrácení zboží zpět do tuzemska se považuje rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

	§ 33a
	Daňový doklad při vývozu
	Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje daňový doklad vystavený podle § 28 odst. 1 písm. a).

	Oddíl 7

	Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů
	§ 34
	(1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce doby stanovené pro jeho uchovávání zajištěna
	a) věrohodnost jeho původu,
	b) neporušenost jeho obsahu a
	c) jeho čitelnost.

	(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
	a) věrohodností původu skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje nebo která daňový doklad oprávněně vystavila,
	b) neporušeností obsahu skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto zákona nebyl změněn,
	c) čitelností skutečnost, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo prostřednictvím technického zařízení.

	(3) Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti lze dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů vytvářejících spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním.
	(4) Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho obsahu lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také
	a) uznávaným elektronickým podpisem,
	b) uznávanou elektronickou pečetí, nebo
	c) elektronickou výměnou informací (EDI)P21)P, jestliže dohoda o této výměně stanoví užití postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu.


	Oddíl 8

	Uchovávání daňových dokladů
	§ 35
	Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů
	(1) Povinnost uchovávat daňové doklady má uchovatel, kterým je osoba povinná k dani, která
	a) daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl daňový doklad vystaven, pokud jde o daňové doklady za uskutečněná plnění, nebo
	b) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a která je plátcem nebo identifikovanou osobou, pokud jde o daňové doklady za všechna plnění přijatá v souvislosti se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku.

	(2)  Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
	(3) Uchovatel se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku je povinen uchovávat daňové doklady v tuzemsku. To neplatí, pokud je uchovává způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup.
	(4) Pokud má uchovatel sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, je povinen předem oznámit správci daně místo uchovávání daňových dokladů v případě, že toto místo není v tuzemsku.
	(5) Uchovatel je povinen na žádost správce daně zajistit český překlad daňového dokladu vystaveného v cizím jazyce.

	§ 35a
	Elektronické uchovávání daňových dokladů
	(1) Daňový doklad lze převést z listinné podoby do elektronické a naopak.
	(2) Daňový doklad lze uchovávat elektronicky prostřednictvím elektronických prostředků pro zpracování a uchovávání dat.
	(3) Při uchovávání daňových dokladů prostřednictvím elektronických prostředků musí být rovněž elektronicky uchovávána data zaručující věrohodnost původu daňových dokladů a neporušenost jejich obsahu.
	(4) Pokud uchovatel uchovává daňové doklady prostřednictvím elektronických prostředků zaručujících nepřetržitý dálkový přístup k uchovávaným datům, je povinen zajistit pro správce daně bezodkladně přístup k těmto dokladům, možnost stahovat je a použív...
	a) daňové doklady uchovávané osobou povinnou k dani, která má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, nebo
	b) daňové doklady za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku uchovávané osobou povinnou k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku.


	Díl 6

	Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad
	§ 36
	Základ daně
	(1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, a to bez daně za toto zdanitel...
	(2) Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté úplaty snížená o daň.
	(3) Základ daně také zahrnuje
	a) jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění,
	b) Sdotace k ceně,
	Sc)S b) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění,
	Sd)S c) při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou,
	Se)S d) při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě nebo spojených s výstavbou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

	(4) Za vedlejší výdaje se pro účely základu daně považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize.
	(5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje Srozdíl ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění způsobem podle § 37 odst. 1S částka vzniklá zaokrouhlením celko...
	(6) Základem daně je v případě, že se jedná o
	a) dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) až d) a f), odst. 5, odst. 6 a podle § 16 odst. 5, cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše c...
	b) poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 a 4, výše celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plněníS.S,
	c) dodání zboží nebo poskytnutí služby, v případech kdy byla úplata poskytnuta formou nepeněžitého plnění, obvyklá cena bez daně tohoto dodání nebo poskytnutí,
	d) dodání zboží nebo poskytnutí služby, v případech kdy byla úplata poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, obvyklá cena bez...

	(7) Základem daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě víceúčelového poukazu je vše, co jako úplatu za víceúčelový poukaz uhradila nebo má uhradit osoba, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo třetí osoba, a to bez daně za tot...
	(8) Je-li víceúčelový poukaz přijat jako část úplaty za uskutečněné zdanitelné plnění, stanoví se základ daně za toto plnění jako součet částky stanovené podle odstavce 7 pro část úplaty odpovídající víceúčelovému poukazu a částky stanovené podle odst...
	S(7)S (9) Pokud se za uskutečněná plnění stanoví celková cena nebo hodnota, která zahrnuje dodání zboží nebo poskytnutí služby s různými sazbami daně, popřípadě osvobozená od daně, základ daně se pro jednotlivá zdanitelná plnění stanoví v poměrné výši...
	S(8)S (10) Pokud je při oceňování majetku vyžadován posudek více znalců, použije se pro zjištění poměru cen cena z posudku, v němž je cena nejvyšší, která se považuje za cenu obsahující daň.
	S(9)S (11) Základem daně při dodání platných mincí, které jsou pro sběratelské účely prodávány za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu vyšší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu, je rozdíl mezi cenou, za kterou...
	S(10)S (12) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. e) je základem daně peněžní částka, za kterou plátce vratný obal, který je dodáván spolu se zbožím, dodává, bez daně. Základem daně je tato peněžní částka i v případě, že vratný obal je dodán ...
	S(11)S (13) Do základu daně se nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazenéh...
	(14) Obvyklou cenou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí celá částka, kterou by za účelem pořízení zboží nebo přijetí služby musela osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, nacházející se na stejném obchodním stupni, na jakém se dodání zboží neb...
	a) v případě zboží částka, která
	1. není nižší než kupní cena daných nebo podobných věcí, nebo
	2. odpovídá nákladové ceně určené k okamžiku dodání zboží, pokud nelze určit částku podle bodu 1,
	b) v případě služby částka, která není nižší než výše celkových nákladů osoby povinné k dani na toto poskytnutí služby.


	§ 36a
	Základ daně ve zvláštních případech
	(1) Základem daně je cena obvyklá bez daně, určená ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zdanitelné plnění uskutečněno pro osobu uvedenou v odstavci 3 a je-li úplata za zdanitelné plnění
	a) nižší než cena obvyklá a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet daně v plné výši, nebo
	b) vyšší než cena obvyklá a plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 76 odst. 1.

	(2) Hodnotou plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně je cena obvyklá určená ke dni jeho uskutečnění, je-li plnění uskutečněno pro osobu uvedenou v odstavci 3 a je-li úplata nižší než cena obvyklá a plátce, který uskutečnil plnění osvobo...
	(3) Osobami, na které se vztahují odstavce 1 a 2, jsou
	a) kapitálově spojené osoby podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,
	b) jinak spojené osoby podle § 5a odst. 4; za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,
	c) osoby blízké,
	d) společníci téže společnostiS, jsou-li plátciS.


	S§ 37
	Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby
	S(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena vč...
	S(2) 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 21 v případě základní s...
	Daň se vypočte jako
	a) součin základu daně a sazby daně, nebo
	b) rozdíl mezi
	1. výší úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a
	2. částkou, která se vypočítá jako podíl výše úplaty nebo částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.



	§ 37a
	Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění
	(1) Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2.
	(2) Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1
	a) kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně SplatnáS a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
	b) záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daněS, která byla uplatněnaS a kurz pro přepočet cizí měny na českou měnu, které byly uplatněny při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

	(3) V případě, že základ daně podle odstavce 1 je záporný a pro výpočet daně při přijetí úplat přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění tytéž sazby daně, a to pro tu čás...

	§ 38
	Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží
	(1) Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet
	a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,
	b) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa určení na území Evropské unie, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle písmena a),
	c) příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.

	(2) Prvním místem určení se pro účely odstavce 1 rozumí místo uvedené v přepravním dokladu, na jehož základě je zboží dováženo do dovážejícího členského státu. Pokud není první místo určení uvedeno na přepravním dokladu, považuje se za první místo urč...
	(3) U propuštění zboží do celního režimu volného oběhu, dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nebo vrácení zboží se daň vypočte Sjako součin základu daně a sazby daněS podle § 37 odst. 1 písm. a). SVypočtená daň se může zaokrouhli...
	(4) Pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží se pro přepočet cizí měny na českou měnu použije kurz stanovený podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících clo.

	§ 39
	Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku
	(1) Základ daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku se stanoví obdobně podle § 36.
	(2) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 Sodstavce 1S odst. 1 písm. a).

	§ 40
	Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu
	(1) Základ daně při pořízení zboží z jiného členského státu se stanoví obdobně podle § 36.
	(2) Pokud je pořizovateli vrácena spotřební daň zaplacená v členském státě, ze kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno, dodatečně po pořízení zboží z tohoto členského státu, provede se oprava základu daně.
	(3) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 Sodstavce 1S odst. 1 písm. a).

	§ 41
	Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně
	(1) Základ daně při dovozu zboží, které je propuštěno do celního režimu volného oběhu s následným umístěním do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, se stanoví podle § 38 bez zahrnutí spotřební daně.
	(2) U zboží, které je při pořízení z jiného členského státu v tuzemsku umístěno do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, se základ daně stanoví obdobně podle § 36 bez zahrnutí spotřební daně.
	(3) U zboží, které se nachází v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, a plátce uskutečňuje jeho dodání podle § 13, aniž by zboží bylo uvedeno do volného daňového oběhu, se základ daně stanoví podle § 36.
	(4) U zboží, které se nachází v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, a plátce uskutečňuje jeho dodání podle § 13 při uvedení zboží do volného daňového oběhu, se základ daně stanoví podle § 36.

	§ 42
	Oprava základu daně a oprava výše daně
	S(1) Plátce opraví základ daně a výši daně
	(1) Plátce je oprávněn provést opravu základu daně v případě snížení základu daně nebo je povinen provést opravu základu daně v případě zvýšení základu daně, pokud
	a) SpřiS dojde ke zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,
	b) Spři sníženíS dojde ke snížení, popřípadě SpřiS ke zvýšení základu daně podle § 36 a 36aS, ke kterému dojdeS po dni uskutečnění zdanitelného plnění,
	c) SpřiS dojde k vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2,
	d) SpokudS nedojde k převodu vlastnického práva ke zboží na jeho uživatele podle § 13 odst. 3 Spísm. d)S písm. c),
	e) SpřiS dojde k vrácení úplaty, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo
	f) SpokudS byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění.

	S(2) V případě opravy základu daně a výše daně plátce do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení takové opravy vystaví opravný daňový doklad, pokud měl povinnost vystavit daňový doklad. Pokud plátce neměl povinnost vystavit daňový...
	S(3) Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce
	Sa) opravou základu daně a výše daně zvyšuje daň na výstupu,
	Sb) opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu a osoba povinná k dani, právnická osoba nepovinná k dani nebo identifikovaná osoba, pro kterou se původní plnění uskutečnilo nebo která poskytla úplatu, z níž vznikla povinnost přiznat daň, o...
	Sc) provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, pokud plátce neměl povinnost vystavit opravný daňový doklad podle odstavce 2.

	(2) Oprava základě daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné
	a) posledním dnem kalendářního měsíce, v němž zjistil skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, nebo
	b) dnem zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy základu daně v případě, že plátce nevystavil daňový doklad s označením a daňovým identifikačním číslem osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, pokud osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo,...

	(3) Při opravě základu daně podle odstavce 2 písm. a) je plátce povinen vystavit opravný daňový doklad a vynaložit nezbytné úsilí k jeho doručení, a to do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění podle odstavce 2 písm. a).
	(4) SV případě opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platnáS Pokud plátce opraví základ daně, použije pro opravu výše daně sazbu daně platnou ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty. Pr...
	(5) Opravu základu daně Sa výše daněS nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neus...
	(6) Oprava základu daně Sa výše daněS se provede rovněž ve lhůtě 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém
	a) došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla poskytována dílčí plnění,
	b) došlo k převodu vlastnického práva ke zboží na uživatele podle § 13 odst. 3 Spísm. d)S písm. c), nebo
	c) nastala skutečnost, na jejímž základě nedošlo k převedení vlastnického práva na uživatele podle § 13 odst. 3 Spísm. d)S písm. c).

	(7) V případě opravy základu daně Sa výše daněS, pokud nedojde k převedení vlastnického práva na uživatele podle § 13 odst. 3 Spísm. d)S písm. c), plátce sníží výši daně o částku daně vypočítanou podle § 37 odst. 1 písm. a) ze základu daně stanoveného...
	(8) Při pořízení zboží z jiného členského státu, dodání zboží do jiného členského státu, poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku, poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, režimu přenesení daňové povinnosti a při dovozu a vývozu zboží, s...
	(9) Při dovozu zboží, kdy vyměří daň celní úřad a je nesprávně uplatněn základ daně nebo sazba daně, plátce tuto skutečnost oznámí celnímu úřadu, který daň původně vyměřil.
	(10) Při poskytnutí vybrané služby s místem plnění v tuzemsku, na které se použije zvláštní režim jednoho správního místa, se postupuje obdobně podle odstavců 1, 2, 4 a 5. Oprava základu daně Sa výše daněS se provede v dodatečném daňovém přiznání za z...

	§ 42a
	Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky
	(1) Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, pokud
	a) od uskutečnění zdanitelného plnění uplynuly nejméně 2 roky a pohledávka z tohoto plnění nezanikla a je splatná; v případě, že byla poskytována dílčí plnění, považují se tato dílčí plnění pro účely opravy základu daně za uskutečněná dnem, kdy došlo ...
	b) byla pohledávka z tohoto plnění zcela nebo zčásti neúspěšně vymáhána na základě výkonu rozhodnutí nebo exekuce; opravu základu daně nelze provést, pokud byly výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaveny nebo je nebylo možné provést nebo dokončit z důvod...
	c) se dlužník nachází v insolvenčním řízení a
	1. věřitel přihlásil svoji pohledávku z tohoto plnění nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku,
	2. tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží a
	3. insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku nebo o přeměně reorganizace na konkurs; opravu základu daně lze v případě povolení reorganizace dlužníka provést pouze v případě, že ze schváleného reorganizačního plánu je zřejmé, že pohledávka z to...

	d) došlo ke smrti dlužníka a z výsledků skončeného řízení o pozůstalosti nebo dědického řízení je zřejmé, že neobdržená úplata z tohoto plnění bude zcela nebo zčásti nezaplacena,
	e) byl oznámen vstup dlužníka do likvidace a
	1. věřitel přihlásil svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené likvidátorem ve výzvě pro věřitele a
	2. pohledávka z tohoto plnění bude ke dni skončení likvidace zcela nebo zčásti nezaplacena, nebo

	f) bylo zahájeno řízení podle odstavce 1 písm. b) až e), ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně podle odstavce 1 písm. b) až e) a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitel...

	(2) Opravu základu daně podle odstavce 1 písm. a) lze provést za 1 kalendářní rok do výše základu daně, jemuž odpovídá úplata ve výši 50 000 Kč; tuto opravu lze provést pouze u uskutečněného zdanitelného plnění, jehož celková neobdržená úplata není vy...
	(3) Opravu základu daně podle odstavce 1 nelze provést, pokud
	a) věřitel a dlužník jsou nebo v době uskutečnění zdanitelného plnění byli
	1. kapitálově spojenými osobami s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, nebo
	2. osobami blízkými,

	b) věřitel a dlužník jsou nebo v době uskutečnění zdanitelného plnění byli společníky téže společnosti a toto plnění bylo uskutečněno na základě příslušné společenské smlouvy,
	c) ode dne uskutečnění zdanitelného plnění uplynulo méně než 6 měsíců,
	d) pohledávka byla věřitelem postoupena,
	e) je pohledávka zajištěna nebo je nezaplacení pohledávky pojištěno,
	f) dlužník je nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění byl nespolehlivým plátcem,
	g) oprava základu daně již byla provedena z jiného důvodu uvedeného v odstavci 1, a to v rozsahu, v jakém byla tato oprava provedena,
	h) dlužník přestal být plátcem,
	i) dlužník není věřiteli dostatečně znám nebo
	j) věřitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že toto plnění nebude zcela nebo zčásti zaplaceno.

	(4) Opravu základu daně podle odstavce 1 písm. a) až e) nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění; tato lhůta neběží
	a) po dobu výkonu rozhodnutí nebo exekuce vedených za účelem uspokojení pohledávky,
	b) od zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se věřitel domáhá uspokojení pohledávky, do nabytí právní moci rozhodnutí o
	1. prohlášení konkursu na majetek dlužníka, nebo
	2. schválení reorganizačního plánu,

	c) po dobu řízení o pozůstalosti nebo dědického řízení, ve kterých se věřitel domáhá uspokojení pohledávky, nebo
	d) od zahájení do skončení likvidace dlužníka, pokud se věřitel v řízení o likvidaci dlužníka domáhá uspokojení pohledávky.

	(5) Věřitelem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí plátce, který
	a) uskutečnil zdanitelné plnění vůči jinému plátci, z něhož mu vznikla povinnost přiznat daň,
	b) daň z tohoto plnění přiznal a zaplatil a
	c) dosud neobdržel úplatu nebo její část za toto plnění.

	(6) Dlužníkem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí plátce, který přijal od věřitele zdanitelné plnění, za které nebyla poskytnuta úplata nebo její část.

	§ 42b
	Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky
	(1) Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky se provede ve výši základu daně, jemuž odpovídá hodnota
	a) neobdržené úplaty za uskutečněné zdanitelné plnění,
	b) neobdržené úplaty, která podle výsledku příslušného řízení nebyla nebo nebude zaplacena,
	c) neobdržené úplaty, pokud byla oprava základu daně provedená z důvodu
	1. uvedeného v § 42a odst. 1 písm. a)
	2. rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace na konkurs, nebo

	d) neobdržené úplaty, kterou věřitel určí kvalifikovaným odhadem na základě dosavadního výsledku a průběhu příslušného řízení, jde-li o opravu základu daně podle § 42a odst. 1 písm. f).

	(2) Pokud nebyla výše pohledávky v rámci přezkumného jednání zjištěna v hodnotě, kterou měla v době svého vzniku, vychází se při opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky z hodnoty pohledávky zjištěné v přezkumném jednání podle insolvenčního ...
	(3) Pokud je úplata za zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, je věřitel oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky pouze do výše základu daně, jemuž odpovídá hodnota obvyklé cen...
	(4) Bylo-li původní zdanitelné plnění uplatněno v nesprávné výši, může věřitel provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky do správné výše.
	(5) Dojde-li před provedením opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky k opravě základu daně podle § 42 nebo opravě výše daně podle § 43, vychází se při opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky z výše opraveného základu daně nebo op...

	§ 42c
	Změna výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem
	(1) Věřitel je povinen změnit výši opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, pokud
	a) nastaly skutečnosti zakládající oprávnění k provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky a
	b) z těchto skutečností vyplývá, že výše základu daně, jemuž odpovídá hodnota neobdržené úplaty, neodpovídá výši opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem.

	(2) Změnit výši opravy základu daně podle odstavce 1 nelze, pokud je absolutní hodnota rozdílu mezi skutečnou výší opravy základu daně a výší opravy určenou kvalifikovaným odhadem nižší než 1 000 Kč.
	(3) Je-li hodnota rozdílu mezi skutečnou výší opravy základu daně a výší opravy určenou kvalifikovaným odhadem
	a) kladná, věřitel zvýší výši opravy základu daně o absolutní hodnotu tohoto rozdílu,
	b) záporná, věřitel sníží výši opravy základu daně o absolutní hodnotu tohoto rozdílu.


	§ 42d
	Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky
	(1) Věřitel je povinen provést dodatečnou opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky nebo dodatečnou opravu základu daně podle § 42c, pokud se sníží výše poslední známé neobdržené úplaty, a to ve výši rozdílu mezi výší základu daně, jemuž odpo...
	(2) Do snížení výše poslední známé neobdržené hodnoty podle odstavce 1 se započte rovněž hodnota získaná z postoupení pohledávky.
	(3) Dodatečnou opravu základu daně nelze provést po uplynutí 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byla provedena oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky. Pro počítání této lhůty se použije ustanovení § 42a odst. 4 obdobně.

	§ 42e
	Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky při zrušení registrace
	(1) Věřitel, kterému do 6 měsíců od provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky byla zrušena registrace plátce, je povinen provést zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky.
	(2) Zrušení opravy základu daně podle odstavce 1 provede ve výši poslední známé neobdržené úplaty.

	§ 42f
	Opravné daňové doklady v případě nedobytné pohledávky
	(1) Rozhodne-li se věřitel opravit základ daně v případě nedobytné pohledávky, je povinen vystavit základní opravný daňový doklad do 15 dnů ode dne zjištění skutečností, na základě kterých se rozhodl tuto opravu provést.
	(2) Věřitel je povinen vystavit opravný daňový doklad
	a) v případě kvalifikovaného odhadu do 15 dnů ode dne zjištění skutečností, na základě kterých mu vznikla povinnost změnit výši opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem,
	b) v případě dodatečné opravy základu daně do 15 dnů ode dne snížení výše poslední známé neobdržené úplaty,
	c) při zrušení registrace do dne předcházejícího dni, kdy přestal být plátcem.

	(3) Základní opravný daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:
	a) označení věřitele,
	b) daňové identifikační číslo věřitele,
	c) označení dlužníka,
	d) daňové identifikační číslo dlužníka,
	e) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je oprava základu daně provedena,
	f) informaci o tom, že je oprava základu daně provedena na základě kvalifikovaného odhadu,
	g) spisovou značku insolvenčního řízení, je-li oprava základu daně provedena z důvodu insolvenčního řízení,
	h) evidenční číslo základního opravného daňového dokladu,
	i) den vystavení základního opravného daňového dokladu,
	j) evidenční číslo daňového dokladu,
	k) den uskutečnění původního zdanitelného plnění,
	l) informaci o původním zdanitelném plnění, a to
	1. výši úplaty,
	2. základ daně,
	3. sazba daně a
	4. výši daně,

	m) informaci o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky, a to
	1. neobdržená úplata za původní zdanitelné plnění,
	2. výši opravy základu daně,
	3. daň vypočtená z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění.


	(4) Opravný daňový doklad v případě kvalifikovaného odhadu obsahuje tyto údaje:
	a) označení věřitele,
	b) daňové identifikační číslo věřitele,
	c) označení dlužníka,
	d) daňové identifikační číslo dlužníka,
	e) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého se oprava základu daně provádí,
	f) informaci o tom, že se oprava provádí na základě kvalifikovaného odhadu,
	g) spisovou značku insolvenčního řízení, pokud se oprava základu daně provádí z důvodu insolvenčního řízení,
	h) evidenční číslo
	1. daňového dokladu,
	2. základního opravného daňového dokladu,
	3. opravného daňového dokladu v případě kvalifikovaného odhadu,

	i) den
	1. uskutečnění původního zdanitelného plnění,
	2. uskutečnění opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky,
	3. vystavení opravného daňového dokladu v případě kvalifikovaného odhadu,
	4. uskutečnění změny výše opravy základu daně určeného kvalifikovaným odhadem, pokud došlo ke zvýšení výše opravy základu daně,

	j) informaci o původním zdanitelném plnění, a to
	1. výše úplaty,
	2. základ daně,
	3. sazba daně a
	4. výše daně,

	k) informaci o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky, a to
	1. neobdržená úplata za původní zdanitelné plnění,
	2. výše opravy základu daně,
	3. daň vypočtená z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění.

	l) informaci o změně výše opravy základu daně určeného kvalifikovaným odhadem, a to
	1. neobdržená úplata za původní zdanitelné plnění v návaznosti na skončení příslušného řízení,
	2. výši opravy základu daně,
	3. rozdíl mezi výší neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění v návaznosti na skončení příslušného řízení a výší neobdržené úplaty, která odpovídá výši opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem,
	4. daň vypočtená z rozdílu podle bodu 3.


	(5) Opravný daňový doklad v případě dodatečné opravy základu daně obsahuje tyto údaje:
	a) označení věřitele,
	b) daňové identifikační číslo věřitele,
	c) označení dlužníka,
	d) daňové identifikační číslo dlužníka,
	e) evidenční číslo
	1. daňového dokladu,
	2. základní opravného daňového dokladu,
	3. opravného daňového dokladu v případě kvalifikovaného odhadu,
	4. opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně,

	f) den vystavení opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně,
	g) den uskutečnění opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky,
	h) výši přijaté úplaty, která je důvodem pro opravu základu daně v případě uhrazení pohledávky,
	i) výši úplaty předpokládané při opravě základu daně v případě uhrazení pohledávky podle § 42a odst. 1 písm. f),
	j) výši úplaty v návaznosti na změnu výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem,
	k) informaci o postoupené pohledávce, a to
	1. den, kdy došlo k postoupení pohledávky,
	2. cena, za jakou byla pohledávka postoupena,

	l) rozdíl mezi
	1. výší přijaté úplatou, která je důvodem pro opravu základu daně v případě uhrazení pohledávky, a
	2. výší úplaty předpokládané při opravě základu daně v případě uhrazení pohledávky podle § 42a odst. 1 písm. f) nebo výší úplaty v návaznosti na změnu výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem,

	m) sazbu daně,
	n) základ daně a daň vypočtené z rozdílu podle písmene l).

	(6) Opravný daňový doklad při zrušení registrace obsahuje tyto údaje:
	a) označení věřitele,
	b) daňové identifikační číslo věřitele,
	c) označení dlužníka,
	d) daňové identifikační číslo dlužníka,
	e) evidenční číslo
	1. daňového dokladu,
	2. základního opravného daňového dokladu,
	3. opravného daňového dokladu v případě kvalifikovaného odhadu,
	4. opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně,
	5. opravného daňového dokladu při zrušení registrace,

	f) den vystavení opravného daňového dokladu při zrušení registrace,
	g) den zrušení registrace věřitele,
	h) den provedení opravy podle § 42a odst. 1,
	i) základ daně a daň u původního zdanitelného plnění,
	j) výše poslední známé neobdržené úplaty.

	(6) Věřitel, který provedl opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, je povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových dokladů, na kterých jsou uvedena zdanitelná plnění, u kterých provedl tuto opravu.

	§ 42g
	Opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky jako samostatné zdanitelné plnění
	(1) Oprava základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné
	a) dnem doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi, pokud jde o opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky,
	b) dnem doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi v případě kvalifikovaného odhadu, pokud jde o zvýšení výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem,
	c) dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, v případě snížení výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem,
	d) dnem snížení výše poslední známé neobdržené úplaty, pokud jde o dodatečnou opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky,
	e) dnem předcházejícím dni, kdy věřitel přestal být plátcem, pokud jde o zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky.

	(2) Věřitel, který provedl opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, je povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových dokladů, na kterých jsou uvedena zdanitelná plnění, u kterých provedl tuto opravu.

	§ 42h
	Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky
	(1) Dlužník je povinen provést opravu odpočtu daně, provedl-li věřitel opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky nebo změnu výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, které mají za následek snížení uplatněného odpočtu daně, za zd...
	(2) Opravu odpočtu daně podle odstavce 1 dlužník prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným způsobem.
	(3) Provedl-li dlužník opravu odpočtu daně podle odstavce 1, je dlužník oprávněn provést opravu odpočtu daně, pokud věřitel provedl změnu výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, dodatečnou opravu základu daně nebo zrušení opravy základ...
	(4) Oprava odpočtu daně podle odstavce 3 lze provést v případě dodatečné opravy základu daně, která je provedena na základě postoupení pohledávky, nebo v případě zrušení opravy základu daně pouze do výše, kterou uhradil dlužník.
	(5) Oprava odpočtu daně podle odstavce 3 lze provést do 3 let od konce zdaňovacího období, jehož se oprava týká.
	(6) Opravu odpočtu daně podle odstavce 3 dlužník prokazuje opravným daňovým dokladem.

	§ 42i
	Společné ustanovení pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky
	Pokud věřitel opraví základ daně, použije pro opravu výše daně sazbu daně platnou ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění.

	§ 43
	Oprava výše daně v jiných případech
	(1) V případě, kdy plátce nebo identifikovaná osoba přiznala daň jinak, než stanoví tento zákon, a tím zvýšila daň na výstupu, je oprávněna provést opravu v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň. Oprav...
	S(2) V případě opravy výše daně v jiných případech plátce nebo identifikovaná osoba vystaví opravný daňový doklad, pokud měla povinnost vystavit daňový doklad nebo daňový doklad vystavila. Pokud plátce nebo identifikovaná osoba neměla povinnost vystav...
	(2) V případě opravy výše daně podle odstavce 1 plátce nebo identifikovaná osoba
	a) vystaví opravný daňový doklad, pokud měla povinnost vystavit daňový doklad, který
	1. obsahuje označení a daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
	2. neobsahuje označení a daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, avšak osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, je plátci nebo identifikované osobě dostatečně známa

	b) v ostatních případech provede opravu výše daně podle odstavce 1 v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

	(3) U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný osobou provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění.
	(4) Opravu výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění.
	(5) Osoba, která není plátcem a jíž vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na vystaveném dokladu, je oprávněna při opravě daně postupovat přiměřeně podle odstavců 1 až 4.
	(6) Osoba povinná k dani, která při poskytnutí vybrané služby s místem plnění v tuzemsku použije zvláštní režim jednoho správního místa, je oprávněna při opravě daně postupovat obdobně podle odstavců 1 až 4.

	S§ 44
	Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
	S(1) Plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat daň a jehož pohledávka, která vznikla v období končícím 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku z tohoto plnění, doposud nezanikla (dále jen „věřite...
	Sa) plátce, vůči kterému má věřitel tuto pohledávku (dále jen „dlužník“), se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka,
	Sb) věřitel přihlásil tuto svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží,
	Sc) věřitel a dlužník nejsou a ani v době vzniku pohledávky nebyli osobami, které jsou
	Sd) kapitálově spojenými osobami podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,
	S1. osobami blízkými, nebo
	S2. společníky téže společnosti, jsou-li plátci,

	Se) věřitel doručil dlužníkovi daňový doklad podle § 46 odst. 1.

	S(2) Pokud pohledávka nebyla v přezkumném jednání podle zákona upravujícího insolvenční řízení zjištěna v hodnotě, kterou měla v době vzniku, daň se vypočte podle ustanovení § 37 odst. 2. Pokud dojde k opravě základu daně a výše daně podle § 42, výše ...
	S(3) Opravu výše daně na výstupu je věřitel oprávněn provést nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byly splněny podmínky podle odstavce 1. Opravu nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné ...
	S(4) Věřitel, který provedl opravu výše daně podle odstavce 1, je povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých provedl opravu výše daně v tomto daňovém přiznání.
	S(5) Pokud provede věřitel opravu výše daně podle odstavce 1, je dlužník povinen snížit svoji daň na vstupu u přijatého zdanitelného plnění o částku daně opravenou věřitelem, a to ve výši, v jaké uplatnil odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění. ...
	S(6) Je-li pohledávka, u níž věřitel provedl opravu výše daně podle odstavce 1, následně plně či částečně uspokojena, vzniká věřiteli povinnost přiznat z přijaté úplaty daň, a to ke dni, v němž k plnému nebo částečnému uspokojení pohledávky došlo, a d...
	S(7) Postoupí-li věřitel pohledávku, u níž provedl opravu výše daně podle odstavce 1, je povinen zvýšit daň na výstupu o částku ve výši provedené opravy, případně sníženou o daň přiznanou podle odstavce 6, a to ke dni, v němž k postoupení pohledávky d...
	S(8) Při zrušení registrace je věřitel, který provedl opravu podle odstavce 1, povinen zvýšit daň na výstupu o částku ve výši provedené opravy, případně sníženou o daň přiznanou podle odstavce 6, a to v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období př...
	S(9) Opravy výše daně podle odstavců 1, 6, 7 nebo 8 se považují za samostatná zdanitelná plnění uskutečněná nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, ve kterém byly opravný daňový doklad podle § 46 nebo písemné oznámení doručeny dlužníkovi. U op...
	S(10) Zanikne-li věřitel s právním nástupcem, je opravu výše daně oprávněn provést i jeho právní nástupce; ustanovení odstavců 1 až 9 se použijí obdobně.

	§ 45
	Opravný daňový doklad
	(1) Opravný daňový doklad o opravě základu daně Sa výše daněS nebo o opravě výše daně Sv jiných případechS obsahuje
	a) označení osoby, která uskutečňuje plnění,
	b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
	c) označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
	d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
	e) evidenční číslo původního daňového dokladu,
	f) evidenční číslo opravného daňového dokladu,
	g) důvod opravy,
	h) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
	i) rozdíl mezi opravenou a původní daní,
	j) rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkemS.S,
	k) den, kdy se oprava základu daně považuje jako samostatné zdanitelné plnění za uskutečněné.

	(2) Pokud byl původní daňový doklad vystaven jako zjednodušený daňový doklad a osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, není plátci dostatečně známa, nemusí opravný daňový doklad obsahovat náležitosti podle odstavce 1 písm. c), d), h) a i).
	(3) Při opravě základu daně podle § 42 odst. 8 nemusí opravný daňový doklad obsahovat náležitosti podle odstavce 1 písm. i) a j).
	(4) Pokud se oprava základu daně Sa oprava výše daněS nebo oprava výše daně Sv jiných případechS týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny opravy, uvedeny na opr...

	S§ 46
	Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
	S(1) Daňový doklad při provedení opravy výše daně podle § 44 odst. 1 obsahuje označení věřitele,
	Sa) daňové identifikační číslo věřitele,
	Sb) označení dlužníka,
	Sc) daňové identifikační číslo dlužníka,
	Sd) spisovou značku insolvenčního řízení,
	Se) evidenční číslo daňového dokladu,
	Sf) evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu,
	Sg) den vystavení daňového dokladu,
	Sh) den uskutečnění původního plnění,
	Si) celkovou dlužnou částku,
	Sj) výši opravené daně,
	Sk) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je oprava výše daně provedena.

	S(2) Daňový doklad při provedení opravy výše daně podle § 44 odst. 6 obsahuje
	Sa) označení věřitele,
	Sb) daňové identifikační číslo věřitele,
	Sc) označení dlužníka,
	Sd) daňové identifikační číslo dlužníka,
	Se) evidenční číslo daňového dokladu,
	Sf) evidenční číslo daňového dokladu vystaveného podle odstavce 1,
	Sg) den vystavení daňového dokladu,
	Sh) den přijetí úplaty,
	Si) výši přijaté úplaty,
	Sj) výši daně z přijaté úplaty.


	§ 46a
	zrušen
	Díl 7

	Sazby daně
	§ 47
	Sazby daně u zdanitelného plnění
	(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje
	a) základní sazba daně ve výši 21 %,
	b) první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo
	c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.

	(2) U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.
	(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje první snížená sazba daně. U zboží uvedeného v příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.
	(4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně.
	(5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.
	(6) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně.
	(7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.
	(8) U základu daně podle § 36 odst. S10S 12 vztahujícímu se k vratným obalům se použije sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.

	§ 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, první nebo druhé snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.

	§ 47b
	Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění
	(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost osoby rozhodnutí o závazném posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění.
	(2) V žádosti o vydání rozhodnutí podle odstavce 1 osoba uvede
	a) popis zboží nebo služby, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti lze uvést jednu položku zboží nebo služby,
	b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.


	§ 48
	Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení
	(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.
	(2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
	a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
	b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
	c) stavba, která
	1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a
	2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,

	d) obytný prostor,
	e) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.

	(3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. To...
	(4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí byt nebo jiný soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, SkterýS které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením SodpovídáS odpovídají požadavkům na trvalé bydlení a ...
	(5) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
	a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 mP2P,
	b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 mP2P,
	c) obytný prostor pro sociální bydlení,
	d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,
	e) stavba určená pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách,
	f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovno...
	g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení,
	h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,
	i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí,
	j) speciální lůžková zařízení hospicového typu,
	k) domovy péče o válečné veterány,
	l) jiná stavba, která
	1. slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a
	2. je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek.


	(6) Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
	a) obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 mP2P,
	b) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.


	§ 48a
	zrušen
	§ 49
	Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení
	(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení.
	(2) První snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení.
	(3) První snížená sazba daně se uplatní u dodání
	a) stavby pro sociální bydlení,
	b) pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,
	c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo
	d) jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení.


	§ 50
	zrušen
	Díl 8

	Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
	§ 51
	Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
	(1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění:
	a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52),
	b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),
	Sb)S c) finanční činnosti (§ 54),
	Sc)S d) penzijní činnosti (§ 54a),
	Sd)S e) pojišťovací činnosti (§ 55),
	Se)S f) dodání nemovité věci (§ 56),
	Sf)S g) nájem nemovité věci (§ 56a),
	Sg)S h) výchova a vzdělávání (§ 57),
	Sh)S i) zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58),
	Si)S j) sociální pomoc (§ 59),
	Sj)S k) provozování hazardních her (§ 60),
	Sk)S l) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),
	Sl)S m) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62).

	(2) U plnění, které je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně, vzniká povinnost jej přiznat ke dni jeho uskutečnění. Je-li před uskutečněním plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně přijata úplata, vzniká povinnost přiznat plnění ...

	§ 52
	Základní poštovní služby a dodání poštovních známek
	(1) Základní poštovní službou se pro účely tohoto zákona rozumí základní služba podle zákona upravujícího poštovní služby poskytovaná držitelem poštovní licence obsažená v této licenci.
	(2) Dodáním poštovních známek se pro účely tohoto zákona rozumí dodání poštovních známek platných pro použití v rámci poštovních služeb v tuzemsku nebo dodání dalších obdobných cenin s tím, že částka za tato dodání nepřevyšuje nominální hodnotu nebo č...

	S§ 53
	zrušen
	§ 53
	Rozhlasové a televizní vysílání
	Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od daně rozumí rozhlasové nebo televizní vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona podle zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního vysílání, s výjimkou vysílání r...

	§ 54
	Finanční činnosti
	(1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
	a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních korporacích,
	b) přijímání vkladů od veřejnosti,
	c) poskytování úvěrů a peněžních zápůjček,
	d) platební služby a vydávání elektronických peněz,
	e) vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d),
	f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,
	g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu,
	h) obstarávání inkasa,
	i) směnárenská činnost,
	j) operace týkající se peněz,
	k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank, včetně zahraničních bank, nebo od státu,
	l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,
	m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
	n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet,
	o) obchodování s investičními nástroji, s výjimkou povolenek na emise skleníkových plynů, které jsou převáděny podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, na vlastní účet,
	p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,
	q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů,
	r) vedení evidence investičních nástrojů,
	s) vypořádání obchodů s investičními nástroji,
	v) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka,
	u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring,
	v) obhospodařování nebo administrace investičního fondu, důchodového fondu, účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů,
	w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,
	x) výplata dávek důchodového pojištění nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva,
	y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u).

	(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. c) v případě operací souvisejících se správou úvěru nebo peněžní zápůjčky může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr nebo peněžní zápůjčku.
	(3) Osvobození podle odstavce 1 písm. e) v případě operací souvisejících s vydáváním platebních karet, zejména správy nebo blokace platební karty, může uplatnit pouze vydavatel tohoto platebního prostředku.

	§ 54a
	Penzijní činnosti
	Penzijními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
	a) poskytování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
	b) poskytování penzijního připojištění podle zákona upravujícího penzijní připojištění,
	c) zprostředkování doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění.


	§ 55
	Pojišťovací činnosti
	Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí
	a) poskytování pojištění,
	b) poskytování zajištění,
	c) služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění.


	§ 56
	Dodání nemovité věci
	(1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který
	a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a
	b) není stavebním pozemkem.

	(2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek, na kterém
	a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
	1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo
	2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby, nebo

	b) může být podle stavebního povolení, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

	(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání
	a) prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního rozhodnutí, nebo
	b) kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.

	(4) Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
	a) stavba pevně spojená se zemí,
	b) jednotka,
	c) inženýrská síť,
	d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí,
	e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením,
	f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.

	(5) Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plát...

	§ 56a
	Nájem nemovité věci
	(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou
	a) krátkodobého nájmu nemovité věci,
	b) poskytnutí ubytovacích služeb, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 55 ve znění platném k 1. lednu 2008,
	Sb)S c) nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
	Sc)S d) nájmu bezpečnostních schránek,
	Sd)S e) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

	(2) Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá...
	S(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.
	(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň; to neplatí pro nájem
	a) stavby rodinného domu,
	b) obytného prostoru,
	c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
	d) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímaná tato část, tvořeno obytným prostorem,
	e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán,
	f) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno.


	§ 57
	(1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí
	a) výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, které jsou zapsán...
	b) školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou zapsány ve školském rejstříkuP42)P a které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo s ním přímo souvisejí; dále zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo ...
	c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školáchP44a)
	1. v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
	2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
	S3. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisůSPS44b)SPS,
	S4.S 3.S S v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných jako Univerzita třetího věku,

	Sd) činnost prováděná za účelem rekvalifikace poskytovaná osobami, které získaly akreditaci k provádění rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů, a osobami, které provádí rekvalifikaci k získání kvalifikačních požadavků podle státních norem ne...
	d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace nebo poskytování služeb odborného výcviku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnotyP7e)P, poskytovaná osobo...
	e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky žáků ve školách zřízených na území České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházkyP44d),
	f) jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dále jazykové vzdělání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání ...
	g) výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi pro děti a mládež,
	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.


	(2) Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci 1.

	§ 58
	Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží
	(1) Zdravotní službou se pro účely tohoto zákona rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytovaná poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným...
	(2) Dodáním zdravotního zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání
	a) lidské krve Sa jejích složekS, lidských orgánůS, tkáníS a mateřského mléka, pokud jsou dodány pro přímé použití v rámci zdravotní služby, nebo
	b) stomatologických výrobků, které jsou zdravotnickými prostředky podle zákona upravujícího zdravotnické prostředky, stomatologickými laboratořemi a oprav těchto výrobků.

	(3) Dodáním zdravotního zboží pro účely tohoto zákona není výdej nebo prodej
	a) léčiv,
	b) potravin pro zvláštní výživu, nebo
	c) zdravotnických prostředků na lékařský předpis i bez lékařského předpisu.

	(4) Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištěníP46).P

	§ 59
	Sociální pomoc
	Sociální pomocí se pro účely tohoto zákona rozumí sociální služby podle zvláštního právního předpisuP47)P. Sociální služby jsou osvobozeny od daně, pokud jsou poskytovány podle zvláštního právního předpisuP47a)P.

	§ 60
	Provozování hazardních her
	Provozováním hazardních her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování hazardních her podle zákona upravujícího hazardní hry, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.

	§ 61
	Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
	Od daně jsou dále osvobozena tato plnění:
	Sa) poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy politických stran a hnutí, církví a náboženských společností, spolků včetně odborových organizací, profesních komor nebo jiných právnických osob, které nebyly založeny nebo ...
	a) poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní členy právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a jejichž povaha je politická, odborová, náboženská, vlasten...
	b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou dětí a mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisuP48a)P,
	c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k činnostem uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k duchovní péči,
	d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost,
	e) poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,
	f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou osvobozeny od daně podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a 59 za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných vý...
	Sg) poskytování služeb, které poskytují nezávislá seskupení osob, která jsou právnickou osobou, svým členům, kteří uskutečňují pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo plnění, při jejichž uskutečňování nejsou osobou povinnou k d...
	g) poskytování služby nezávislým seskupením osob, které je osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, se sídlem v tuzemsku, svým členům, kteří uskutečňují plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle písmen a) až f), § 52 odst. 1, ...
	1. jsou tyto služby přímo nezbytné k tomu, aby tito členové mohli uskutečňovat uvedená plnění nebo činnosti,
	2. úhrada za poskytnuté služby odpovídá nákladům na jejich poskytnutí podle podílů členů na poskytnuté službě a
	3. toto poskytování nenarušuje tím, že se jedná o plnění osvobozené od daně, hospodářskou soutěž.



	§ 62
	Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně
	(1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně.
	(2) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení nebo použití neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4.

	Díl 9

	Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně
	§ 63
	Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
	(1) Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena dále uvedená osvobozená plnění za podmínek stanovených v § 64 až 71g:
	a) dodání zboží do jiného členského státu (§ 64),
	b) pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65),
	c) vývoz zboží (§ 66),
	d) poskytnutí služby do třetí země (§ 67),
	e) osvobození ve zvláštních případech (§ 68),
	f) přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69),
	g) přeprava osob (§ 70),
	h) dovoz zboží (§ 71),
	i) dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím (§ 71a až 71f),
	j) dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně (§ 71g).

	(2) U plnění, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost jej přiznat ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak. Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36. Při opr...

	§ 64
	Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu
	(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, ...
	(2) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu plátcem osobě v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z tuzemska plátcem nebo osobou, která nový dopravní prostředek pořizuje, nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno...
	(3) Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného členského státu plátcem osobě povinné k dani, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, nebo právnické osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském s...
	(4) Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a bylo ...
	(5) Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.

	§ 65
	Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu
	Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud
	a) dodání takového zboží plátcem v tuzemsku by bylo v každém případě osvobozeno od daně,
	b) dovoz takového zboží by byl osvobozen od daně, nebo
	c) pořizovatel má nárok na vrácení daně na vstupu podle § 82a až 83, s výjimkou nároku na vrácení daně v poměrné výši.


	§ 66
	Osvobození od daně při vývozu zboží
	(1) Vývozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země, jestliže zboží bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno.
	(2) Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží SplátcemS, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země
	a) prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou, nebo
	b) kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo ani místo pobytu, ani provozovnu, s výjimkou zboží přepravovaného kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popřípadě jiného prostředku pro...

	(3) Při dodání zboží do třetí země se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území Evropské unie.
	S(4) Výstup zboží z území Evropské unie je plátce povinen prokázat
	Sa) rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, nebo
	Sb) jinými důkazními prostředky v případě ústního celního prohlášení pro vývoz zboží.
	(4) Výstup zboží z území Evropské unie je plátce povinen prokázat
	a) rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, u kterého je potvrzen výstup zboží z území Evropské unie, nebo
	b) jinými důkazními prostředky v případě
	1. ústního celního prohlášení pro vývoz zboží nebo
	2. úkonu považovaného za celní prohlášení pro vývoz zboží.


	§ 67
	Osvobození při poskytnutí služby do třetí země
	(1) Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.
	(2) Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou t...

	§ 68
	Osvobození ve zvláštních případech
	(1) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro zásobení lodí
	a) používaných k plavbě po volném moři a přepravujících osoby za úplatu nebo používaných k obchodní, průmyslové nebo rybářské činnosti,
	b) používaných k poskytnutí záchrany a pomoci na moři nebo k pobřežnímu rybolovu, s výjimkou dodání palubních zásob lodím používaným k pobřežnímu rybolovu,
	c) válečných, pokud opouštějí tuzemsko a směřují do zahraničních přístavů a kotvišť.

	(2) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno
	a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem námořních lodí, včetně nájmu námořních lodí s posádkou, uvedených v odstavci 1 písm. a) a b),
	b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení včetně rybářského vybavení, které je na těchto lodích instalováno nebo používáno.

	(3) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno
	a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem letadel, včetně nájmu letadel s posádkou, které jsou užívány leteckými společnostmi provozujícími zejména Spřepravu osob a zboží mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměm...
	b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení, které je na těchto letadlech instalováno nebo používáno.

	(4) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží pro zásobení letadel uvedených v odstavci 3.
	(5) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby, s výjimkou služeb uvedených v odstavci 2, která bezprostředně souvisí s námořními loděmi uvedenými v odstavci 2 nebo bezprostředně souvisí s přepravovaným nákladem.
	(6) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby, s výjimkou služeb uvedených v odstavci 3, která bezprostředně souvisí s letadly uvedenými v odstavci 3 nebo bezprostředně souvisí s přepravovaným nákladem. Za Sslužbu, která bezpro...
	(7) Subjektem Evropské unie se pro účely tohoto zákona rozumí tyto subjekty uvedené v příslušných předpisech Evropské unieP75)P:
	Sa) Evropská unie,
	a)  orgány Evropské unie,
	b) Evropské společenství pro atomovou energii,
	c) Evropská centrální banka,
	d) Evropská investiční banka,
	e) subjekt založený Evropskou unií.

	(8) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby diplomatické misiP56)P, konzulárnímu úřaduP57)P, zvláštní misi, mezinárodní organizaci, zastupitelství mezinárodní organizace a jejich členům a úředníkům, a to v m...
	(9) Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, mezinárodní organizace, zastupitelství mezinárodní organizace nebo subjekty Evropské unie se sídlem nebo umístěním v tuzemsku a jejich členové nebo úředníci, pokud jsou osobami požívajícími výsad ...
	(10)  Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby
	a) uskutečněné v tuzemskuS, které jsou určenyS určené pro použití ozbrojenými silami Sostatních členských států Severoatlantické smlouvy nebo států zúčastněnýchS státu, který je členem Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného v Partnerství pr...
	b) do jiného členského státu pro ozbrojené síly Sjakéhokoli členského státu, který je členským státem Severoatlantické smlouvy nebo státem zúčastněným v Partnerství pro mír a který není státem určení, které jsou určenyS státu, který je členem Severoat...

	(11) Nárok na osvobození od daně podle odstavce 10 v případě ozbrojených sil, které vyslal jiný členský stát, se prokazuje osvědčením o osvobození od daně podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnic...
	a)  odstavce 10 písm. a) Ministerstvo obrany,
	b)  odstavce 10 písm. b) příslušný orgán členského státu určení.

	(12) Nárok na osvobození od daně podle odstavce 10 se v případě ozbrojených sil, které vyslal jiný než členský stát, prokazuje čestným prohlášením potvrzeným příslušným orgánem státu, který ozbrojené síly vyslal.
	S(11)S (13) Státy zúčastněné v Partnerství pro mír mají nárok na osvobození od daně podle odstavce 10 pouze v rozsahu stanoveném příslušnou mezinárodní smlouvou.
	S(12)S (14) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zlata centrálním bankám jiných států.
	S(13)S (15) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží humanitárním a dobročinným organizacím, které je v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešlou nebo přepraví do třetí země.
	S(14) S(16) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění plnění osvobozeného od daně podle § 66 až 69, s výjimkou odstavce S15S 17, nebo plnění uskutečněné...
	S(15)S (17) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozena přeprava zboží mezi členskými státy, pokud se jedná o přepravu nebo odeslání zboží na ostrovy tvořící autonomní oblasti Azory a Madeira, z těchto ostrovů nebo mezi těmito ostrovy.

	§ 69
	Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
	S(1) Při vývozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí
	Sa) přepravy zboží,
	Sb) služby přímo vázané na vývoz zboží, s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.

	S(2) Při dovozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí
	Sa) přepravy zboží,
	Sb) 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.

	(1) Při vývozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží.
	(2) Při dovozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí služby
	a) vztahující se k dovozu zboží, je-li být hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží podle § 38 odst. 1 písm. b),
	b) přímo vázané na dovoz zboží, pokud je toto zboží při vstupu na území Evropské unie dočasně uskladněno nebo propuštěno do celního režimu podle § 12 odst. 2 písm. b).

	(3) Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu zboží nebo vývozu zboží je plátce, který uskutečňuje přepravu při dovozu zboží nebo vývozu zboží, povinen doložit
	a) přepravním dokladem,
	b) smlouvou o přepravě věci, nebo
	c) jinými důkazními prostředky.


	§ 70
	Osvobození přepravy osob
	Přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně služeb přímo souvisejících s touto přepravou, je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Za služby přímo souvisejí...

	§ 71
	Osvobození od daně při dovozu zboží
	(1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně.
	(2) Od daně je osvobozen dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží přiznáno osvobození od cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unieP49)P, pokud se jedná o:
	a) zboží dovážené v zásilkách neobchodní povahy, jde-li o dovoz kávy nebo čaje, vztahuje se osvobození od daně na množství do
	1. 500 g kávy, nebo 200 g kávového extraktu a esence,
	2. 100 g čaje, nebo 40 g čajového extraktu a esence,

	b) osobní majetek fyzických osob,
	1. které se stěhují ze zahraničí do tuzemska,
	2. dovážený při příležitosti sňatku,
	3. nabytý děděním,

	c) výbavu, studijní potřeby a vybavení obývaných domácností žáků nebo studentů,
	d) přemístění obchodního majetku a ostatního zařízení při přemístění obchodního závodu,
	e) léčivé látky, léčivé přípravky, laboratorní zvířata, biologické nebo chemické látky,
	1. laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu,
	2. léčivé látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání,
	3. referenční látky pro kontrolu jakosti přípravků,
	4. farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech,

	f) zboží určené charitativním nebo dobročinným subjektům,
	1. zboží dovážené pro uskutečnění obecných záměrů, základní životní potřeby pouze bezúplatně nabyté,
	2. bezúplatně nabyté zboží dovážené ve prospěch osob se zdravotním postižením pro účely vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj,
	3. zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof,

	g) dovoz v rámci mezinárodních vztahů,
	1. čestná vyznamenání nebo ceny,
	2. dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů,
	3. zboží určené k užívání hlavou státu,

	h) zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti,
	1. vzorky zboží nepatrné hodnoty,
	2. tiskoviny a reklamní materiál,
	3. zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné události,

	i) zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům,
	j) různý dovoz, a to
	1. zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového či obchodního vlastnictví,
	2. turistický propagační materiál,
	3. různé dokumenty a zboží,
	4. materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě,
	5. stelivo, píce a krmivo pro zvířata během jejich přepravy,
	6. pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech a speciálních kontejnerech,
	7. zboží určené na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků nebo hřbitovů válečných obětí,
	8. rakve, urny a smuteční ozdoby.


	(3) Od daně je dále osvobozen dovoz
	a) zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáků a tabákových výrobků,
	b) čistokrevných koní starých nejvýše šest měsíců, narozených ve třetí zemi nebo na třetím území ze zvířete, které bylo na území Evropské unie pokryto a poté dočasně vyvezeno k porodu,
	c) sbírkových a uměleckých předmětů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy, které nejsou určeny k prodeji a které dovážejí muzea a galerie, pokud jsou dováženy bezúplatně, nebo pokud jsou dováženy za úplatu a nejsou dodány osobou povinnou k dani,
	d) oficiálních publikací vydávaných orgány veřejné moci země nebo území vývozu, mezinárodními organizacemi, veřejnými samosprávami a veřejnoprávními subjekty usazenými v zemi nebo na území vývozu a tiskovin šířených při příležitosti voleb do Evropskéh...
	e) vratných obalů bez úplaty či za úplatu,
	f) úlovku do přístavu, který nebyl zpracován nebo který již byl konzervován za účelem prodeje, ale dosud nebyl dodán, pokud byl uskutečněn osobou podnikající v námořním rybářství, nebo
	g) plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nebo vpuštěním z plavidla převážejícího plyn do soustavy zemního plynu nebo těžební plynovodní sítě, dovoz elektřiny, tepla nebo chladu prostřednictvím tepelných nebo chladicích sítí.

	(4) Od daně je dále osvobozen dovoz zboží
	a) osobám požívajícím diplomatických výsad a imunit, a to v rozsahu vyplývajícím z mezinárodních smluv, které jsou součástí českého právního řádu, pokud bylo tomuto zboží přiznáno osvobození od cla,
	b) uskutečněný subjekty Evropské unie, a to v mezích a za podmínek upravených v protokolu a v dohodách o jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla těchto subjektů, pokud tím není narušena hospodářská soutěž,
	c) uskutečněný mezinárodními organizacemi jinými než uvedenými v písmenu b), které jsou za mezinárodní organizace uznávány úřady hostitelského členského státu, nebo uskutečněný členy těchto organizací v mezích a za podmínek upravených mezinárodními sm...
	d) ozbrojenými silami Sstátů, které jsou členy Organizace Severoatlantické smlouvy, jiných než České republikyS státu, který je členem Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír, které je určeno pro použití těmito ozbrojen...

	(5) Státy zúčastněné v Partnerství pro mír mají nárok na osvobození od daně při dovozu zboží pouze v rozsahu stanoveném příslušnou mezinárodní smlouvou.
	S(5)S (6) U vráceného zboží je přiznán nárok na osvobození od daně pouze osobě, která předmětné zboží vyvezla, pokud bylo tomuto zboží přiznáno osvobození od cla.
	S(6)S (7) Od daně je osvobozen dovoz zlata Českou národní bankou.




	Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím
	§ 71a
	(1) Od daně je v tuzemsku osvobozen příležitostný dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího, pokud je toto zboží určeno k osobnímu užívání cestujícím, k užívání členy jeho rodiny nebo jako dar a z povahy ani množství zboží nelze usuzovat, že je d...
	(2) Osobními zavazadly cestujícího se pro účely tohoto zákona rozumí zavazadla, která cestující předkládá při svém příjezdu celnímu úřadu, a zavazadla, která celnímu úřadu předloží později, pokud prokáže, že byla zapsána jako doprovodná zavazadla v ok...
	(3) Za dovoz zboží cestujícím se nepovažuje dovoz zboží, u kterého cestující prokáže, že bylo pořízeno na území Evropské unie, a u kterého nebyla v žádném členském státě vrácena daň nebo spotřební daň.

	§ 71b
	(1) Dovoz zboží cestujícím v letecké dopravě je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR na osobu.
	(2) Dovoz zboží cestujícím v rámci rekreačního nebo sportovního létáníP49c)P je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnoty zboží odpovídající částce 300 EUR na osobu.
	(3) Při dovozu zboží cestujícím mladším patnácti let se částka uvedená v odstavcích 1 a 2 snižuje na částku 200 EUR na osobu.
	(4) Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle odstavců 1 až 3 nelze započítat jen část hodnoty některého dovezeného zboží.
	(5) Do celkové výše hodnoty zboží osvobozeného od daně podle odstavců 1 až 3 se nezapočítává hodnota
	a) zboží uvedeného v § 71c, 71d a 71f,
	b) zboží, které je dočasně dovezeno cestujícím do tuzemska,
	c) zboží dováženého nazpět po jeho dočasném vývozu cestujícím,
	d) léčiv nezbytných pro osobní potřebu cestujícího.

	(6) Pro přepočet hodnoty zboží na českou měnu se použije kurz platný první pracovní den měsíce října roku předcházejícího dovozu zboží zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie. Takto přepočítaná hodnota zboží na českou měnu se zaokrouhlí na stokoru...

	§ 71c
	(1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně, je v tuzemsku osvobozen od daně nejvýše v rozsahu
	a) 200 cigaret,
	b) 100 doutníků o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 3 gramy,
	c) 50 doutníků o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 3 gramy, nebo
	d) 250 g tabáku ke kouřeníS.S,
	e) množství zahřívaných tabákových výrobků, které obsahují 100 g tabáku.

	(2) Pro účely osvobození od daně představuje každé množství jednotlivých druhů výrobků uvedené v odstavci 1 100 % celkového množství, které lze osvobodit od daně. Osvobození od daně lze uplatnit na jakoukoli kombinaci množství těchto výrobků, pokud so...
	(3) Osvobození od daně podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na zboží dovezené cestujícím mladším sedmnácti let.

	§ 71d
	(1) Dovoz zboží cestujícím v případě, že se jedná o dovoz alkoholu a alkoholických nápojů, s výjimkou tichého vína a piva, je v tuzemsku osvobozen od daně nejvýše v rozsahu
	a) 1 litru alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo
	b) 2 litrů alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 22 % objemových.

	(2) Pro účely osvobození od daně představuje každé množství jednotlivých druhů výrobků uvedené v odstavci 1 100 % celkového množství, které lze osvobodit od daně. Osvobození od daně lze uplatnit na jakoukoli kombinaci množství těchto výrobků, pokud so...
	(3) Při dovozu tichého vína a piva je v tuzemsku osvobozen od daně dovoz zboží cestujícím v množství nejvýše 4 litry tichého vína na osobu a 16 litrů piva na osobu.
	(4) Osvobození od daně podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na zboží dovezené cestujícím mladším sedmnácti let.

	§ 71e
	(1) Dovoz zboží při výkonu práce členem posádky letadla, které je používáno k přepravě mezi třetími zeměmi a tuzemskem, nebo dovoz zboží členem posádky letadla v rámci rekreačního nebo sportovního létání, je v tuzemsku osvobozen od daně do výše hodnot...
	(2) Ustanovení § 71a až 71d se pro dovoz zboží členem posádky letadla uvedeného v odstavci 1 použijí obdobně.

	§ 71f
	Od daně je v tuzemsku osvobozen dovoz pohonných hmot v běžné nádrži motorového dopravního prostředku a dovoz pohonných hmot v množství nejvýše 10 litrů v přenosné nádrži v jednom motorovém prostředku pro dopravu.

	§ 71g
	Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně
	(1) Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká povinnost přiznat daň v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členskéh...
	(2) Pokud se však jedná o dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 odst. 1 nebo o přemístění obchodního majetku podle § 64 odst. 4, je dovoz zboží osvobozen od daně, pokud plátce v okamžiku propuštění zboží do celního režimu volného oběhu pos...
	a) své daňové identifikační číslo,
	b) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě, které je zboží odesláno nebo přepraveno, popřípadě své daňové identifikační číslo, přidělené pro účely daně z přidané hodnoty v jiném členském státě, která jsou uvedena v ...
	c) podklady dokazující, že dovezené zboží je bezprostředně určeno k odeslání nebo přepravě do jiného členského státu.

	(3) Plátce je povinen uvést dovoz zboží osvobozený od daně podle odstavce 1 do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží do tohoto celního režimu propuštěno.
	(4) Pokud nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, vzniká plátci povinnost přiznat daň podle § 23.

	Díl 10
	Odpočet daně
	§ 72
	Nárok na odpočet daně
	(1) Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování
	a) zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,
	b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku,
	c) plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku,
	d) plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) a v § 55 s místem plnění ve třetí zemi, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží, nebo
	e) plnění uvedených v § 13 odst. 9 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5S,S.
	Sf)  rozhlasového nebo televizního vysílání prováděného provozovateli vysílání ze zákonaSPS29)SPS.

	(2) Daní na vstupu u přijatého zdanitelného plnění se rozumí daň uplatněná podle tohoto zákona
	a) na zboží, které plátci bylo nebo má být dodáno, nebo službu, která mu byla nebo má být poskytnuta,
	b) na zboží, které bylo plátcem pořízeno z jiného členského státu anebo dovezeno ze třetí země, Snebo
	c) v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b)S.S, nebo
	d) při dodání zboží nebo poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu.

	(3) Nárok na odpočet daně vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat.
	(4) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisuP53)P uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst....
	(5) Plátce má nárok na odpočet daně v plné výši u přijatého zdanitelného plnění, které použije výhradně pro uskutečňování plnění uvedených v odstavci 1.
	(6) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, tak pro jiné účely, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen v části připadající na použití s nárokem na odpočet daně (dále jen „odpočet daně v...

	§ 73
	Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně
	(1) Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto podmínky:
	a) při odpočtu daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, mít daňový doklad,
	b) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil při poskytnutí zdanitelného plnění osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku nebo jiným plátcem, anebo kterou plátce uplatnil při pořízení zboží z jiného členského státu, daň přiznat a mít daňový doklad; ...
	c) při odpočtu daně při dovozu zboží, je-li plátce povinen tuto daň přiznat podle § 23 odst. 2 až 4, daň přiznat a mít daňový doklad,
	d) při odpočtu daně při dovozu zboží, není-li plátce povinen postupovat podle § 23 odst. 2 až 4, vyměřenou daň zaplatit a mít daňový doklad, nebo
	e) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), daň přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným způsobem.

	(2) Plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve za zdaňovací období, ve kterém jsou splněny podmínky podle odstavce 1.
	(3) Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí lhůty, která činí 3 roky. Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet daně vznikl. Po uplynutí této lhůty...
	a) mu vznikla povinnost tuto daň přiznat, nebo
	b) toto zdanitelné plnění použije pro účely plnění podle § 13 odst. 4 písm. b).

	(4) Plátce, který má u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet daně v částečné výši, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mo...
	(5) Neobsahuje-li doklad pro prokázání nároku na odpočet daně všechny předepsané náležitosti daňového dokladu, lze nárok prokázat jiným způsobem.
	(6) Převyšuje-li částka daně uvedená na přijatém daňovém dokladu výši daně, která má být uplatněna podle tohoto zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající dani, která má být uplatněna podle tohoto zákona. Je-li ...

	§ 74
	Oprava odpočtu daně
	(1) SJe-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...
	S(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 plá...
	S(3) Je-li provedena oprava základu daně a výše daně podle § 42, která má za následek zvýšení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, oprávněn provést opravu odpočtu daně. Opravu je plátce oprávněn provést na základě při...
	(2) Uplatnil-li plátce odpočet daně z částky úplaty poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění, dané zdanitelné plnění se neuskutečnilo a úplata nebyla vrácena, ani použita na úhradu jiného plnění, je plátce povinen provést opravu odpočtu daně v...
	(3) Zjistil-li plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, že nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, na základě kterých dojde ke zvýšení uplatněného odpočtu daně, je plátce oprávněn provést opravu odpočtu daně, pokud mu byl doruč...
	(4) V případě přijetí zdanitelného plnění, u kterého je základ daně podle § 37a záporný, se postupuje podle odstavce 1 obdobně.

	§ 75
	Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši
	S(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci své ekonomické činnosti jak pro účely činností, které jsou předmětem daně, tak pro účely činností, které předmětem daně nejsou, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu...
	S(2)S (1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak Sv rámci svých ekonomických činnostíS pro účely související se svými uskutečněnými plněními, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající roz...
	S(3)S S(2) V případě přijatého zdanitelného plnění určeného k uskutečňování svých ekonomických činností, které plátce použije zčásti rovněž pro účely s nimi nesouvisejícími, si plátce může zvolit, že uplatní nárok na odpočet daně v plné výši. Část při...
	(2) V případě přijatého zdanitelného plnění, které není dlouhodobým majetkem, určeného pro uskutečněná plnění, které plátce použije zčásti rovněž pro svou osobní spotřebu nebo pro osobní spotřebu svých zaměstnanců, si plátce může zvolit, že uplatní ná...
	S(4)S (3) Příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a podílu použití tohoto plnění pro Sčinnosti plátce, které jsou předm...
	S(5)S (4) Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl ...
	(5) V případě, že plátce uplatnil odpočet daně z poskytnuté úplaty před pořízením dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v poměrné výši, v jiném roce, než ve kterém je po pořízení tohoto majetku nárok na odpočet daně oprávněn uplatni...
	(6) Je-li vypočtená částka opravy podle odstavců 4 nebo 5 kladná, je plátce oprávněn výši uplatněného odpočtu daně opravit, je-li záporná, je plátce povinen výši uplatněného odpočtu daně opravit. Opravu plátce provede za poslední zdaňovací období kale...

	§ 76
	Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši
	(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění v rámci svých ekonomických činností jak pro plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v § 72 odst. 1, tak pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku i mimo tuzemsk...
	(2) Příslušná výše odpočtu daně v krácené výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši, a koeficientu. Dojde-li k souběhu nároku na odpočet daně v krácené výši pod...
	(3) Koeficient podle odstavce 2 věty první se vypočte jako procentní podíl, v jehož
	a) čitateli je součet částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně uvedených v § 72 odst. 1,
	b) jmenovateli je celkový součet hodnoty v čitateli a součtu hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.

	Do součtu částek základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných plnění se započítávají také přijaté úplaty, pokud z těchto přijatých úplat plátci vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na celé proc...
	(4) Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají
	a) SprodejS dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, pokud tento majetek plátce využíval pro Ssvé ekonomické činnostiS svou ekonomickou činnost; to neplatí, je-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti plátce,
	b) poskytnutí finančních služeb, dodání nemovité věci a nájem nemovité věci, a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně,
	c) plnění podle § 13 odst. 4 písm. b).

	(5) Je-li hodnota ve jmenovateli podílu vypočteného podle odstavce 3 kladné číslo a hodnota v jeho čitateli nula nebo záporné číslo, je koeficient 0 %. Je-li hodnota ve jmenovateli tohoto podílu nula nebo záporné číslo a hodnota v jeho čitateli nula n...
	(6) Pro výpočet nároku na odpočet daně v krácené výši ve zdaňovacích obdobích běžného kalendářního roku plátce použije koeficient vypočtený z údajů za zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku při vypořádání odpočtu daně. Pokud plnění pro výp...
	(7) Po skončení běžného kalendářního roku plátce provede vypořádání odpočtu daně v krácené výši za všechna zdaňovací období tohoto roku (dále jen „vypořádávané období“). Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi celkovým nárokem na odpočet daně v krácené...
	(8) Pro vypořádání odpočtu daně v krácené výši při zrušení registrace se použije obdobně odstavec 7 s tím, že vypořádávané období je od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém došlo ke zrušení registrace, do dne zrušení registrace.
	(9) Dojde-li po vypořádání odpočtu daně k opravě uskutečněných plnění za některé ze zdaňovacích období již vypořádaného roku, výše nároku na odpočet daně v krácené výši se přepočte novým vypořádacím koeficientem vypočteným z údajů za celé vypořádávané...
	(10) V případě, že plátce uplatnil odpočet daně z poskytnuté úplaty před pořízením dlouhodobého majetku, u kterého má nárok na odpočet daně v krácené výši, v jiném roce, než ve kterém je po pořízení tohoto majetku nárok na odpočet daně oprávněn uplatn...

	§ 77
	Vyrovnání odpočtu daně
	(1) Původní odpočet daně uplatněný u obchodního majetku před jeho použitím, s výjimkou dlouhodobého majetku, podléhá vyrovnání, pokud ve lhůtě pro uplatnění nároku na odpočet daně podle § 73 odst. 3 plátce tento majetek použije v rámci svých ekonomick...
	(2) Použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně v
	a) plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v krácené výši nebo nárok na odpočet daně nemá,
	b) krácené výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši, nebo
	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.

	(3) Původní odpočet daně uplatněný u staveb a jednotek, které nejsou dlouhodobým majetkem, podléhá vyrovnání rovněž po uplynutí lhůty podle § 73 odst. 3, jsou-li splněny ostatní podmínky podle odstavce 1.
	(4) Částka vyrovnání odpočtu daně se vypočte jako rozdíl mezi výší nároku na odpočet daně k okamžiku použití majetku a výší původního uplatněného odpočtu daně. Je-li vypočtená částka vyrovnání odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn vyrovnání provést,...
	(5) Vyrovnání odpočtu daně plátce provede za zdaňovací období, ve kterém byl obchodní majetek použit a ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost provést toto vyrovnání.

	Úprava odpočtu daně
	§ 78
	(1) Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku podléhá úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které z...
	(2) Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatně za každý kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, a to ve srovnání se skutečnostmi, které plátce zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně nebo při pořízení toho...
	(3) Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnoceníP73)P a v případě pozemků se lhůta pro úpravu odpočtu daně prodlužuje na 10...
	(4) Změnou rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, se rozumí případy, kdy plátce
	a) uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši nebo nárok na odpočet daně nemá,
	b) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši,
	c) neměl nárok na odpočet daně a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši nebo v částečné výši, nebo
	d) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a vznikne rozdíl mezi poměrnými koeficienty nebo vypořádacími koeficienty.

	(5) Pro účely úpravy odpočtu daně se technické zhodnoceníP73)P považuje za samostatný dlouhodobý majetek.
	(6) Úpravu odpočtu daně plátce provede za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost provést tuto úpravu.

	§ 78a
	(1) Částka úpravy odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se vypočte ve výši jedné pětiny, popřípadě jedné desetiny v případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnoceníP73)P a v případě pozemků, ze součinu
	a) částky daně na vstupu u příslušného majetku a
	b) rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž se provádí úprava odpočtu daně, a ukazatelem nároku na odpočet daně
	c) ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet daně uplatněn, nebo
	d) ke kalendářnímu roku, v němž byl majetek pořízen, pokud plátce nárok na odpočet daně neměl.

	(2) Ukazatelem nároku na odpočet daně je
	a) 0 %, nemá-li plátce nárok na odpočet daně,
	b) 100 %, má-li plátce nárok na odpočet daně v plné výši, nebo
	c) poměrný koeficient nebo vypořádací koeficient, má-li plátce nárok na odpočet daně pouze v částečné výši, popřípadě součin obou koeficientů, dojde-li k souběhu nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75 a nároku na odpočet daně v krácené výši ...

	(3) Úprava odpočtu daně se provede pouze v případě, že rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn úpravu provést, je-li záporná, je plátce povine...
	(4) Při výpočtu částky úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku, který plátce pořídil jako osoba povinná k dani přede dnem registrace, se postupuje obdobně podle odstavce 1 s tím, že namísto ukazatele nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v n...
	(5) Používá-li plátce majetek pro změněné účely podle § 78 odst. 4 písm. a) až c) pouze po část příslušného kalendářního roku, zohlední se tato skutečnost v částce úpravy odpočtu daně vypočtené podle odstavce 1 nebo 4.

	§ 78b
	(1) Pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se použijí obdobně ustanovení § 78 a 78a s tím, že lhůta pro úpravu odpočtu počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl tento majetek uveden do stavu způsobilého k užívání.
	(2) U dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, jehož uvedením do stavu způsobilého k užívání došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), se částka daně na vstupu pro výpočet úpravy odpočtu daně stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a)...

	§ 78c
	(1) Ustanovení § 78 až 78b se použijí obdobně pro úpravu odpočtu daně u
	a) majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
	b) majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,
	c) majetku, který je součástí jmění přecházejícího při přeměně obchodní korporace,
	d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických činností.

	(2) Běh lhůty pro úpravu odpočtu daně podle odstavce 1 se nepřerušuje.

	§ 78d
	(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k uskutečnění plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby, použijí se obdobně ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně se provede jednorázově a plátce ji provede za zdaňov...
	(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně za kalendářní rok, ve kterém došlo k uskutečnění plnění 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...
	(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1.
	(4) Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodáS, převedeS nebo poskytne dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní nárok na odpočet daně v poměrné výši, jde o Sdodání zboží nebo poskytnutí služby v rámci uskutečňování jeho ...

	§ 78da
	(1) Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k dodání nemovité věci, na které byla dokončena oprava v hodnotě bez daně vyšší než 200 000 Kč, podléhá tato oprava úpravě odpočtu daně.
	(2) Lhůta pro úpravu odpočtu daně v případě opravy nemovité věci činí 10 let a počíná běžet kalendářním rokem, ve kterém byla oprava dokončena.
	(3) Při úpravě odpočtu daně v případě opravy nemovité věci se postupuje obdobně podle § 78d s tím, že při stanovení částky jednorázové úpravy odpočtu se použije ukazatel původního nároku na odpočet daně ve výši podílu skutečně uplatněného odpočtu daně...

	§ 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 zdaňo...
	(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 o...
	(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.

	Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace
	§ 79
	S(1) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku.
	(1) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pokud
	a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 12 kalendářních měsíců a část kalendářního měsíce přede dnem, kdy se stala plátcem, a
	b) je toto plnění ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku.

	(2) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého zdanitelného plnění, pokud
	a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 60 kalendářních měsíců a část kalendářního měsíce přede dnem, kdy se stala plátcem,
	b) se toto plnění stalo součástí dlouhodobého majetku, který byl uveden do stavu způsobilého k užívání v období 12 kalendářních měsíců a části kalendářního měsíce přede dnem, kdy se stala plátcem, a to před uvedením tohoto dlouhodobého majetku do stav...
	c) tento dlouhodobý majetek je ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku.

	(3) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého zdanitelného plnění, které není ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku, pokud v období zahrnujícím 6 kalendářních měsíců a část kalendářního měsíce přede dn...
	(4) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého zdanitelného plnění, pokud
	a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 12 kalendářních měsíců a část kalendářního měsíce přede dnem, kdy se stala plátcem,
	b) toto plnění není ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku a
	c) měla u tohoto plnění přede dnem, kdy se stala plátcem, nárok na vrácení daně podle § 82a nebo 83, který nemohla uplatnit, neboť pro podání žádosti o vrácení daně nesplnila podmínku minimální délky období pro uplatnění vrácení daně.

	S(2)S (5) Nárok na odpočet daně podle Sodstavce 1S odstavců 1 až 4 se uplatní způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených v § 72 až 78d. Pro výpočet částky nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 78d odst. 2.
	S(3)S (6) Nárok na odpočet daně podle odstavců 1 Sa 2S až 4 lze uplatnit za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem.
	(7) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění podle odstavce 1 až 4, pokud mu z tohoto plnění vznikl nárok na vrácení částky podle § 79d nebo nárok na vrácení daně.

	§ 79a
	(1) Při zrušení registrace je plátce povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně nebo jeho část.
	(2) Částka snížení nároku na odpočet daně u nedokončeného majetku, u úplat za zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila, a u zásob se určí ve výši uplatněného odpočtu daně. Pro výpočet částky snížení nárok...
	(3) Částka snížení nároku na odpočet daně u majetku, který není uveden v odstavci 2 a u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč, pořízeného v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní m...
	S(3)S (4) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně u
	a) majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
	b) majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,
	c) majetku, který je součástí jmění přecházejícího při přeměně obchodní korporace,
	d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických činností.

	S(4)S (5) Plátce je povinen provést snížení odpočtu daně podle odstavců 1 až S3S 4 za poslední zdaňovací období registrace.

	§ 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 d...
	§ 79c
	Při zrušení registrace nevzniká povinnost snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně nebo jeho část, a to
	a) při zrušení obchodní korporace bez likvidace,
	b) v případě, kdy fyzická osoba, která je plátcem, ukončí podnikatelskou činnost tak, že celý svůj obchodní majetek vloží do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti pokračuje a jejíž je jediným zakladatelem,
	c) při zrušení registrace právnické osoby,
	d) která byla plátcem,
	e) která byla založena jedinou fyzickou osobou a
	f) v jejíž činnosti pokračuje tato fyzická osoba jako podnikatel,
	g) při sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku, jestliže je plátcem,
	h) při přeměně osoby, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže je plátcem, nebo
	i) při zrušení registrace skupiny a zániku členství člena skupiny.


	§ 79d
	(1) Pokud osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani (dále jen „osoba, která má nárok na vrácení částky“) snížila při zrušení registrace podle § 106 odst. 4 nebo § 106b odst. 2 písm. a) jako plátce uplatněný ...
	(2) Pokud se osoba, která má nárok na vrácení částky, stane v průběhu období podle odstavce 1 plátcem, má nárok na vrácení částky podle odstavce 1 za období, které končí dnem předcházejícím dni, kdy se stala plátcem.
	(3) Nárok na vrácení částky podle odstavce 1 lze uplatnit podáním žádosti na tiskopise vydaném Ministerstvem financí
	a)  do 2 měsíců po skončení období stanoveného v odstavci 1,
	b) ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž se osoba, která má nárok na vrácení částky, stala plátcem.

	(4) Žádost podle odstavce 3 nelze podat před skončením období stanoveného v odstavci 1 nebo 2.
	(5) Nárok podle odstavce 1 zaniká, pokud není uplatněn ve lhůtě podle odstavce 3.
	(6) Vznikne-li v důsledku vyměření nároku na vrácení částky podle odstavce 1 vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 30 dnů od tohoto vyměření.
	(7) Osoba, která má nárok na vrácení částky, je daňovým subjektem.


	Díl 11
	Vracení daně Sa prodej zboží za ceny bez daně
	§ 80
	Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit
	(1) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit podle smluv, které jsou součástí českého právního řáduP55)P (dále jen "osoba požívající výsad a imunit"), rozumí:
	a)  diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen "konzulární úřad"), akreditované pro Českou republiku jako orgány cizích států,
	b) zvláštní mise,
	Sc) zastupitelství mezinárodní organizace,
	c) mezinárodní organizace se sídlem v tuzemsku nebo zastupitelství mezinárodní organizace umístěné v tuzemsku,
	d) člen diplomatické miseP56)P konzulárního úřaduP57)P se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena služebního personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován pro Českou republiku a nemá místo pobytu v tuzemsku,
	e) úředník Szastupitelství mezinárodní organizaceS mezinárodní organizace se sídlem v tuzemsku nebo zastupitelství mezinárodní organizace umístěné v tuzemsku, který nemá místo pobytu v tuzemsku a není státním občanem České republiky, pokud je trvale p...
	f) člen rodiny osoby uvedené v písmenech d) a e), pokud s ní žije ve společně hospodařící domácnosti na území České republiky, dosáhl věku 15 let, není státním občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí; společně hospodař...
	g) subjekt Evropské unie.

	(2) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrací zaplacená daň, pokud cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom Sdaňovém dokladuS dokladu podle odstavce 6 je vyšší...
	a) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, a její osobě uvedené v odstavci 1 písm. d) a členům její rodiny podle odstavce 1 písm. f) na základě principu vzájemnosti, maximálně v rozsahu, v jakém je vracena daň české osobě požív...
	b) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, ale její vysílající stát neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb, maximálně do výše 3 000 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů a cen...
	c) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která je akreditována pro Českou republiku, ale má sídlo mimo území tuzemska, maximálně do výše 250 000 Kč za kalendářní rok,
	d) osobě uvedené v odstavci 1 písm. d), která je akreditována pro Českou republiku, ale má místo pobytu mimo území tuzemska, maximálně do výše 10 000 Kč za kalendářní rok,
	e) osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) a c), maximálně do výše 500 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých v souvislosti s pořízením, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovi...
	f) osobě uvedené v odstavci 1 písm. e), maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů, pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak, a členům její rodiny uvedeným v odstavci 1 písm. f), maximálně do ...

	(3) Nárok na vrácení daně se uplatní podáním
	a) daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně pro osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) s tím, že toto přiznání nelze podat elektronicky, nebo
	b) žádosti o vrácení daně pro osoby uvedené v odstavci 1 písm. g).

	(4) Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti a jeho osobní, věcný a hodnotový rozsah v příloze vyplněného daňového přiznání, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást daňového přiznání.
	(5) Možnost uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně vzniká osobě požívající výsad a imunit podle odstavce 1 nejdříve ve zdaňovacím období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění. Nárok na vrácení daně Stéto osoběS osobě požívající výsad a imunit podle ...
	(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje Skopií technického průkazu při pořízení osobního automobilu aS dokladem, který je plátce uskutečňující zdanitelné plnění na požádání osoby uvedené v odstavci 1 povinen vystavit s těmito náležitostmi:
	a) obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
	b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
	c) jméno osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění,
	d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
	e) evidenční číslo dokladu,
	f) den uskutečnění zdanitelného plnění,
	g) sazbu daně a základ daně,
	h) výši daně Suvedenou způsobem podle § 37 odst. 1S,
	i) výši ceny včetně daně celkem.

	(7) Při pořízení osobního automobilu se nárok na vrácení daně prokazuje dokladem podle odstavce 6 a kopií technického průkazu.
	S(7)S (8) Do maximální výše daně, která se vrací osobě požívající výsad a imunit, se započítává daň, která by byla vypočtena, pokud by plnění poskytnuté pro tuto osobu nebylo osvobozeno od daně podle § 68 odst. 9.
	S(8) (9) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 je pro účely vracení daně daňovým subjektem.
	S(9) (10)S (9) Zdaňovacím obdobím je u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) Sa g)S kalendářní měsíc a u osoby požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 písm. d) až f) kalendářní čtvrtletí. Daňové přiznání Snebo žádo...
	S(10) (11)S (10) Pro účely vracení daně podává daňové přiznání nebo žádost o vrácení daně osoba požívající výsad a imunit takto:
	a) diplomatická mise, zvláštní mise a konzulární úřad podávají daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich sídla v tuzemsku,
	b) člen diplomatické mise, zvláštní mise a konzulárního úřadu se sídlem v tuzemsku, včetně členů jejich rodiny, podávají daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle sídla osob uvedených v písmenu a),
	c) subjekt Evropské unie se sídlem v tuzemsku podává žádost o vrácení daně místně příslušnému správci daně podle svého sídla v tuzemsku; pokud tato osoba nemá sídlo v tuzemsku, podává žádost o vrácení daně prostřednictvím Generálního finančního ředite...
	d) Szastupitelství mezinárodní organizace uvedené v odstavci 1 písm. c) podáváS mezinárodní organizace nebo zastupitelství mezinárodní organizace podávají daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejího sídla nebo umístění v tuzemsku,
	e) úředník mezinárodní organizace nebo zastupitelství mezinárodní organizace Suvedený v odstavci 1 písm. e), včetně členů jeho rodiny podáváS nebo člen jeho rodiny podávají daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich místa pobytu v Če...
	f) diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 2 písm. c), včetně jejich členů podle odstavce 2 písm. d), podávají daňové přiznání Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu.

	S(11) (12) (11) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrátí zaplacená daň do 30 dnů ode dne následujícího po jejím vyměření. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.
	S(12) (13)S S(12)S (11) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1, která uplatnila nárok na vrácení daně u zboží podle tohoto ustanovení, nesmí při vývozu zboží uplatnit nárok na vrácení daně zahraničním fyzickým osobám podle § 84.
	S(13) (14) (13)S (12) Rozsah výsad vztahujících se k pořízení osobních automobilů v tuzemsku, u nichž byla vrácena daň, a k pořízení osobních automobilů z jiných členských států osvobozených od daně, včetně množstevních limitů pro osobní automobily a ...
	S(14) (15) (14)S (13) V případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, se stanovují množstevní limity a doby pro osobu požívající výsad a imunit podle odstavce 1, za kterých je u pořízeného osobního automobilu v tuzemsku vrácena daň nebo je pořízení...
	a) osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) může v tuzemsku pořídit s nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na osvobození od daně osobní automobily v množství přiměřeném k velikosti úřadu,
	b) osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) může v tuzemsku pořídit s nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na osvobození od daně v množství:
	1. velvyslanec, nuncius nebo vedoucí mise v rovnocenné hodnosti 2 osobní automobily plus 1 osobní automobil v případě, že je doprovázen členem rodiny registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí,
	2. diplomatický personál a konzulární úředník 1 osobní automobil plus 1 osobní automobil v případě, že je doprovázen členem rodiny registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí,
	3. administrativně technický personál a konzulární zaměstnanec 1 osobní automobil,

	c) osoba uvedená v odstavci 1 písm. e) může v tuzemsku pořídit s nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem na osvobození od daně osobní automobily v množství stanoveném v písmenu b), pokud mezinárodní smlouva nestanoví ji...
	d) daň se vrací u pořízeného osobního automobilu v tuzemsku nebo je pořízení osobního automobilu z jiného členského státu osvobozeno od daně za podmínky, že
	1. bude přidělena diplomatická registrační značka podle právního předpisu upravujícího registraci vozidel a
	2. po dobu 24 měsíců ode dne registrace osobního automobilu nebude pronajat, zapůjčen, zastaven, zcizen, zničen nebo vyřazen podle právního předpisu upravujícího registraci vozidel,

	e) pokud dojde k porušení podmínek stanovených v písmenu d), musí osoba požívající výsad a imunit
	1. při vrácení daně vrátit Sneoprávněně vyplacenou částkuS vyplacenou částku nebo její poměrnou část správci daně do 30 dnů ode dne zjištění porušení těchto podmínek, nebo
	2. při osvobození od daně podat daňové přiznání s tím, že toto přiznání nelze podat elektronicky, do 25 dnů ode dne, kdy k takovému porušení došlo,

	f) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) postupuje podle písmena e), odpovídá výše SneoprávněněS vyplacené částky nebo výše daně poměrné části daně připadající na zbývající období z 24 měsíční doby,
	g) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) předčasně ukončí svůj služební pobyt v tuzemsku, postupuje podle písmena e) s tím, že výše daně odpovídá poměrné části daně připadající na zbývající období 24 měsíční doby,
	h) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) ukončí svůj služební pobyt v tuzemsku do 6 měsíců ode dne přidělení diplomatické registrační značky takového automobilu, postupuje podle písmena e) s tím, že výše SneoprávněněS vyplacené částky nebo...
	i) osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) nemusí postupovat podle písmen e) až g) za podmínky, že osobní automobil převede na jinou osobu požívající výsad a imunit.


	§ 80a
	Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko
	(1) Mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem a která nemá v tuzemsku sídlo ani zastupitelství, má nárok na vrácení daně za nakoupené zboží a služby v rozsahu uvedeném v příslušné mezinárodní smlouvě, pokud je využije výlučně pro výkon čin...
	S(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je pro účely vracení daně daňovým subjektem.
	S(3)S (2) Nárok na vrácení daně se uplatní podáním žádosti o vrácení daně s tím, že tuto žádost nelze podat elektronicky.
	S(4)S (3) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve po skončení kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, nejpozději však do 31. ledna kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém se toto plnění uskutečnil...
	S(5)S (4) Osobě uvedené v odstavci 1 se vrací daň zaplacená v cenách zboží a služeb, pokud cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom dni uvedená na jednom dokladu je vyšší než 4 000 Kč, s výjimkou pořízení pohonnýc...
	S(6)S (5) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem, který je plátce uskutečňující zdanitelné plnění povinen na požádání osoby uvedené v odstavci 1 vystavit. Doklad musí obsahovat tyto údaje:
	a) označení osoby, která uskutečňuje zdanitelné plnění,
	b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje zdanitelné plnění,
	c) označení osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,
	d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
	e) evidenční číslo dokladu,
	f) den uskutečnění zdanitelného plnění,
	g) základ daně,
	h) sazba daně,
	i) výši daně uvedená v české měně,
	j) výši ceny včetně daně celkem.

	S(7) (6) Daň, která má být vrácena, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
	S(8) (7) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek bez žádosti do 30 dnů od vzniku vratitelného přeplatku.
	S(9) (8)S (6) Pro osobu uvedenou v odstavci 1 je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

	§ 81
	Vracení daně v rámci zahraniční pomoci
	(1) Pokud mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řádu, obsahuje ustanovení, že nenávratná zahraniční pomoc je osvobozena od daně nebo z prostředků zahraniční pomoci nesmí být hrazena daň, má osoba, která takovou daň zaplatila, nárok n...
	(2) Nárok na vrácení daně má rovněž osoba, která takovou daň zaplatila a která požádá o vrácení daně zaplacené z prostředků nenávratné zahraniční pomoci nebo z prostředků ze zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje P59a)P...
	(3) Osoba, která žádá o vrácení daně (dále jen "žadatel"), musí v žádosti o vrácení daně uvést obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo, popřípadě místo pobytu, daňové identifikační číslo nebo rodné číslo, popřípadě jiné identifikační číslo...
	(4) Žádost o vrácení daně musí být doložena
	a) daňovými doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, které byly vystaveny plátcem,
	b) dokladem o zaplacení daně,
	c) potvrzením o původu finančních prostředků a o tom, že nakoupené zboží nebo poskytnutá služba je součástí některého programu nenávratné zahraniční pomoci, které vydá Ministerstvo financí nebo osoba Ministerstvem financí k vystavení takového potvrzen...

	(5) Na dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služby je plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen uvést
	a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
	b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
	c) obchodní firmu nebo jméno a sídlo, popřípadě místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,
	d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
	e) evidenční číslo daňového dokladu,
	f) den uskutečnění zdanitelného plnění,
	g) sazbu daně a základ daně,
	h) výši daně Suvedenou způsobem podle § 37 odst. 1S,
	i) výši ceny včetně daně celkem.

	(6) Pokud je žadatel osoba, které vznikla z nakoupeného zboží nebo poskytnuté služby povinnost přiznat daň, doloží žádost o vrácení daně dokladem o nákupu zboží nebo služby vystavené dodavatelem nebo poskytovatelem nebo daňovým dokladem při dovozu, a ...
	S(6)S (7) Nárok na vrácení daně má osoba z jiného členského státu nebo zahraniční osoba, které mohou být žadateli o vrácení daně, pokud daň za nakoupené zboží nebo poskytnutou službu v rámci zahraniční pomoci zaplatily. Nárok na vrácení daně má i plát...
	S(7) (8) Žadatel, který není plátcem, je pro účely vracení daně daňovým subjektem.
	S(8) (9)S (8) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdéle do 15 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Pokud není nárok na vrácení daně uplatněn do této lhůty, nárok zaniká.
	S(9) (10) (9) Pokud je podaná žádost neúplná nebo pokud vzniknou pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, daň se nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady a pochybnosti týkající se podané žádosti. Osobě, která má nárok na vrá...
	S(10) (11) (10)S (9) Pokud plátce daně uplatní nárok na vrácení daně podle odstavců 1 Saž 9S až 8, neuplatní nárok na odpočet daně podle tohoto zákona.

	§ 82
	Vracení daně plátcům v jiných členských státech
	(1) Plátce, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě, ve kterém v období pro vrácení daně neměl sídlo ani provozovnu, a to podle pravidel stanovených tímto jiným člen...
	(2) Podmínkou pro vrácení daně v jiném členském státě je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím. Oprávnění k přístupu na elektronický portál přidělí místně příslušný správce ...
	(3) Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně. SPokud se žádost o vrácení daně týká období pro vrácení daně spadajícího do roku 2009, podává se nejpozději do 31. března 2011.S Při...
	(4) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši koeficientu podle § 72 odst. 6, provede plátce opravu částky daně, o kterou požádal nebo která již byla vrácena. Opravu provede plátce v žádosti o vrácení daně předložené v kalendářním ...
	(5) Žádost o vrácení daně nebude předána jinému členskému státu, pokud žadatel v období pro vrácení daně uskutečňoval pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo byl osobou povinnou k dani podle § 6 odst. 1 a nebo byl osobou nepovi...
	(6) Okamžikem doručení v případech podle odstavců 1 až 5 se rozumí okamžik odeslání oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu.

	Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě
	§ 82a
	(1) Nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku má osoba povinná k dani, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, pokud během období pro vrácení daně
	a)  neměla sídlo ani provozovnu v tuzemsku, SaS
	b) nebyla plátcem a
	Sb)S c) neuskutečnila dodání zboží ani poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou
	1. plnění osvobozeného od daně podle § 51, 66, 68 nebo 69,
	2. dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých byla povinna přiznat daň osoba, které byla tato plnění poskytnuta,
	3. plnění podle § 17, které uskutečnila jako prostřední osoba, nebo
	4. poskytnutí služby, na které použila zvláštní režim jednoho správního místa.


	(2) Nárok na vrácení daně může být uplatněn za obdobných podmínek, za nichž má plátce nárok na odpočet daně v tuzemsku. Pokud osoba registrovaná k dani v jiném členském státě má nárok na odpočet daně v poměrné výši, má nárok na vrácení daně pouze v té...
	(3) Nárok na vrácení daně se nevztahuje na částky daně, které byly uplatněny
	a) v rozporu s tímto zákonem,
	b) u plnění, která jsou osvobozena od daně podle § 19, 64 nebo § 66 odst. 2 písm. b).

	S(4) Podmínkou pro vrácení daně v tuzemsku je podání žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu v jiném členském státě, v němž má osoba registrovaná k dani sídlo nebo provozovnu.
	(4) Osoba registrovaná k dani uplatní nárok na vrácení daně z přijatého zdanitelného plnění v členském státě, v němž se nachází její sídlo. Je-li zdanitelné plnění přijato provozovnou, uplatní osoba registrovaná k dani nárok na vrácení daně v členském...
	(5) Žádost o vrácení daně musí obsahovat
	a) daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty žadatele,
	b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo, místo pobytu žadatele,
	c) obchodní firmu nebo jméno, sídlo, místo pobytu zástupce, pokud je ustanoven,
	d) elektronickou adresu,
	e) popis ekonomické činnosti žadatele, pro niž je zboží pořízeno nebo služba přijata, pomocí harmonizovaných kódů,
	f) období pro vrácení daně, na které se žádost o vrácení daně vztahuje,
	g) prohlášení žadatele o tom, že splnil podmínku stanovenou v odstavci 1 Spísm. b)S písm. c),
	h) údaje o účtu, včetně kódů IBAN, BIC, název vlastníka účtu a měny účtu,
	i) za každý daňový doklad nebo daňový doklad při dovozu zboží tyto údaje:
	1. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, nejde-li o dovoz zboží,
	2. obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečnil zdanitelná plnění,
	3. evidenční číslo daňového dokladu,
	4. den uskutečnění zdanitelného plnění,
	5. základ daně a výši daně v české měně,
	6. celkovou výši nároku na vrácení daně v české měně,
	7. koeficient pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši vyjádřený jako procentní podíl,
	8. druh pořízeného zboží nebo přijaté služby v členění podle kódů uvedených v odstavci 6.


	(6) V žádosti o vrácení daně musí být druh zboží nebo služby popsán podle těchto kódů:
	(7) Žádost o vrácení daně musí žadatel
	a) vyplnit v českém jazyce, a to i v případě vyžádání doplňujících údajů,
	b) doložit elektronickou kopií daňového dokladu nebo daňového dokladu při dovozu zboží, pokud základ daně převyšuje ekvivalent částky 250 EUR u uhlovodíkových paliv nebo ekvivalent částky 1 000 EUR u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých slu...

	(7) Žádost o vrácení daně musí žadatel doložit elektronickou kopií daňového dokladu nebo daňového dokladu při dovozu zboží, pokud základ daně převyšuje ekvivalent částky 250 EUR u uhlovodíkových paliv nebo ekvivalent částky 1 000 EUR u ostatních druhů...
	(8) Období pro vrácení daně, za které lze podat žádost o vrácení daně, činí nejvýše jeden kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce, případně období kratší než tři měsíce, jde-li o zbytek kalendářního roku. Částka daně uvedená v žádosti o vrácení...
	a) 400 EUR za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než tři měsíce, nebo
	b) 50 EUR za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než tři měsíce, jde-li o zbytek kalendářního roku.

	(9) Pro účely tohoto ustanovení se pro přepočet částky daně v EUR na českou měnu použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni měsíce ledna roku, za nějž je žádost o vrácení daně podána. Přepočtená částka se zao...
	(10) Žádost o vrácení daně se podává nejpozději do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně, jinak nárok zaniká. Pokud se žádost o vrácení daně týká období pro vrácení daně spadajícího do roku 2009, podává se nejpozději do 3...
	(11) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve za období pro vrácení daně, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění nebo ve kterém byla přijata úplata, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud z této úplaty plátci vznikla povinnost přiz...
	(12) Pokud po podání žádosti o vrácení daně dojde ke změně ve výši koeficientu pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši, provede osoba registrovaná k dani v jiném členském státě opravu částky daně, o kterou požádala nebo která již byla vráce...
	(13) Osoba povinná k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je plátcem a současně používá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa, nemůže uplatnit nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tuzemsku vzt...

	§ 82b
	(1) Při řízení ve věci vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě se postupuje podle daňového řádu, není-li stanoveno tímto zákonem jinak.
	(2) (1) Správcem daně pro vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě je Finanční úřad pro hlavní město Prahu.
	(3) (2) Správce daně může činit veškeré úkony vůči žadateli elektronicky. Oznámení, výzvy a rozhodnutí ve věci vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě se doručují na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně. Doručen...
	(4) (3) Správce daně neprodleně vyrozumí žadatele o dni obdržení žádosti o vrácení daně.
	(5) (4) Správce daně si může do 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně vyžádat doplňující údaje, a to od žadatele, příslušného orgánu jiného členského státu nebo jiné osoby. Doplňující údaje musí být správci daně poskytnuty do 1 měsíce ode d...
	(6) (5) Rozhodnutí o vrácení daně doručí správce daně žadateli do 4 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně. V případě, že si správce daně vyžádá doplňující údaje podle odstavce 5 odstavce 4, doručí správce daně rozhodnutí do 2 měsíců ode dne o...
	(7) (6) Rozhodnutí, kterým není žádosti o vrácení daně zcela vyhověno, musí být odůvodněno. Proti takovému rozhodnutí lze podat odvolání.
	(8) (7) Vznikne-li v důsledku rozhodnutí o vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně žadateli do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 6 5, a to na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Vratitelný přeplatek se vrací v tuz...
	(9) (8) Není-li dodržena lhůta pro převod vratitelného přeplatku podle odstavce 8 odstavce 7, správce daně za dobu prodlení uhradí žadateli úrok podle daňového řádu. Správce daně zašle přiznaný úrok na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Žadateli n...
	(10) (9) V případě, že vrácení daně bylo dosaženo podvodně nebo jiným neoprávněným způsobem, je žadatel povinen vrátit neoprávněně vyplacenou částku a uhradit úrok z neoprávněně vyplacené částky. Úrok se počítá ve výši, jako by šlo o prodlení s úhrado...
	(11) (10) O povinnosti vrátit neoprávněně vyplacenou částku a zaplatit úrok podle odstavce 10 odstavce 9 vydá správce daně rozhodnutí, ve kterém současně původní rozhodnutí o vrácení daně zruší, popřípadě je změní v rozsahu odpovídajícím výši neoprávn...

	§ 83
	Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani
	(1) Nárok na vrácení daně za zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku přijaté zahraniční osobou povinnou k dani, která nemá provozovnu na území Evropské unie, může uplatnit tato osoba, pokud v období, za které žádá o vrácení daně, v tuzemsku neusk...
	a) dovoz zboží,
	b) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně,
	c) plnění podle § 69,
	d) plnění, u něhož jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, pro které je plnění poskytnuto, nebo
	e) poskytnutí služby, na kterou se použije zvláštní režim jednoho správního místa.

	(2) Na vrácení daně vztahující se k poskytnutí vybrané služby, na kterou byl použit zvláštní režim jednoho správního místa, se nepoužijí odstavce 3, 10 a 11 9 a 10.
	(3) Daň se vrací na základě principu vzájemnosti. Principem vzájemnosti se rozumí, že stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo, nevyměřuje daň z přidané hodnoty nebo obdobnou všeobecnou daň ze spotřeby, nebo pokud je taková daň vybrána, je osobě povi...
	(4) Nárok na vrácení daně uplatňuje zahraniční osoba podáním žádosti o vrácení daně Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí s tím, že tuto žádost nelze podat elektronicky.
	(5) Žádost musí zahraniční osoba
	a) vyplnit v českém jazyce,
	b) a) doložit daňovými doklady, které byly vystaveny plátcem,
	b) daňovými doklady při dovozu zboží do tuzemska,
	c) b) c) doložit potvrzením, že žadatel je osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty nebo jiné podobné dani ve třetí zemi, které vystaví příslušný úřad ke správě daně v zemi, kde je zahraniční osoba registrována, toto potvrzení nesmí být starší ne...
	d) c) d) doložit písemným prohlášením, že v období, za které žádá o vrácení daně, splnila podmínky stanovené v odstavci 1.

	(6) Zahraniční osoba je pro účely vracení daně daňovým subjektem.
	(7) (6) Období pro uplatnění vrácení daně musí zahrnovat nejméně tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v kalendářním roce, ale ne více než jeden kalendářní rok. Období pro uplatnění vrácení daně může být kratší než tři měsíce pouze v případě, že se jed...
	(8) (7) Pokud je podaná žádost neúplná nebo vzniknou pochybnosti o správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, daň se nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady a pochybnosti.
	(7) Správce daně může vyzvat zahraniční osobu k předložení potvrzení vydaného příslušným orgánem státu, ve kterém má tato osoba sídlo, že daň z přidané hodnoty nebo obdobná všeobecná daň ze spotřeby není v tomto státě vybíraná.
	(9) (8) Zahraniční osobě, které vznikl nárok na vrácení daně, daň se vrátí nejpozději do 6 měsíců ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo po dni odstranění vad žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny. Správce daně vrátí sch...
	(10) (9) Daň bude vrácena, pokud částka vrácené daně činí
	a) nejméně 7 000 Kč za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce, nebo
	b) nejméně 1 000 Kč za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce, je-li to zbytek kalendářního roku.

	(11) (10) Druhy zboží a služeb, u kterých nelze daň vrátit, jsou:
	a) zboží a služby poskytované pro osobní spotřebu,
	b) cestovní náklady, náklady na ubytování a stravování zahraniční osoby,
	c) zboží a služby spojené s reprezentací zahraniční osoby,
	d) telefonní poplatky,
	e) taxislužba,
	f) pohonné hmoty.


	§ 84
	Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
	(1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku může uplatnit osoba, která
	a) nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jejího pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika,
	b) neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku (dále jen "zahraniční fyzická osoba").

	(2) Nárok na vracení daně zahraniční fyzické osobě vznikne, pokud
	a) nakoupené zboží nemá obchodní charakter,
	b) nakoupí zboží, jehož cena včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dnu je vyšší než 2 000 Kč,
	c) nakoupené zboží podle písmene b) 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.

	(3) Prodávající je povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby vystavit doklad o prodeji zboží ve 2 vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT REFUND“ a na druhém údaj „COPY“; doklad o prodeji zboží musí dále obsahovat tyto údaje:
	a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
	b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
	c) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
	d) evidenční číslo dokladu,
	e) den uskutečnění zdanitelného plnění,
	f) sazbu daně a základ daně,
	g) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,
	h) výši ceny včetně daně celkem,
	i) jméno a místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která toto zboží vyveze.

	(4) Nárok na vrácení daně nevzniká u těchto druhů zboží:
	a) uhlovodíková paliva a maziva,
	b) tabákové výrobky,
	c) alkoholické nápoje,
	d) potraviny a další zboží uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 01 až 21.

	(5) Celní úřad potvrdí splnění podmínek podle odstavce 2 na prvním vyhotovení dokladu o prodeji zboží, nebo elektronicky. Splnění podmínky vyvezení zboží potvrdí celní úřad uvedením dne výstupu zboží z území Evropské unie.
	(6) Nárok na vrácení daně se uplatňuje u plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění. Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen daň vrátit zahraniční fyzické osobě nebo jiné osobě na základě jejího prohlášení, že jedná jménem a ve prospěch...
	(7) Plátce vrácenou daň uvede nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se vrácení daně uskutečnilo, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. První vyhotovení dokladu o prodeji zbo...
	(8) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě zaniká, pokud nebylo první vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo potvrzení o tom, že splnění podmínek podle odstavce 2 bylo celním úřadem potvrzeno elektronicky, prodávajícímu předloženo do 6 kalend...

	§ 85
	Vracení daně osobám se zdravotním postižením
	(1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u motorového vozidla této osobě dodaného.
	(2) Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením na jí dodané motorové vozidlo.
	(3) Daň se vrací osobě se zdravotním postižením za jedno motorové vozidlo jí dodané v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč. Daň se vrací za jedno motorové vozidlo dodané jedné nebo více osobám se zdravotním postižením v období 5 let do souhrn...
	(4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.
	(5) Daň lze osobě se zdravotním postižením vrátit před uplynutím doby podle odstavce 3, a to na základě rozhodnutí podle odstavce 2.
	(6) Je-li osobě se zdravotním postižením dodáno ojeté motorové vozidlo, může tato osoba uplatnit nárok na vrácení daně vypočtené ze základu daně podle § 90. V tomto případě je povinen uvést daň na daňovém dokladu i obchodník při uplatnění zvláštního r...
	(7) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku podle zákona upravujícího posky...
	(8) Osoba se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavců 1 a 2, může uplatnit tento nárok podáním žádosti o vrácení daně správci daně místně příslušnému podle jejího místa pobytu. Osobě se zdravotním postižením, kter...
	(9) Žádost o vrácení daně musí obsahovat
	a) jméno, místo pobytu a rodné číslo osoby se zdravotním postižením,
	b) rozhodnutí podle odstavce 2,
	c) daňový doklad podle § 28 nebo doklad o prodeji motorového vozidla.

	(10) Na dokladu o prodeji motorového vozidla je plátce povinen uvést
	a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
	b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
	c) jméno a místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,
	d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
	e) evidenční číslo dokladu,
	f) den uskutečnění zdanitelného plnění,
	g) sazbu daně a základ daně,
	h) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,
	i)  výši ceny včetně daně celkem.

	(11) V případě, že osoba se zdravotním postižením, které byla vrácena daň podle odstavce 8, ve lhůtě 60 měsíců od vrácení daně vlastnické právo k motorovému vozidlu převede nebo motorové vozidlo pronajme, je povinna vrátit vyplacenou částku, nebo její...
	(12) Pro výpočet poměrné části vyplacené částky podle odstavce 11 se vychází z počtu měsíců, který zahrnuje měsíc, ve kterém osoba se zdravotním postižením vlastnické právo k motorovému vozidlu převedla nebo motorové vozidlo pronajala, do uplynutí lhů...

	§ 86
	Vracení daně ozbrojeným silám cizích států
	(1) Nárok na vrácení daně mohou při pořízení vybraných druhů zboží nebo služeb uplatnit
	a) ozbrojené síly vysílajícího státuP60)P, který je stranou členem Severoatlantické smlouvy nebo zúčastněným státem státem zúčastněným v Partnerství pro mír, jiným než Českou republikou, pokud mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řá...
	b) Ministerstvo obrany při pořizování zboží nebo služeb hrazených z prostředků Organizace Severoatlantické smlouvy.

	(2) Je-li plnění osvobozeno od daně podle § 68 odst. 10, nárok na vrácení daně nelze uplatnit.
	(3) Vybranými druhy zboží nebo služeb podle odstavce 1 se rozumí
	a) minerální oleje pro služební vozidla, letadla a lodě ozbrojených sil a jejich civilní personál,
	b) zboží nebo služby pořizované v rámci projektu bezpečnostních investic Organizace Severoatlantické smlouvy, vybavení staveb v rámci tohoto projektu a služby související s provozem tohoto zboží nebo těchto staveb.

	(4) Osobám uvedeným v odstavci 1 vzniká nárok na vrácení daně dnem, ke kterému vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. Osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) nárok na vrácení daně vzniká pouze ve výši odpovídající částce hrazené z prostředků Organizace...
	(5) Osoby uvedené v odstavci 1 uplatní nárok na vrácení daně na tiskopise předepsaném Ministerstvem financí s tím, že tuto žádost nelze podat elektronicky, u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) uplatní nárok na...
	(6) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou pro účely vracení daně daňovým subjektem bez povinnosti se registrovat.
	(7) (6) Žádost o vrácení daně musí být doložena daňovými doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby. Daňové doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby předložené osobou uvedenou v odstavci 1 písm. b) musí být opatřeny...
	(8) (7) Doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby vystavený plátcem musí obsahovat
	a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
	b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
	c) označení osoby uvedené v odstavci 1, v jejíž prospěch bylo zdanitelné plnění uskutečněno,
	d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,
	e) evidenční číslo dokladu,
	f) den uskutečnění zdanitelného plnění,
	g) sazbu daně a základ daně,
	h) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1.

	(9) (8) Finanční úřad pro hlavní město Prahu daň vrátí na účet Ministerstva obrany vedený pro tyto účely ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti, nebo ode dne, ve kterém dojde k odstranění vad žádosti. Nárok na vrácení daně lze upla...
	(10) (9) Zjistí-li osoba, které byla daň vrácena podle odstavce 9, že na vrácení daně neměla nárok, je povinna neoprávněně vyplacenou částku vrátit na účet Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost...
	(8) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek na účet Ministerstva obrany vedený pro tyto účely. Nárok na vrácení daně lze uplatnit do 12 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém nárok vznikl.
	(9) Pro osobu uvedenou v odstavci 1 je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

	§ 86a

	Obecná ustanovení pro nárok na vrácení daně
	(1) Osoba žádající o vrácení daně je pro účely vrácení daně daňovým subjektem.
	(2) Žádost o vrácení daně se pro účely stanovení nároku na vrácení daně považuje za daňové přiznání a další žádost v téže věci za dodatečné daňové přiznání.
	(3) Vznikne-li v důsledku vyměření nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně daňovému subjektu bez žádosti do 30 dnů od tohoto vyměření.
	(4) Osoba, které byla daň vrácena, je povinna vrátit neoprávněně vyplacenou částku do 30 dnů ode dne, kdy
	a) uplynula lhůta pro podání další žádosti v téže věci, nebo
	b) správce daně doměřil nárok na vrácení daně.


	Díl 12
	Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty
	§ 87
	Prodej zboží za ceny bez daně
	(1) Zboží lze prodávat fyzické osobě při jejím bezprostředním výstupu z území Evropské unie za ceny bez daně pouze
	a) na základě pravomocného povolení k prodeji za ceny bez daně,
	b) v části tranzitního prostoru mezinárodního letiště vymezené v povolení k prodeji za ceny bez daně nebo na palubě letadla během letu a
	c) po ověření, že její cílová stanice je ve třetí zemi nebo na třetím území.

	(2) V případě povolení k prodeji za ceny bez daně je místně příslušným správcem daně celní úřad místně příslušný mezinárodnímu letišti.
	(3) U zboží, které bylo dodáno plátcem v tuzemsku a bylo umístěno do prostor uvedených v odstavci 1 písm. b), může držitel povolení k prodeji za ceny bez daně uplatnit nárok na odpočet daně za podmínek stanovených tímto zákonem.
	(4) Na povolení k prodeji za ceny bez daně se použijí ustanovení zákona o spotřebních daních upravující povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně obdobně.


	HLAVA III
	ZVLÁŠTNÍ REŽIMY
	§ 88
	zrušen
	§ 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 ruchuP61)P a popřípadě zboží, pokud jsou jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani; poskytnutí cestovní služby se ...

	(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 neb...
	(4) Při poskytnutí cestovní služby je místem plnění místo, kde má poskytovatel poskytující službu sídlo. 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 ...
	(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 ...
	(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 ...
	(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...
	(12) Pokud poskytovatel cestovní služby uplatňuje daň a současně je povinen použít zvláštní režim, je také povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty samostatně plnění podle jednotlivých způsobů uplatňování daně.
	(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 zv...
	(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 cestov...
	(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 služb...

	§ 90
	Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi
	(1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí
	a) uměleckými díly, sběratelskými předměty, starožitnostmi zboží uvedené v příloze č. 4,
	b) použitým zbožím hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo starožitností uvedených v příloze č. 4 a kromě drahých kovů a drahokamů,
	c) obchodníkem plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která v rámci uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo dováží použité zboží, umělecké předměty, sběratelské předměty nebo starožitnosti za účelem dalšího prodeje, je...

	(2) Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je toto zboží obchodníkovi dodáno v rámci obchodování na území Evropské unie
	a) osobou nepovinnou k dani,
	b) osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem,
	c) osvobozenou osobou, která není plátcem,
	d) jinou osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně podle § 62 nebo obdobně podle platného předpisu jiného členského státu, nebo
	e) jiným obchodníkem, pokud byl při dodání tohoto zboží tímto jiným obchodníkem použit zvláštní režim.

	(3) Při použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou obchodníka a pořizovací cenou tohoto zboží. Pokud je tento rozdíl záporný, základem daně je nula. Pro účely ...
	a) prodejní cenou úplata, která byla nebo má být získaná obchodníkem od osoby, které je zboží dodáno, nebo od třetí strany, včetně dotace k ceně, daní, cel, poplatků a vedlejších výdajů jako provize, náklady na balné, přepravu a pojištění požadované o...
	b) pořizovací cenou úplata stanovená v písmenu a), která byla nebo má být získaná od obchodníka osobou, která mu zboží dodává.

	(4) Pokud jednotková pořizovací cena zboží nepřevyšuje 1 000 Kč, je možné přirážku stanovit za zdaňovací období, v rozdělení podle příslušné sazby daně. V tomto případě se přirážka stanoví jako rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za dodané zboží a cel...
	(5) Obchodník se může rozhodnout pro používání zvláštního režimu při dodání
	a) uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám dovezl,
	b) uměleckého díla, které mu dodal autor díla nebo jeho právní nástupce.

	(6) Při stanovení přirážky postupuje obchodník podle odstavce 3 nebo 4 za celé zdaňovací období.
	(7) Pokud obchodník postupuje podle odstavce 5, je povinen stanovit základ daně podle odstavce 3. Pořizovací cena pro výpočet přirážky při dovozu zboží podle odstavce 5 písm. a) se stanoví jako součet základu daně při dovozu tohoto zboží a daně vyměře...
	(8) Postup podle odstavce 5 je obchodník povinen oznámit správci daně. Obchodník je povinen postupovat podle zvláštního režimu nejméně dva následující po sobě jdoucí kalendářní roky ode dne oznámení.
	(9) Pokud při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti jsou splněny podmínky pro osvobození vývozu zboží podle § 66, je dodání tohoto zboží, jestliže je předmětem zvláštního režimu, také osvobozeno od daně.
	(10) Plátce nemá nárok na odpočet daně z přirážky, kterou je povinen zaplatit v prodejní ceně zboží, které mu bylo dodáno obchodníkem, pokud je dodání tohoto zboží předmětem zvláštního režimu.
	(11) Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, nemá nárok na odpočet daně
	a) u uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které sám dovezl,
	b) u uměleckého díla, které mu dodal autor díla nebo jeho právní nástupce.

	(12) Pokud se použije zvláštní režim při dodání zboží do jiného členského státu, nepoužije se § 8 a 64. Zvláštní režim nelze použít při dodání nového dopravního prostředku z tuzemska do jiného členského státu. Zvláštní režim nelze také použít při dodá...
	(13) Pokud obchodník uplatňuje daň a současně používá zvláštní režim, je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty samostatně plnění podle jednotlivých způsobů uplatňování daně.
	(14) Při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu, musí být na daňovém dokladu uveden údaj „zvláštní režim - použité zboží“, „zvláštní režim - umělecká díla“ nebo „zvláštní režim - sběratelské předměty a starožitnosti“. Při dodání zboží, kte...
	(15) Obchodník má nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění dodání zboží, nepoužije-li při jeho následném dodání zvláštní režim, pokud jde o
	a) umělecké dílo, sběratelský předmět nebo starožitnost, které sám dovezl,
	b) umělecké dílo, které mu
	1. dodal autor díla nebo jeho právní nástupce, nebo
	2. dodala jiná osoba povinná k dani, která při tomto dodání nepoužila zvláštní režim.


	(16) Nárok na odpočet daně podle odstavce 15 vzniká obchodníkovi okamžikem, ke kterému je povinen přiznat daň z tohoto dodání zboží.

	§ 91
	zrušen
	§ 92
	Zvláštní režim pro investiční zlato
	(1) Investičním zlatem se rozumí
	a) zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly nebo destičky s
	1. vlastním číslem,
	2. ryzostí nejméně 995 tisícin,
	3. hmotností připouštěnou na těchto trzích a
	4. označením výrobce, ryzosti a hmotnosti,

	b) zlaté mince, které
	1. mají ryzost nejméně 900 tisícin,
	2. byly vyraženy po roce 1800,
	3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
	4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.


	(2) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se vztahuje i na
	a) investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,
	b) investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo
	c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.

	(3) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání investičního zlata, jeho pořízení z jiného členského státu nebo jeho dovozu.
	(4) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle odstavce 2, jinému plátci s místem plnění v tuzemsku.
	(5) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata podle odstavce 3, může být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 4.
	(6) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet daně v plné výši
	a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 4,
	b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo
	c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

	(7) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo ...
	(8) Plátce, který přijme službu podle odstavce 5, nebo který dodává investiční zlato osvobozené od daně a má nárok na odpočet daně podle odstavce 6 písm. b) a c), nebo který vyrobil investiční zlato nebo zlato přeměnil na investiční zlato a má nárok n...
	a) vystavit doklad o dodání fyzické osobě nepovinné k dani, který obsahuje tyto údaje:
	1. obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo osoby, která uskutečňuje plnění,
	2. daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
	3. evidenční číslo dokladu,
	4. rozsah a předmět plnění,
	5. den vystavení dokladu,
	6. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení dokladu,
	7. celkovou částku za plnění, hmotnost a ryzost zlata,
	8. jméno, datum narození a místo pobytu fyzické osoby nepovinné k dani,

	b) uchovávat doklad podle písmene a) po dobu 10 let,
	c) uvést na daňovém dokladu vystaveném plátci nebo osobě povinné k dani rovněž hmotnost a ryzost zlata.

	(9) Ustanovení odstavce 8 písm. a) a b) se nevztahuje na dodání investičního zlata podle odstavce 1 písm. b) vydaného Českou národní bankou.


	HLAVA IV
	REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
	Díl 1
	Obecná ustanovení
	§ 92a
	Základní ustanovení
	(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
	(2) Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani.
	(3) Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije na zdanitelné plnění, pokud ke dni přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani.
	(2) (4) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
	(3) (5) Režim přenesení daňové povinnosti v případě, že plátce, který poskytnul nebo přijal zdanitelné plnění, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, nelze použít do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce.
	(4) (6) Pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, použije se režim přenesení daňové povinnosti při uskutečnění zdanitelného plnění na daň vypočtenou ze základu daně...
	(7) Mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se t...

	Díl 2

	Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti
	§ 92b
	Dodání zlata
	(1) Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje
	a) zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší, s výjimkou investičního zlata, v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo odpadu,
	b) investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 4.

	(2) Při dodání zlata plátci, s výjimkou České národní banky, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.
	(3) Při poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 odst. 5 plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.

	§ 92c
	Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu
	Při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu, včetně dodání tohoto zboží po zpracování v podobě čištění, leštění, třídění, řezání, štěpení, lisování nebo odlévání do ingotů plátci, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.

	§ 92d
	Dodání nemovité věci
	(1) Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5.
	(2) Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.

	§ 92e
	Poskytnutí stavebních nebo montážních prací
	(1) Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. l...
	(2) Pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací podle odstavce 1 zdanitelné plnění související s těmito pracemi, použije k tomuto zdanitelnému plnění režim přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kteréh...
	(3)  (2) Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.

	§ 92ea
	Použití režimu přenesení daňové povinnosti 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 záruky, nebo
	b) dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.


	Díl 3

	Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti
	§ 92f
	Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu
	(1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením.
	(2) Mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle odstavce 1, a tento režim k tomuto plnění použi...

	§ 92g
	Mechanismus rychlé reakce
	(1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud v případě, kdy Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povi...
	(2) Režim přenesení daňové povinnosti podle odstavce 1 se použije po dobu nepřesahující 9 měsíců.

	Díl 4

	Závazné posouzení
	§ 92h
	Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
	Předmětem závazného posouzení je určení, zda se při poskytnutí určitého zdanitelného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti.

	§ 92i
	Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
	(1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost rozhodnutí o závazném posouzení určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.
	(2) V žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení žadatel uvede
	a) popis zdanitelného plnění, jehož se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká; v žádosti lze uvést pouze jedno zdanitelné plnění,
	b) návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení.




	HLAVA V
	SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU
	Díl 1
	Obecná ustanovení o správě daně
	§ 93
	Správa daně celními úřady
	Celní úřady vykonávají správu daně podle právních předpisů upravujících správu cla.

	§ 93a
	Místní příslušnost
	(1) Místně příslušný skupině je správce daně, který je místně příslušný jejímu zastupujícímu členovi.
	(2) Pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani podle daňového řádu nebo místo pobytu podle daňového řádu anebo provozovnu, je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.
	(3) Pro osobu povinnou k dani, která je plátcem podle § 6d, je místně příslušným správcem daně finanční úřad místně příslušný její části, která je součástí skupiny.

	§ 94
	Povinná registrace plátce
	(1) Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.
	(2) Plátce uvedený v § 6b až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.

	§ 94a
	Dobrovolná registrace plátce
	(1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci.
	(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku, může podat přihlášku k registraci.
	(3) Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 nebo 2 může podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy jí byla zrušena registrace plátce z důvodu závažného porušení povinností vztahujících se ke správě daně.

	§ 95
	zrušen
	§ 95a
	Skupinová registrace
	(1) V přihlášce k registraci skupiny určí spojené osoby, které budou členy skupiny, osobu, která bude zastupujícím členem skupiny. Přihlášku k registraci podá osoba určená za zastupujícího člena skupiny u správce daně místně příslušného podle § 93a.
	(2) Skupina se stává plátcem od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud je přihláška podána po 31. říjnu běžného kalendářního roku, stává se skup...
	(3) Plátce se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem skupiny od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud skupina podá s jeho souhlasem žádost o přistoupení plátce do skupiny nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud...
	(4) Osoba, která není plátcem, se při splnění podmínek stanovených v § 5a stává členem skupiny od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skupina podá s jejím souhlasem žádost o přistoupení osoby do skupiny.
	(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.

	(7) Přihlášku k registraci je plátce podle odstavce 6 povinen podat do 15 dnů ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
	(8) V případě přistoupení osoby povinné k dani jako člena do skupiny podle odstavce 4 je skupina oprávněna uplatnit nárok na odpočet daně podle § 79 odst. 1 a 2. Nárok na odpočet daně se uplatní v daňovém přiznání za první zdaňovací období po dni přis...

	§ 96
	Povinný registrační údaj
	(1) V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost.
	(2) Osoba povinná k dani je oprávněna určit, která čísla účtů podle odstavce 1 budou zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

	§ 97
	Registrace identifikované osoby
	Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.

	§ 97a
	Dobrovolná registrace identifikované osoby
	(1) Osoba povinná k dani může podat přihlášku k registraci, pokud
	a) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku,
	b) není plátcem a
	c) bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.

	(2) Osoba, která bude uskutečňovat pořízení zboží podle § 2b, nebo osoba podle § 6l mohou podle § 6k nebo § 6l může podat přihlášku k registraci.

	§ 98
	Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob
	Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců a identifikovaných osob, a to
	a) daňové identifikační číslo plátce nebo identifikované osoby,
	b) obchodní firmu nebo jméno a dodatek ke jménu,
	c) sídlo plátce nebo identifikované osoby a,
	d) číslo účtu určené v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění nebo údaj, že žádné takové číslo účtu nebylo určeno. a
	e) skutečnost, že se jedná o plátce, který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku.


	§ 99
	Zdaňovací období
	Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.

	§ 99a
	Změna zdaňovacího období
	(1) Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud
	a) jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč,
	b) není nespolehlivým plátcem,
	c) není skupinou a
	d) změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.

	(2) Plátce nemusí změnu zdaňovacího období podle odstavce 1 oznámit správci daně, pokud v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce bylo jeho zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí.
	(3) Změnu zdaňovacího období podle odstavce 1 nelze učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně na žádost plátce podanou do konce měs...
	(4) Stane-li se plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, nespolehlivým plátcem, je od následujícího kalendářního čtvrtletí po tom, kdy se stal nespolehlivým plátcem, jeho zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.
	(5) Obrat se pro účely změny zdaňovacího období stanoví
	a) při fúzi obchodních korporací jako součet obratů obchodních korporací zúčastněných na fúzi,
	b) při rozdělení obchodních korporací
	1. rozštěpením jako součet obratu zanikající obchodní korporace připadající na nástupnickou obchodní korporaci a obratu této nástupnické obchodní korporace,
	2. odštěpením jako součet obratu vyčleněné části rozdělované obchodní korporace připadající na nástupnickou obchodní korporaci a obratu této nástupnické obchodní korporace,

	c) při převodu jmění na společníka obchodní společnosti jako součet obratu obchodní společnosti, která se zrušuje bez likvidace, a obratu společníka, na nějž se převádí jmění této společnosti.


	§ 99b
	Zdaňovací období v insolvenci
	(1) Zdaňovací období, v němž nastala účinnost rozhodnutí o úpadku, končí posledním dnem kalendářního měsíce, v němž nastala účinnost tohoto rozhodnutí. Pro období po skončení měsíce, ve kterém nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, do skončení insolvenčn...
	(2) Pro období po skončení měsíce, ve kterém bylo skončeno insolvenční řízení, do konce kalendářního roku je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.
	(3) Plátce nemůže změnit zdaňovací období pro kalendářní rok bezprostředně následující po kalendářním roce, ve kterém došlo ke skončení insolvenčního řízení.

	§ 100
	Evidence pro účely daně z přidané hodnoty
	(1) Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního ...
	(2) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plněn...
	(3) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty přehled
	a) uskutečněných plnění, která jsou osvobozena od daně nebo nejsou předmětem daně,
	b) obchodního majetku.

	(4) V evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vede člen skupiny odděleně plnění, která uskutečnil pro ostatní členy skupiny.

	§ 100a
	Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty
	(1) Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného členského státu, jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých jiných členských států.
	(2) Věřitel je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty přehled oprav pro daňové účely podle § 44, který obsahuje tyto údaje:
	a) obchodní firmu nebo jméno dlužníka,
	b) daňové identifikační číslo dlužníka,
	c) evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu,
	d) evidenční číslo daňového dokladu vystaveného podle § 46 odst. 1 a
	e) výši opravy daně na výstupu.

	(3) (2) Osoba, která uskutečňuje zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu, je povinna vést evidenci o hodnotě zaslaného zboží, popřípadě o volbě podle § 8 odst. 3, v členění podle jednotlivých jiných členských států.

	§ 101
	Obecná ustanovení o daňovém přiznání
	(1) Daňové přiznání má povinnost podat
	a) plátce,
	b) identifikovaná osoba,
	c) osoba, která není plátcem a které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém doklad vystavila, nebo
	d) osoba, která není plátcem, které vznikla povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. k) 4 písm. g), a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plátcem deklarováno osvobozené dodání zboží do jiného členského státu.

	(2) Zjistí-li plátce do patnáctého dne kalendářního měsíce, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat dodatečné daňové přiznání do konce tohoto kalendářního měsíce. Pokud zjistí tuto skutečnost v daném kalendářním měsíci později, je...
	(3) Plátce je oprávněn ve lhůtě podle odstavce 2 podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší než je poslední známá daň, jestliže byla stanovena v nesprávné výši; v tomto přiznání nelze namítat vady postupu správce daně.
	(4) Plátce je oprávněn ve lhůtě podle odstavce 2 podat dodatečné daňové přiznání, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené.
	(2) (5) Lhůty podle odstavce 1 odstavců 1 až 4 nelze prodloužit.
	(6) Daň dodatečně tvrzená plátcem je splatná v náhradní lhůtě splatnosti, která je shodná s lhůtou podle odstavce 2.
	(3) (6) (7) Plátce je povinen podat daňové přiznání i v případě, že mu nevznikla povinnost přiznat daň.
	(4) (7) (8) Nevznikla-li plátci, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nesděluje tuto skutečnost správci daně.
	(8) Plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je povinen podat daňové přiznání pouze za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň nebo povinnost přiznat plnění osvobozené od daně. Nevznikla-li tomuto plátci ve zdaňovacím o...
	(5) (8) (9) Nevznikla-li identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, nesděluje tuto skutečnost správci daně.

	§ 101a
	Elektronická forma podání
	(1) Plátce je povinen podat elektronicky
	a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
	b) kontrolní hlášení nebo jiné hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19,
	c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.

	(2) Identifikovaná osoba je povinna podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání elektronicky.
	(2) (3) Pouze elektronicky lze podat
	a) souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení,
	b) přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů; to neplatí pro identifikované osoby.

	(3) (4) Podání uvedená v odstavcích 1 a 2 až 3 lze učinit elektronicky pouze datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
	a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
	b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
	c) dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

	(4) (5) Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, 2 nebo 3, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které není učiněno datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné.

	§ 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 ...
	(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...
	(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 zůsta...

	(5) Ve lhůtě podle odstavce 4 vzniká povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, které nebylo dosud podáno za předcházející zdaňovací období, v případě, kdy původní lhůta pro jeho podání dosud neuplynula.
	(6) Lhůty podle odstavců 1, 2 a 4 nelze prodloužit.

	§ 101c
	Povinnost podat kontrolní hlášení
	Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud
	a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, pokud z přijaté částky úplaty vznikla povinnost přiznat daň,
	b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
	b)  uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění nebo
	c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato
	1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5,
	2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo
	3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.



	§ 101d
	Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení
	(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést
	a) identifikační a kontaktní údaje plátce,
	b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
	c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
	d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

	§ 101e
	Lhůty pro podání kontrolního hlášení
	(1) Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.
	(2) Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
	(3) Lhůty podle odstavců 1 a 2 nelze prodloužit.

	§ 101f
	Opravné a následné kontrolní hlášení
	(1) Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení může plátce nahradit kontrolní hlášení, které již podal, opravným kontrolním hlášením; k předchozímu kontrolnímu hlášení se nepřihlíží.
	(2) Zjistí-li plátce po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů podat následné kontrolní hlášení, v...
	(3) Pro následné kontrolní hlášení se použijí obdobně ustanovení o kontrolním hlášení, nestanoví-li zákon jinak.

	§ 101g
	Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením
	(1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy.
	(2) Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil.
	(3) Plátce je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hl...
	(4) Správce daně doručuje výzvu související s kontrolním hlášením elektronicky, a to prostřednictvím
	a) datové schránky, nebo
	b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku.

	(5) zrušen
	(6) V případě, že plátce, který nemá zpřístupněnu datovou schránku, správci daně dosud nesdělil elektronickou adresu, odstavec 4 se nepoužije.

	§ 101h
	Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením
	(1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši
	a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
	b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
	c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
	d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

	(2) Správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.
	(3) Správce daně uloží kromě pokuty podle odstavce 1 nebo 2 tomu, kdo plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní daně z přidané hodnoty, pokutu do 500 000 Kč.
	(4) O povinnosti platit pokutu podle odstavce 1 rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní.
	(5) Pokuta podle odstavců 1 až 3 je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě.
	(6) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 2 a 3 dbá správce daně, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní daně z přidané hodnoty. Při tom přihlédne zejména k míře součinnosti ze stra...

	§ 101i
	Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením
	(1) Plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením lze vyžadovat do uplynutí lhůty pro stanovení daně.
	(2) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.
	(3) Povinnost platit pokutu zaniká, pokud nebyl platební výměr, kterým bylo rozhodnuto o této povinnosti, vydán do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.

	§ 101j
	Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení
	Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení.

	§ 101k
	Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení
	(1) Plátce je oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty podle § 101h odst. 1 písm. b) až d).
	(2) Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu podle odstavce 1, pokud k nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem plátce.
	(3) Žádost o prominutí pokuty podle odstavce 1 lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.
	(4) Podání žádosti o prominutí pokuty podle odstavce 1 má odkladný účinek pro vykonatelnost platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.

	§ 102
	Souhrnné hlášení
	(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil
	a) dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
	b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu,
	c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo
	d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce sl...

	(2) Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrov...
	(2) Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila
	a) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce sl...
	b) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu, pokud je identifikovaná osoba prostřední osobou v tomto obchodu.

	(3) Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy vyžadující dodatečné potvrzení, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se...
	(4) Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Souhrnné hlášení podává identifikovaná osoba do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.
	(5) Pokud plátce uskutečňuje pouze plnění podle odstavce 1 písm. d), podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
	(6) Pokud plátce podle odstavce 5 podává souhrnné hlášení za každé kalendářní čtvrtletí a v průběhu kalendářního čtvrtletí uskuteční plnění podle odstavce 1 písm. a) až c), vzniká plátci povinnost v tomto kalendářním čtvrtletí za měsíce, které předchá...
	(7) Pokud plátce nebo identifikovaná osoba, kteří podali souhrnné hlášení, zjistí, že uvedli chybné údaje, jsou povinni do 15 dnů ode dne zjištění chybných údajů podat následné souhrnné hlášení způsobem uvedeným v odstavci 3.
	(8) Správce daně údaje v souhrnném hlášení, popřípadě v následném souhrnném hlášení posoudí, případně prověří a využije při stanovení daně. Obdobný postup uplatní ohledně údajů, které správce daně obdrží v rámci mezinárodní spolupráce.

	§ 103
	Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň
	Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom ...

	§ 104
	Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
	(1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a nesnížil tím v tomto zdaňovacím období daň, správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, do...
	(2) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a snížil tím v tomto zdaňovacím období daň, správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, doda...
	(1) Pokud plátce zahrnul uskutečněné zdanitelné plnění nebo přijatou úplatu do dřívějšího zdaňovacího období, než do kterého příslušely, správce daně daň z tohoto plnění nebo z této úplaty za zdaňovací období, do kterého toto plnění nebo tuto úplatu z...
	(2) Pokud plátce zahrnul zdanitelné plnění nebo úplatu do pozdějšího zdaňovacího období, než do kterého příslušely, správce daně daň z tohoto plnění nebo z této úplaty za zdaňovací období, za které vznikla plátci povinnost daň přiznat z tohoto plnění ...
	(3) Plátci nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení podle odstavce 2 z částky daně z přijatého zdanitelného plnění nebo poskytnuté úplaty, pokud v pozdějším zdaňovacím období, do kterého toto plnění nebo tuto úplatu zahrnul, uplatnil plný nárok na ...
	(4) Pokud plátce zahrnul přijaté zdanitelné plnění nebo poskytnutou úplatu, ze kterých mu vznikl nárok na odpočet daně, do dřívějšího zdaňovacího období, než ve kterém mohl být nárok na odpočet daně nejdříve uplatněn, správce daně daň z tohoto plnění ...
	(5) Plátci nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení podle odstavce 4 z částky daně z přijatého zdanitelného plnění, ze kterého mu vznikla povinnost přiznat daň, nebo poskytnuté úplaty, vznikla-li z této úplaty povinnost přiznat daň, pokud v dřívější...
	(3) (6) Správce daně podle odstavce 1 nebo 2, 2 nebo 4 nepostupuje, pokud
	a) uvedení skutečností rozhodných pro stanovení daně v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období ovlivní výši koeficientu pro výpočet odpočtu daně v poměrné výši podle § 75 nebo výši koeficientu pro výpočet odpočtu daně v krácené výši podle § 76,
	b) plátce v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období uvede skutečnosti rozhodné pro stanovení daně za zdaňovací období, za které daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání je předmětem probíhajícího postupu k odstranění pochybností,
	c) plátce uvede skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, která je předmětem probíhající daňové kontroly nebo předmětem výzvy správce daně k zahájení daňové kontroly poté, co plátce neumožnil daňovou kontrolu zahájit, která byla plátci oznámena, v daňo...
	d) se jedná o poskytnutí vybrané služby v rámci použití zvláštního režimu jednoho správního místa s místem plnění v tuzemsku.

	(4) (7) Pro identifikovanou osobu platí odstavce 2 a 3 6  obdobně.

	§ 105
	Vracení nadměrného odpočtu
	(1) Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek vyšší než 100 Kč, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu. To neplatí, pokud vznikne vratitelný přeplatek změnou stanovené daně na základě dodatečn...
	(2) Přeplatek skupiny vzniklý v důsledku vyměření nebo dodatečného vyměření se stává vratitelným, pokud skupina a kterýkoli člen skupiny nemá daňový nedoplatek. Přeplatek skupiny se použije na úhradu případného daňové nedoplatku skupiny nebo kteréhoko...
	(3) Pokud vznikne v důsledku neoprávněného uplatnění odpočtu daně daňový nedoplatek, podléhá tento úroku z prodlení podle daňového řádu od počátku běhu lhůty podle odstavce 1. Úrok z prodlení se neuplatní do doby vrácení nadměrného odpočtu.

	§ 106
	Zrušení registrace plátce z moci úřední
	(1) Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce
	a) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti,
	b) neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti, nebo
	c) uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

	(2) Správce daně zruší registraci plátce,
	a) který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, a
	b) současně
	1. jeho obrat nepřesáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 000 000 Kč,
	2. za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskutečnil zdanitelné plnění, pokud se jedná o plátce, který nemá v tuzemsku sídlo, nebo
	3. je skupinou.


	(3) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 má odkladný účinek.
	(4) Správce daně zruší registraci plátce, který nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, pokud tento plátce v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce neuskutečnil v tuzemsku
	a) zdanitelné plnění a
	b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

	(5) Správce daně zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu dni vzniku jeho členství ve skupině.
	(6) Plátce přestává být plátcem dnem
	a) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace,
	b) předcházejícím dni přechodu daňové povinnosti zůstavitele.


	§ 106a
	Nespolehlivý plátce
	(1) Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem.
	(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a má odkladný účinek.
	(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit.
	(4) Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem.
	(5) Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem následujícím po dni, kdy tato skupina přestala být plátcem. Dojde-li k zániku členství člena skupiny, která je nesp...

	§ 106aa
	Nespolehlivá osoba
	(1) Poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou.
	(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a má odkladný účinek.
	(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit.
	(4) Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou okamžikem, kdy přestane být plátcem.

	§ 106ab
	Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu
	(1) Nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba mohou požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehlivými; žádost mohou podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,
	a) že jsou nespolehlivými,
	b) kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehlivými, nebo
	c) že je skupina, jejíž byli členové, nespolehlivým plátcem.

	(2) Nespolehlivý plátce, který je skupinou, může požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem; žádost může podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy
	a) se stal nespolehlivým plátcem, nebo
	b) nabylo právní moci rozhodnutí, kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že není nespolehlivým plátcem.

	(3) Správce daně na žádost nespolehlivého plátce nebo nespolehlivé osoby rozhodne, že nejsou nespolehlivými, pokud po dobu 1 roku závažným způsobem neporušují své povinnosti vztahující se ke správě daně.
	(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že daná osoba je nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou.

	§ 106b
	Zrušení registrace plátce na žádost
	(1) O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, požádat, pokud splňuje tyto podmínky:
	a) uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce
	1. nedosáhl za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratu většího než 1 000 000 Kč, nebo
	2. uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo

	b) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti.

	(2) O zrušení registrace může plátce, který nemá sídlo v tuzemsku, požádat, pokud splňuje tyto podmínky:
	a) za 12 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou uskutečněného zdanitelného pln...
	b) přestal v tuzemsku uskutečňovat ekonomické činnosti.

	(3) O zrušení registrace může plátce podle § 6b nebo § 6e požádat, pokud
	a) uplynuly 3 měsíce ode dne, kdy se stal plátcem, a
	b) jeho obrat nepřesáhl za 3 bezprostředně předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce 250 000Kč.


	§ 106c
	zrušen
	§ 106d
	Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost
	(1) Správce daně zruší registraci plátce, který žádá o zrušení registrace, pokud tento plátce prokáže, že splňuje podmínky pro zrušení registrace.
	(2) Proti rozhodnutí, kterým je zrušena registrace na žádost plátce, nelze uplatnit opravné prostředky.
	(3) Plátce přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je mu zrušena registrace.
	(4) Plátce, kterému byla na žádost zrušena registrace, se stává identifikovanou osobou dnem následujícím po dni, kdy přestal být plátcem, pokud
	a) nesplňuje podmínky pro zrušení registrace identifikované osoby, nebo
	b) v žádosti o zrušení registrace uvedl, že se chce stát identifikovanou osobou.


	§ 106e
	Zrušení registrace skupiny
	(1) Správce daně zruší registraci skupiny k poslednímu dni příslušného kalendářního roku, pokud do konce měsíce října příslušného kalendářního roku skupina podá žádost o zrušení registrace.
	(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 ve skupině.

	(4) Skupina přestává být plátcem dnem
	a) nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace, nebo
	b) zrušení registrace, a to v případě zrušení registrace na žádost.

	(5) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy skupina přestala být plátcem.

	§ 106f
	Zánik členství člena skupiny
	(1) Správce daně zruší členství člena skupiny k poslednímu dni příslušného kalendářního roku, pokud do konce měsíce října příslušného kalendářního roku
	a) skupina podá žádost o vystoupení člena skupiny, nebo
	b) správce daně zjistí, že člen skupiny nesplňuje podmínky pro členství ve skupině.

	(2) Žádost o vystoupení člena ze skupiny, který přistoupil do skupiny podle § 95a odst. 4, může skupina podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy se stal členem skupiny.
	(3) Pokud bylo vydáno rozhodnutí o úpadku člena skupiny, zaniká jeho členství dnem, kdy nastaly účinky tohoto rozhodnutí.
	(4) V případě zániku členství zastupujícího člena ve skupině jsou členové skupiny povinni zvolit nového zastupujícího člena do 15 dnů ode dne zániku jeho členství ve skupině. Pokud tak neučiní, ustanoví zastupujícího člena správce daně rozhodnutím.
	(5) Člen skupiny je plátcem ode dne následujícího po dni, kdy zaniklo jeho členství ve skupině.

	§ 107
	Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední
	(1) Správce daně může zrušit registraci identifikované osoby, pokud jí ve 2 bezprostředně předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň.
	(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 má odkladný účinek.
	(3) Identifikovaná osoba přestává být identifikovanou osobou dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace.
	(4) Správce daně zruší registraci identifikované osoby ke dni předcházejícímu dni, kdy se stala plátcem.

	§ 107a
	Zrušení registrace identifikované osoby na žádost
	(1) Identifikovaná osoba může požádat o zrušení registrace, pokud není v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa a splňuje tyto podmínky:
	a) za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců jí nevznikla povinnost
	1. přiznat daň z přijatých služeb,
	2. přiznat daň z přijatého dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
	3. přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo
	4. podat souhrnné hlášení,

	b) v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce
	1. nepořídila zboží, s výjimkou nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, jehož celková hodnota bez daně překročila 326 000 Kč, a
	2. neučinila rozhodnutí podle § 2b, nebo

	c) přestala uskutečňovat ekonomické činnosti.

	(2) Správce daně zruší registraci identifikované osoby, která žádá o zrušení registrace, pokud tato identifikovaná osoba prokáže, že splňuje podmínky pro zrušení registrace.
	(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 nelze uplatnit opravné prostředky.
	(4) Identifikovaná osoba přestává být identifikovanou osobou dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí, kterým je jí zrušena registrace.

	§ 108
	Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň
	(1) Přiznat daň jsou povinni
	a) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována,
	b) plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují v tuzemsku zboží z jiného členského státu,
	c) plátce nebo identifikovaná osoba, kterým je osobou neusazenou v tuzemsku poskytnuto plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud se jedná o
	1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d,
	2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
	3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,

	d) plátce, kterému je osobou neusazenou v tuzemsku, která není registrovaná jako plátce, dodáno zboží s místem plnění v tuzemsku; toto ustanovení se nepoužije v případě, že plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve stanov...
	e) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu,
	f) plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 4,
	g) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa,
	h) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
	i) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu podle § 19 odst. 6,
	j) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň,
	k) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže
	1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a
	2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.


	(1) Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, je povinen z tohoto plnění přiznat daň.
	(2) Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kteří toto zboží pořizují.
	(3) Pokud zdanitelné plnění uskutečňuje osoba neusazená v tuzemsku, je povinna přiznat daň osoba, která toto plnění přijala, a to
	a) plátce nebo identifikovaná osoba, pokud se jedná o
	1. poskytnutí služby podle § 9 až 10d,
	2. dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo
	3. dodání zboží soustavami nebo sítěmi,

	b) plátce, kterému je dodáno zboží, pokud osoba neusazená v tuzemsku není registrovaná jako plátce; toto ustanovení se nepoužije v případě, že plátce, kterému je dodáno zboží, nesplnil svou registrační povinnost ve stanovené lhůtě, a to do dne nabytí ...

	(4) Přiznat daň jsou povinni
	a)  plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
	b) kupující, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, kterému je dodáváno zboží zjednodušeným postupem uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu,
	c)  plátce, na jehož účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 4,
	d)  uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa,
	e) osoba, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu podle § 19 odst. 6,
	f) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň,
	g)  osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže
	1.    zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a
	2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.


	(2) (5) Zaplatit daň jsou povinny
	a) osoba, která není plátcem, na jejíž účet je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, u kterého vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 5,
	b) osoba, u které vzniká povinnost zaplatit daň podle § 23 odst. 1 písm. b) až e).

	(3) (6) Osoba povinná přiznat nebo zaplatit daň je daňovým subjektem.
	(4) (7) Osoba určená k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce, která přijala úplatu za uskutečněný prodej obchodního majetku, je povinna zaplatit daň na osobní daňový účet plátce ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kte...

	§ 108a
	Ručení oprávněného příjemce
	(1) Oprávněný příjemce, kterému vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit v souvislosti s přijetím vybraných výrobků z jiného členského státu, ručí za nezaplacenou daň z dodání tohoto zboží třetí osobě osobou, která toto zboží pořídila z jiné...
	(2) Oprávněný příjemce ručí za nezaplacenou daň pouze do výše daně vypočtené ze základu daně odpovídajícího ceně obvyklé včetně spotřební daně.
	(3) Správce daně může oprávněného příjemce vyzvat k prokázání, že přijal veškerá opatření podle odstavce 1.
	(4) Oprávněný příjemce může využít zvláštní způsob zajištění daně; využije-li oprávněný příjemce této možnosti, hledí se pro účely zvláštního způsobu zajištění daně na
	a) oprávněného příjemce jako na příjemce zdanitelného plnění,
	b) osobu, která pořídila zboží z jiného členského státu, které podléhá spotřební dani, a která dodala toto zboží třetí osobě, jako na poskytovatele zdanitelného plnění.


	§ 109
	Ručení příjemce zdanitelného plnění
	(1) Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění (dále jen „příjemce zdanitelného plnění“), ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zda...
	a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
	b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění (dále jen „poskytovatel zdanitelného plnění“), se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
	c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

	(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění
	a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny,
	b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
	c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle z...
	d) poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

	(3) Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespole...
	(4) Příjemce zdanitelného plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot distributorem pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj nen...

	§ 109a
	Zvláštní způsob zajištění daně
	(1) Pokud příjemce zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z takového zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel, použije se tato úhrada pouze na úhradu daně poskytovatele zdanitelného plnění z tohoto zdanitelného...
	(2) Úhrada za poskytovatele zdanitelného plnění se hradí jeho správci daně. Současně s platbou příjemce zdanitelného plnění způsobem zveřejněným správcem daně uvede
	a) identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění,
	b) daň, na kterou je úhrada určena,
	c) identifikaci příjemce zdanitelného plnění,
	d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.

	(3) Pokud je úhrada za poskytovatele zdanitelného plnění provedena bez uvedení dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo dne přijetí úplaty, má se za to, že takovým dnem je den přijetí platby správcem daně.
	(4) Částka uhrazená za poskytovatele zdanitelného plnění se přijímá a eviduje na jeho osobním depozitním účtu. Ke dni splatnosti daně se tato částka převede na osobní daňový účet poskytovatele zdanitelného plnění s datem platby k tomuto dni; dojde-li ...
	(5) Byla-li daň, na kterou je úhrada určena, zcela nebo zčásti uhrazena, použije se částka převáděná z osobního depozitního účtu nebo její část jako úhrada daně na osobním daňovém účtu poskytovatele zdanitelného plnění.

	§ 110
	Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu
	Je-li vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav, může vláda nařízením na časově omezenou nezbytně nutnou dobu, odpovídající charakteru a intenzitě ohrožení bezpečnosti České republiky,
	a) provést úpravu sazeb daně, nejvýše však o 5 procentních bodů, případně přeřadit zboží nebo služby mezi sazbami daně,
	b) umožnit plátcům, kteří uskutečňují zdanitelná plnění pro ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory, havarijní služby a subjekty hospodářské mobilizace, dodávat stanovené druhy zboží a poskytovat stanovené služby těmto s...



	Díl 2
	Zvláštní režim jednoho správního místa
	Oddíl 1
	Základní ustanovení
	§ 110a
	Úvodní ustanovení
	(1) Zvláštním režimem jednoho správního místa je
	a) režim mimo Evropskou unii a
	b) režim Evropské unie.

	(2) Zvláštní režim jednoho správního místa může v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která poskytuje vybranou službu a splňuje v tuzemsku podmínky pro použití zvláštního režimu jednoho správního místa.
	(3) V případě zvláštního režimu jednoho správního místa je místně příslušným Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.
	(4) Ustanovení o příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se v případě zvláštního režimu jednoho správního místa nepoužijí.

	§ 110b
	Vymezení základních pojmů
	(1) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa se rozumí
	a) daní peněžité plnění spravované v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa; rozpočet, jehož je daň příjmem, se považuje za veřejný rozpočet,
	b) vybranou službou služba poskytovaná osobě nepovinné k dani s místem plnění na území Evropské unie, a to
	1. telekomunikační služba,
	2. služba rozhlasového a televizního vysílání,
	3. elektronicky poskytovaná služba,

	c) státem spotřeby členský stát, ve kterém je místo plnění poskytované vybrané služby,
	d) státem identifikace členský stát, ve kterém se osoba povinná k dani registruje k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa,
	e) uživatelem osoba povinná k dani, která je v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa; uživatel je daňovým subjektem.

	(2) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa se za provozovnu považuje i ta organizační složka osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat služby, které jsou poskytovány pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má v...


	Oddíl 2
	Společná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu v tuzemsku
	§ 110c
	Zastupování
	Plnou moc lze udělit pouze v rozsahu opravňujícím k zastupování ve všech úkonech, řízeních nebo jiných postupech v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.

	§ 110d
	Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa
	(1) Osoba, která používá zvláštní režim jednoho správního místa, je povinna vést evidenci obsahující podrobné údaje vztahující se k poskytnutým vybraným službám podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke s...
	(2) Údaje podle odstavce 1 se uchovávají po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění poskytnuto.
	(3) Údaje podle odstavce 1 musí být na žádost správce daně nebo správce daně příslušného státu spotřeby poskytnuty elektronicky.

	§ 110e
	Způsob placení daně
	(1) Daň se platí správci daně v eurech.
	(2) Daň se platí na příslušný účet správce daně vedený v eurech, a to bezhotovostním převodem.
	(3) Osoba povinná k dani, která používá v tuzemsku zvláštní režim jednoho správního místa, je povinna uvést, na kterou daň je platba určena, a označit platbu referenčním číslem příslušného daňového přiznání.

	§ 110f
	Přeplatek
	(1) Správce daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa vrátí vratitelný přeplatek bez žádosti do 30 kalendářních dnů od vzniku vratitelného přeplatku.
	(2) V případě správy daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě spotřeby počíná lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku běžet ode dne, kdy správce daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa obdrží informace potřebné pro přiřazení jednotlivý...
	(3) Vratitelný přeplatek nižší než 10 EUR se nevrací.
	(4) Úrok z vratitelného přeplatku se nepřizná, nepřesahuje-li 10 EUR.


	Oddíl 3
	Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě identifikace
	Pododdíl 1
	Použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku
	§ 110g
	Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku
	(1) Režim mimo Evropskou unii může v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která
	a) nemá na území Evropské unie sídlo ani provozovnu, a
	b) není ani nemá povinnost být registrována k dani z přidané hodnoty v žádném členském státě a
	c) b) nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa.

	(2) Režim mimo Evropskou unii se v tuzemsku použije na všechny vybrané služby poskytnuté osobou, která používá tento režim.

	§ 110h
	Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku
	(1) Režim Evropské unie může v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která
	a) má v tuzemsku
	1. sídlo, nebo
	2. provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo,

	b) je plátcem nebo identifikovanou osobou a
	c) nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim jednoho správního místa.

	(2) Režim Evropské unie se v tuzemsku použije na všechny vybrané služby poskytnuté osobou, která používá tento režim, s výjimkou vybraných služeb poskytnutých s místem plnění v členském státě, ve kterém má sídlo nebo provozovnu.

	§ 110i
	Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku
	(1) Osoba povinná k dani nemůže v tuzemsku použít příslušný režim zvláštního režimu jednoho správního místa, ve kterém byla registrována, a to po dobu 2 kalendářních čtvrtletí ode dne, kdy jí byla zrušena registrace
	a) na žádost, nebo
	b) z moci úřední na základě oznámení, že přestala poskytovat vybrané služby.

	(2) Osoba povinná k dani nemůže v tuzemsku použít zvláštní režim jednoho správního místa po dobu 8 kalendářních čtvrtletí bezprostředně následujících po kalendářním čtvrtletí, v němž došlo ke zrušení registrace z důvodu závažného porušení povinnosti v...
	(3) Osoba povinná k dani, která má v tuzemsku provozovnu, nemůže v tuzemsku použít režim Evropské unie, a to po dobu 2 let od konce kalendářního roku, ve kterém začala používat tento režim v jiném členském státě; to neplatí v případě, že dojde k přemí...


	Pododdíl 2
	Podání a doručování ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku
	§ 110j
	Podání
	(1) Osoba povinná k dani je povinna činit podání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, která určí správce daně, prostřednictvím elektronického portálu. Jiná podání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa lze činit prostřednictví...
	(2) Přístup k elektronickému portálu je možný prostřednictvím
	a) datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
	b) datové zprávy s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
	c) přístupových údajů.

	(3) Přihlášku k registraci lze podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
	a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
	b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
	c) potvrzenou prostřednictvím registračních údajů.

	(4) Správce daně přidělí přístupové údaje na základě přihlášky k registraci podané podle odstavce 3 písm. c).
	(5) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
	a) podmínky a postup pro přihlášení se na elektronický portál,
	b) podání, která je osoba povinná k dani povinna činit prostřednictvím elektronického portálu, a podání, která lze činit prostřednictvím elektronického portálu,
	c) formát a strukturu, kterou musí mít datová zpráva podávaná prostřednictvím elektronického portálu,
	d) skutečnost, že je technicky vybaven k přijetí datové zprávy s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

	(6) Osoba oprávněná k přístupu na elektronický portál je povinna zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
	(7) Podání vyhotovené v anglickém jazyce nemusí být předložené současně v překladu do jazyka českého.

	§ 110k
	Doručování
	(1) Správce daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa doručuje písemnost elektronicky, a to prostřednictvím
	a) datové schránky, nebo
	b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce k registraci, nemá-li adresát zpřístupněnu datovou schránku.

	(2) Upomínky upozorňující na nesplnění povinností při správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa se doručují vždy prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce k registraci.
	(3) Písemnost, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně prostřednictvím elektronického portálu.


	Pododdíl 3
	Registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku
	§ 110l
	Přihláška k registraci
	(1) Hodlá-li osoba povinná k dani v tuzemsku používat zvláštní režim jednoho správního místa a splňuje-li v tuzemsku podmínky jeho použití, je povinna podat přihlášku k registraci k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v kalendářním čtvrtl...
	(2) Pokud osoba povinná k dani, která v tuzemsku splňuje podmínky použití příslušného režimu zvláštního režimu jednoho správního místa, poprvé poskytla vybranou službu, na kterou hodlá v tuzemsku použít tento režim, je povinna podat přihlášku k regist...
	(3) Přihláška k registraci se podává do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro používání režimu Evropské unie v tuzemsku, pokud osoba hodlá používat režim Evropské unie v tuzemsku a přestane používat režim Evro...

	§ 110m
	Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa
	(1) Dojde-li ke změně údajů, které je osoba povinná k dani povinna uvádět při registraci k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa, je povinna tuto změnu oznámit správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém nastala.
	(2) Neoznamuje se první poskytnutí vybrané služby, ke kterému dojde v kalendářním čtvrtletí následujícím po podání přihlášky k registraci.
	(3) Přestane-li osoba povinná k dani poskytovat vybrané služby ve zvláštním režimu jednoho správního místa, je povinna tuto skutečnost oznámit správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém přestala tyto služby poskytovat.

	§ 110n
	Rozhodnutí o registraci
	(1) Splní-li osoba povinná k dani, která podala přihlášku k registraci k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa, podmínky použití zvláštního režimu jednoho správního místa, správce daně ji zaregistruje.
	(2) Osoba povinná k dani je v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa
	a) od prvního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po podání přihlášky k registraci,
	b) ode dne poskytnutí vybrané služby, který uvedla v přihlášce k registraci nebo v oznámení o změně registračních údajů, nebo
	c) ode dne, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro použití režimu Evropské unie v tuzemsku tím, že přemístila sídlo nebo přestala mít v jiném členském státě provozovnu, a tím přestala splňovat podmínky, na základě kterých používala režim Evropské uni...

	(3) V rozhodnutí o registraci v případě režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku správce daně přidělí namísto daňového identifikačního čísla daňové evidenční číslo.
	(4) Na daňové evidenční číslo se přiměřeně použijí ustanovení o daňovém identifikačním čísle.

	§ 110o
	Zrušení registrace uživatele na žádost
	Správce daně zruší registraci uživatele na základě oznámení o změně registračních údajů, ve kterém žádá o zrušení registrace, k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí, pokud uživatel podal toto oznámení do 15 dnů před koncem tohoto kalendář...
	§ 110p
	Zrušení registrace uživatele z moci úřední
	(1) Správce daně zruší registraci z moci úřední, pokud uživatel
	a) oznámí, že přestal poskytovat vybrané služby, nebo je neposkytne po dobu 8 po sobě následujících kalendářních čtvrtletí,
	b) nesplňuje podmínky použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, na jejichž základě byl registrován, nebo
	c) závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku.

	(2) Uživateli je registrace zrušena
	a) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, v němž bylo rozhodnutí o zrušení registrace vydáno,
	b) ke dni, ve kterém přestal splňovat podmínky pro použití režimu Evropské unie v tuzemsku tím, že přemístil sídlo z tuzemska nebo přestal mít v tuzemsku provozovnu, nebo
	c) ke dni, ve kterém přestal splňovat podmínky pro použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku tím, že začal mít na území Evropské unie sídlo nebo provozovnu.



	Pododdíl 4
	Daňové přiznání a placení daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa
	§ 110q
	Zdaňovací období
	Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí.

	§ 110r
	Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
	(1) Uživatel je povinen podat daňové přiznání do 20 dnů po skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že za příslušné zdaňovací období neposkytl vybrané služby.
	(2) Uživatel podává dodatečné daňové přiznání správci daně v tuzemsku do uplynutí lhůty pro jeho podání, která činí 3 roky. Tato lhůta počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání.
	(3) Připadne-li poslední den lhůty podle odstavce 1 nebo 2 na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty tento den.
	(4) Daň se vyčíslí v eurech s přesností na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.
	(5) Je-li tiskopisem daňového přiznání požadováno uvedení údajů v eurech, použije se pro přepočet směnný kurz Evropské centrální banky zveřejněný pro
	a) poslední den zdaňovacího období, nebo
	b) nejbližší následující den, pokud pro poslední den zdaňovacího období není kurz zveřejněn.

	(6) Je-li tiskopisem dodatečného daňového přiznání požadováno uvedení údajů v eurech, použije se pro přepočet směnný kurz použitý u původního plnění.

	§ 110s
	Předepsání a stanovení daně
	Správce daně na základě podaného daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání předepíše do evidence daní výši tvrzené daně nebo rozdílu a daň se nestanoví.
	§ 110t
	Oprava základu daně a výše daně
	Uživatel provede opravu základu daně a výše daně v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění.

	§ 110u
	Postoupení daňového přiznání a platby
	Správce daně postoupí správci daně státu spotřeby v odpovídajícím rozsahu
	a) údaje z podaného daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání a
	b) poukázanou platbu maximálně do výše tvrzené daně.

	§ 110v
	Platba bez dostatečného označení
	Pokud osoba povinná k dani neuvede, na kterou daň je platba určena, nebo neoznačí platbu referenčním číslem příslušného daňového přiznání, použijí se obdobně ustanovení daňového řádu o platbách vykonaných bez dostatečného označení daně. Neodpoví-li ta...


	Oddíl 4
	Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku jako státě spotřeby
	§ 110w
	Základní ustanovení
	(1) Osoba povinná k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v jiném členském státě a poskytuje vybrané služby s místem plnění v tuzemsku, plní povinnosti za dané zdaňovací období vztahující se ke správě daně ve z...
	(2) Osoba povinná k dani je povinna plnit povinnosti uvedené v odstavci 1, s výjimkou podání činěných prostřednictvím elektronického portálu, vůči správci daně v tuzemsku v roli státu spotřeby od okamžiku, kdy vůči ní tento správce daně učiní úkon za ...
	(3) Osoba uvedená v odstavci 1 je daňovým subjektem.

	§ 110x
	Doručování
	(1) Správce daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa doručuje písemnost elektronicky, a to prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce k registraci.
	(2) Písemnost, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně prostřednictvím elektronického portálu.

	§ 110y
	Poslední známá daň
	(1) Poslední známou daní se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa rozumí daň ve výši, ve které byla naposledy za příslušné zdaňovací období
	a) tvrzena osobou povinnou k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v jiném členském státě, v daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání, nebo
	b) správcem daně pravomocně doměřena z moci úřední.

	(2) Poslední známou daň správce daně předepíše do evidence daní.

	§ 110z
	Samovyměření a samodoměření daně
	(1) Daň tvrzená osobou povinnou k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v jiném členském státě, v daňovém přiznání se považuje za vyměřenou dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, a to ve výši v něm t...
	(2) V případě, že osoba povinná k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v jiném členském státě, nepodá daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě, považuje se daň za tvrzenou ve výši 0 EUR.
	(3) Daň tvrzená osobou povinnou k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v jiném členském státě, v dodatečném daňovém přiznání se považuje za doměřenou dnem podání dodatečného daňového přiznání, a to ve výši tvr...
	(4) V dodatečném daňovém přiznání se neuvádí důvody pro jeho podání a den zjištění rozdílu oproti poslední známé dani.

	§ 110za
	Doměření daně z moci úřední
	(1) Zjistí-li správce daně na základě postupu k odstranění pochybností nebo na základě daňové kontroly, že poslední známá daň není ve správné výši, doměří daň ve výši rozdílu poslední známé daně a částky nově zjištěné.
	(2) K doměření podle odstavce 1 správce daně přistoupí rovněž v případě, kdy osoba povinná k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa v jiném členském státě, nevyhoví výzvě k podání dodatečného daňového přiznání.
	(3) Výzva k podání dodatečného daňového přiznání nezahajuje doměřovací řízení z moci úřední; doměřovací řízení z moci úřední je zahájeno marným uplynutím lhůty stanovené v této výzvě.
	(4) Podání dodatečného daňového přiznání v průběhu doměřovacího řízení zahájeného z moci úřední nezahajuje doměřovací řízení. Údaje uvedené v takto podaném přiznání se využijí při doměření daně z moci úřední.

	§ 110zb
	Vztah k prekluzivním lhůtám
	(1) Dodatečné daňové přiznání není přípustné podat po uplynutí 9 let od počátku běhu lhůty pro stanovení daně.
	(2) Lhůta pro placení daně se přerušuje doměřením daně na základě dodatečného daňového přiznání.

	§ 110zc
	Pořadí úhrady daně
	Platba se použije přednostně na úhradu daně za zdaňovací období, na které je určena.

	§ 110zd
	Placení daně státu spotřeby
	Daň lze uhradit i přeplatkem na jiné dani.

	§ 110ze
	Příslušenství daně
	(1) Úroky a penále se stanovují v eurech s přesností na 2 desetinná místa bez zaokrouhlování.
	(2) Za nepodání daňového přiznání nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.
	(3) Úrok z prodlení se nepředepíše, nepřesáhne-li částku 8 EUR.
	(4) Úrok z posečkané částky se nepředepíše, nepřesahuje-li 4 EUR.

	§ 110zf
	Vymáhání daně
	(1) Náklady za nařízení daňové exekuce a za výkon prodeje činí 2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, nejméně však 20 EUR a nejvýše 20 000 EUR. Takto vypočtené exekuční náklady se zaokrouhlují na jednotky nahoru a lze je požadovat u tého...
	(2) Při přepočtu nedoplatku na českou měnu pro účely vymáhání daně se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný pro den stanovení daně. Výsledná částka se zaokrouhlí na jednotky nahoru.
	(3) Pokud není nedoplatek plně uhrazen pouze v důsledku kurzového rozdílu vzniklého přepočtem české měny na eura, neuhrazená část tohoto nedoplatku zaniká.
	Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb.
	Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.
	Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.
	Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb.
	K části čtvrté návrhu zákona

	§ 1
	Předmět úpravy
	(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unieP1)P a upravuje
	a)  podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků (dále jen „vybrané výrobky“) zdanění vybraných výrobků, zahřívaných tabákových výrobků a surového tabáku spotřebními daněmi,
	b)  způsob značení a prodeje tabákových výrobků,
	c)  způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,
	d)  způsob značkování některých dalších minerálních olejů,
	e)  sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji a
	f)  nakládání se surovým tabákem.

	(2) Vybranými výrobky se pro účely spotřebních daní rozumí
	a)  minerální oleje,
	b) líh,
	c) pivo,
	d) víno a meziprodukty,
	e) tabákové výrobky, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků.

	(2) (3) Spotřebními daněmi jsou
	a)  daň z minerálních olejů,
	b)  daň z lihu,
	c)  daň z piva,
	d)  daň z vína a meziproduktů,
	e)  daň z tabákových výrobků a,
	f) daň ze zahřívaných tabákových výrobků a
	f) g)  daň ze surového tabáku.

	(3) (4) Orgány Celní správy České republiky vykonávají
	a)  správu spotřebních daní; správu spotřebních daní při dovozu vykonávají podle právních předpisů upravujících správu cla,
	b)  další působnosti podle tohoto zákona související s vybranými výrobky a se surovým tabákem; při jejich výkonu postupují podle daňového řádu s výjimkou řízení o přestupcích.


	§ 3
	Vymezení pojmů
	Pro účely tohoto zákona se rozumí
	a)  (zrušeno)
	b)  dovozem
	1. vstup vybraných výrobků na daňové území Evropské unie, pokud tyto vybrané výrobky nejsou při vstupu na daňové území Evropské unie dočasně uskladněny nebo propuštěny do zvláštního celního režimu s výjimkou celního režimu konečného užití,
	2. propuštění vybraných výrobků do celního režimu volného oběhu,
	3. propuštění vybraných výrobků ze zvláštních celních režimů s výjimkou celního režimu konečného užití, pokud nejde o opětovné propuštění do těchto režimů,

	c)  vývozem propuštění vybraných výrobků do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku a výstup z daňového území Evropské unie,
	d)  podmíněným osvobozením od daně odklad povinnosti přiznat, vyměřit a zaplatit daň do dne uvedení vybraných výrobků, na něž se nevztahuje zvláštní celní režim nebo dočasné uskladnění, do volného daňového oběhu,
	e)  osvobozením od daně uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu, aniž vznikne povinnost přiznat, vyměřit a zaplatit daň,
	f)  daňovým skladem prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, pokud tento zákon nestan...
	g)  provozovatelem daňového skladu právnická nebo fyzická osoba, které bylo uděleno povolení k provozování daňového skladu; provozovatel daňového skladu je daňovým subjektem,
	h)  oprávněným příjemcem právnická nebo fyzická osoba, která není provozovatelem daňového skladu v místě, kde v rámci podnikatelské činnosti na základě povolení jednorázově nebo opakovaně přijímá vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně...
	i)  uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen „uživatel“) právnická nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, případně podle § 52a nebo 53 prodává dalšímu uživateli, vybrané výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení daňov...
	j)  oprávněným odesílatelem právnická nebo fyzická osoba, která dopravuje vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně z místa dovozu do daňového skladu, oprávněnému příjemci v jiném členském státě, do místa vývozu v jiném členském státě ne...
	k)  uvedením do volného daňového oběhu
	1.  každé, i protiprávní, vyjmutí vybraných výrobků z režimu podmíněného osvobození od daně,
	2.  každá, i protiprávní, výroba vybraných výrobků mimo režim podmíněného osvobození od daně,
	3.  každý, i protiprávní, dovoz vybraných výrobků mimo režim podmíněného osvobození od daně,
	4.  každé skladování nebo doprava vybraných výrobků, u nichž se neprokáže, že se jedná o výrobky zdaněné, nebo pokud se neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně,

	l)  daňovou povinností výše daně připadající na vyrobené nebo dovezené vybrané výrobky, u kterých vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9; u vybraných výrobků osvobozených od daně se daňovou povinností rozumí výše daně, u které by vznikla po...
	m)  klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení R...
	n)  kódem nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu,P8)P ve znění platném k 1. lednu 2002,
	o) n) místem pobytu adresa místa trvalého pobytu státního občana České republiky nebo adresa místa pobytu cizince; v případě, že tato osoba nemá místo pobytu na území České republiky, je povinna oznámit správci daně adresu pro doručování,
	p) o) množstvím vybraného výrobku v jednotkách jiných než počet kusů množství vybraného výrobku vyjádřené v měřicích jednotkáchP9)P uvedených v § 47, 69, 84 nebo 95 a měřených způsobem podle zvláštního právního předpisu,P10)P
	q) p) pilotním projektem projekt technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi na základě lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv podle zákona o ochraně ovzduší (dále jen „kritéria udr...
	r) q) nepředvídatelnou ztrátou nebo znehodnocením takové znehodnocení, úplné zničení nebo nenahraditelná ztráta vybraných výrobků, kdy v důsledku prokazatelně nepředvídatelné a neodvratitelné události nemohou být tyto vybrané výrobky předmětem daně po...
	s) r) výrobou proces, při kterém
	1.  vybraný výrobek vznikne,
	2.  z vybraného výrobku, který je předmětem daně, vznikne vybraný výrobek, který je jiným předmětem daně, s výjimkou činností podle § 45 odst. 12,
	3. z minerálního oleje, který je uvedený pod jedním kódem nomenklatury, vznikne minerální olej, který je uveden pod jiným kódem nomenklatury, s výjimkou činností podle § 45 odst. 12,
	t) s) společně hospodařící domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.


	§ 3a
	Kombinovaná nomenklatura
	(1) Kódem nomenklatury se pro účely
	a) daně z lihu, daně z piva a daně z vína a meziproduktů rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníkuP8)P, ve znění platném k 1. lednu 2002,
	b) daně z minerálních olejů, barvení a značkování vybraných minerálních olejů, značkování některých dalších minerálních olejů a sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o cel...

	(2) Pokud Evropská komise na základě směrnice Rady 2003/96/ES vydá prováděcí rozhodnutí upravující kódy nomenklatury v této směrnici, vláda v nařízení v souladu s tímto rozhodnutím stanoví kódy nomenklatury, které se použijí namísto kódů nomenklatury ...

	§ 45
	Předmět daně z minerálních olejů
	(1) Předmětem daně jsou tyto minerální oleje:
	a) motorové benziny uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 41 až 2710 11 59, benziny jiné než motorové uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 11 až 2710 11 25 a 2710 11 90 (dále jen „ostatní benzin“) 2710 12 41 až 2710 12 59, ostatní benziny, kterými se...
	b) střední oleje a těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 11 až 27 10 19 49 2710 19 11 až 2710 19 48, 2710 20 11 až 2710 20 19 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud obsahují alespoň 70 % hmotnostních st...
	c) těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 51 až 27 10 19 69 2710 19 51 až 2710 19 68 a 2710 20 31 až 2710 20 39,
	d) odpadní oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 91 až 2710 99,
	e) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro jiné účely uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19 s výjimkou zkapalněných ropných plynů a zkapalněného bioplynu u...
	f) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19, nebo
	g) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané
	1.  pro stacionární motory,
	2.  v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo
	3.  pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

	uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19.

	(2) Předmětem daně jsou také
	a) jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v odstavci 1 a v tomto odstavci,
	b) směsi minerálních olejů obsahující benzin nebo směsi benzinů s minerálními oleji uvedenými v odstavci 1 či s látkami, které v odstavci 1 nejsou uvedeny, s výjimkou směsí vzniklých podle písmen d) a e) a směsí používaných pro pohon dvoutaktních moto...
	c) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl tohoto metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30...
	d) směsi benzinu s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovanýmP35)P, které obsahují nejméně 90 % objemových benzinu a nejvýše 10 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu ...
	e) směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným z lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovanéhoP35)P, které obsahují nejméně 78 % objemových benzinu a nejvýše 22 % objemových etyl-terciál-but...
	f) jakékoliv směsi určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, které jsou účelem použití rovnocenné některému minerálnímu oleji uvedenému v odstavci 1 s výjimkou směsí uvedených v písmenech b) až e) a g)...
	g) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovanýmP35)P neuvedené v písmenech d), e), l) a m), které obsahují nejvýše 95 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovan...
	h) směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným z lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného a s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturova...
	i) směsi benzinu a dalších kyslíkatých složek biologického původuP35a)P tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 3,7 % hmotnostních; podíl benzinu v této směsi musí činit nejméně 78 % objemových,
	j) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, přičemž podíl metylesterů mastných kyselin nesmí činit více než 7 % o...
	k) směsi těžkých plynových olejů s vodou, které obsahují 9 až 15 % hmotnosti vody určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů,
	l) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv neuvedené v písmeni m), které obsahují ne...
	m) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv neuvedené v písmenech d), e), i) nebo l), které obsahují nejvýše 95 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného a kt...
	n) směsi těžkých topných olejů uvedených v odstavci 1 písm. c) s minerálními oleji uvedenými v písmenech a) až m) nebo minerálními oleji uvedenými v odstavci 1 písm. b), určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, nebo
	o) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) s hydrogenovanými rostlinnými oleji splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl těchto hydrogenovaných rostlinných olejů musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi ...

	(3) Předmětem daně jsou také minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury
	a) 1507 až 1518, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2,
	b) 2707,
	c) 2709,
	d) 2710 19 71 až 2710 19 99 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, které nejsou předmětem daně podle odstavce 1 písm. b),
	e) 2714 a 2715,
	f) 2901 a 2902,
	g) 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla,
	h) 3403,
	i) 3811,
	j) 3817, nebo
	k) 3824 90 99, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2.
	k) 3824 99 86 a 3824 99 92 s výjimkou antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné výrobky, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí...
	l) 3824 99 93 a 3824 99 96 s výjimkou antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné výrobky, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí...
	m) 3826 00 10 a 3826 00 90, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v odstavci 2.

	(4) U minerálních olejů podle odstavce 3 vznikne při uvedení do volného daňového oběhu povinnost daň přiznat a zaplatit pouze tehdy, jsou-li určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí u...
	(5) Předmětem daně jsou také všechny výrobky, které nejsou uvedeny v odstavcích 1 až 3, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. Toto se nevztahuje na výrobky, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších...
	(6) Předmětem daně jsou také všechny výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2701 až 2715 s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle ods...
	(7) Předmětem daně jsou také výrobky určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnidlo (aditiv) do minerálních olejů určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů s výjimkou výrobků, které absor...
	(8) Subjekt, který nakupuje zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f) nebo g) je povinen nejpozději před jejich uvedením do volného daňového oběhu prodávajícímu písemně oznámit, pro jaký účel budou tyto plyny použity. Pokud tak neučiní,...
	(9) Zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f) nebo g) nesmí být skladovány společně ve stejném zásobníku, pokud tento zásobník pro společné skladování není daňovým skladem. Jednotlivé zásobníky, ve kterých jsou zkapalněné ropné plyny po...
	(10) Technologickým oddělením zásobníků pro zkapalněné ropné plyny se rozumí taková úprava, kdy
	a) ze zásobníku, ve kterém jsou skladovány zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. f), nemohou být tyto plyny vydávány přes výdejní stojan nebo plnicí zařízení pro vydávání zkapalněných ropných plynů podle odstavce 1 písm. e) nebo g), nebo
	b) ze zásobníku, ve kterém jsou skladovány zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. g), nemohou být tyto plyny vydávány přes výdejní stojan nebo plnicí zařízení pro vydávání zkapalněných ropných plynů podle odstavce 1 písm. e).

	(11) Minerální oleje spotřebované v kogeneračních jednotkách, tj. v zařízeních, která decentralizovaně vyrábějí teplo a elektrickou energii současně, se považují za minerální oleje použité pro výrobu tepla.
	(12) Za výrobu minerálních olejů se nepovažuje
	a) smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu v běžných nádržích motorových dopravních prostředků (§ 63 odst. 2) na čerpacích stanicíchP10a)P,


	§ 49
	Osvobození od daně z minerálních olejů
	(1) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 6 používané pro jiné účely, než je pohon motorů nebo výroba tepla. Od daně takto nejsou osvobozeny
	a) ostatní benziny,
	b) minerální oleje používané k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech.

	(2) Od daně jsou osvobozeny ostatní benziny, pokud jsou používány za účelem výroby výrobků, které nejsou předmětem daně. Při uplatnění nároku na osvobození od daně předloží nabyvatel prodávajícímu průkaz živnostenského oprávnění pro výrobu a dovoz che...
	(3) Mineralogickými postupy se pro účely tohoto zákona rozumí technologické procesy uvedené v klasifikaci NACE pod kódem C 23 „výroba ostatních nekovových minerálních výrobků".
	(4) Metalurgickými procesy se pro účely tohoto zákona rozumí tepelné zpracování rud a jejich koncentrátů jako výstupního produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená v klasifikaci NACE pod kódem C 24 „výroba základních kovů“.
	(5) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 3 spotřebované v prostorách podniku na výrobu vybraných výrobků podle § 19 odst. 2 písm. a), ve kterém byly vyrobeny nebo zpracovány. Toto osvobození od daně se však nevztahuje na...
	(6) Od daně jsou osvobozeny letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 31 nebo 2710 11 70 2710 12 31 nebo 2710 12 70 nebo tryskové palivo uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 21 používané jako pohonná hmota pro lete...
	(7) Soukromým rekreačním létáním se pro účely tohoto zákona rozumí používání letadla jeho vlastníkem nebo právnickou nebo fyzickou osobou, která je oprávněna je používat na základě nájmu nebo jiným způsobem jinak než pro účely podnikání, zejména jinak...
	(8) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j, používané k výrobě tepla nebo jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území České republiky, včetně plaveb z daňového území České republi...
	(9) Soukromým rekreačním plavidlem se pro účely tohoto zákona rozumí jakékoliv plavidlo, které používá jeho vlastník nebo právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna je používat jinak než pro účely podnikání nebo pro potřeby orgánů veřejné správy.
	(10) Od daně jsou dále osvobozeny směsi minerálních olejů a lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovanéhoP35)P splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) používané jako testované pohonné hmoty pro vybraná motorová vo...
	(11) Od daně jsou dále osvobozeny minerální oleje maximálně do výše technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát a ztrát při dopravě a skladování. Správce daně je oprávněn posoudit, zda ztráty vzniklé při výrobě minerálních olejů odpovídají chara...
	(12) Výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, včetně jejich skladování v podniku na výrobu vybraných výrobků, a způsob jejich výpočtu stanoví prováděcí právní předpis.
	(13) Od daně jsou osvobozeny hydrogenované rostlinné oleje splňující kritéria udržitelnosti biopaliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů vybraných motorových vozidel v rámci pilotních projektů uvedených v §...
	(14) Od daně je osvobozen zkapalněný bioplyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 19, který je předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. e) a splňuje kritéria udržitelnosti biopaliv.
	(15) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje vyrobené z nepotravinářských částí biomasy nebo z biologického odpadu, které svým použitím odpovídají minerálním olejům uvedeným v § 45 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo směsím uvedeným v § 45 odst. 2 písm. l)...

	§ 56
	Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla
	(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) uvedené pod kódy nomenkl...
	(2) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 3 nebo ostatní benziny (dále j...
	(3) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým nebo fyzickým osobám, které obarvily a označkovaly podle části páté topné oleje uvedené v odstavci 1 nebo 2 v daňovém skladu a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla.
	(4) Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel postavení daňových subjektů bez povinnosti se registrovat.
	(5) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby topných olejů pro výrobu tepla.
	(6) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených topných olejů nebo která odpovídá výši daně připadající na topné oleje vyrobené nebo přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně, snížené o 660 Kč/1000 litrů.
	(7) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o nákupu a spotřebě vedenou kupujícím. V případě, kdy právnické a fyzické osoby použijí pro výrobu tepla topné oleje, které samy vyrobily nebo obarvily a označkovaly v daňovém skladu...
	(8) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vystavit nejpozději následující pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti:
	a)  obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
	b)  obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození kupujícího,
	c)  množství topných olejů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,
	d)  sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového oběhu,
	e)  výše spotřební daně celkem,
	f)  datum vystavení dokladu o prodeji,
	g)  číslo dokladu o prodeji.

	(9) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:
	a)  obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,
	b)  množství topných olejů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,
	c)  sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového oběhu,
	d)  výše spotřební daně celkem,
	e)  datum vystavení interního dokladu,
	f)  číslo interního dokladu.

	(10) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl n...
	(11) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zan...
	(12) Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu uplatňovaného nároku na vrácení daně a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě topných olejů podle odstavců 7 až 9.

	§ 59
	Uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje
	(1) Podmíněné osvobození od daně musí být uplatněno pouze pro minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury
	a) 1507 až 1518, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla, nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2,
	b) 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50,
	c) 2710 11 až 2710 19 69 s tím, že na minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 21, 2710 11 25 a 2710 19 29 se podmíněné osvobození od daně uplatňuje jen při jejich hromadné obchodní přepravě,
	c) 2710 12 až 2710 19 68, 2710 20 až 2710 20 39 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud obsahují alespoň 70 % hmotnostních středních olejů z kódů nomenklatury 2710 19 21, 2710 19 25 nebo 2710 19 29; podmíněné osvobození od d...
	d) 2711 s výjimkou 2711 11, 2711 21 a 2711 29,
	e) 2901 10,
	f) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
	g) 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla,
	h) 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00,
	i) 3824 90 99, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2.
	i) 3824 99 86 a 3824 99 92 s výjimkou antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné výrobky, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí...
	j) 3824 99 93 a 3824 99 96 s výjimkou antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné výrobky, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí...
	k) 3826 00 10 a 3826 00 90, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2.
	Pro ostatní minerální oleje nelze podmíněné osvobození od daně uplatnit.

	(2) Na minerální oleje, které nejsou uvedeny v odstavci 1, se nevztahuje ustanovení § 18 odst. 6 a § 19 odst. 3.
	(3) V daňovém skladu mohou být společně s minerálními oleji v režimu podmíněného osvobození od daně umístěny
	a) minerální oleje, které nejsou uvedeny v odstavci 1,
	b) minerální oleje, které byly uvedeny do volného daňového oběhu, umístěné v daňovém skladu za podmínek stanovených v § 19 odst. 5, nebo
	c) minerální oleje, které byly zajištěny správcem daně nebo orgánem Finanční správy České republiky nebo u kterých bylo rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, pouze pokud s umístěním výslovně souhlasí provozovatel daňového skladu; o umístění min...

	(4) Minerální oleje uvedené v odstavci 3 nemusí být odděleně skladovány, ale musí být odděleně evidovány.
	(5) Produktovod pro dopravu minerálních olejů musí být samostatným daňovým skladem, pokud není součástí jiného daňového skladu. To neplatí pro produktovod, v němž se dopravují výhradně zdaněné minerální oleje. Doprava jednotlivých dodávek minerálních ...
	(6) Při dopravě minerálních olejů produktovodem, která se uskutečňuje mezi Českou republikou a jiným členským státem, jsou průvodní doklady podle § 26 až 27f nahrazeny elektronickou evidencí provozovatele produktovodu jako samostatného daňového skladu...
	(7) Samostatným daňovým skladem minerálních olejů podle § 19 odst. 2 písm. b) nemůže být čerpací stanice pohonných hmot. Čerpací stanice pohonných hmot umístěná na území daňového skladu podle § 3 písm. f) je součástí tohoto daňového skladu.
	(8) Daňovým skladem minerálních olejů může být pouze sklad,
	a) jehož skladovací zařízení je pevně spojené se zemí a je užíváno v souladu se stavebním zákonemP35d)
	b) jehož skladovací zařízení jsou vybavena vhodným měřicím zařízením na měření množství minerálních olejů, jejich měrné hmotnosti a teploty při příjmu a výdeji, které splňuje požadavky zákona upravujícího metrologii,
	c) jehož skladovací kapacita je nejméně 50 000 litrů minerálních olejů; to neplatí pro daňový sklad zkapalněných ropných plynů, jehož skladovací kapacita musí být nejméně 200 000 litrů,
	d) který splňuje podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí.

	(9) Podmínka podle odstavce 8 písm. a) nemusí být splněna, pokud skladem minerálních olejů je cisternová loď se skladovací kapacitou nejméně 100 000 litrů minerálních olejů, pro niž správce přístavu udělil povolení pro trvalé umístění v bazénu přístav...
	(10) Pokud jsou minerální oleje umístěny v automobilové cisterně, železniční cisterně odpovídající ustanovením Mezinárodního řádu pro přepravu nebezpečného zboží po železnici (RID) vyhlášeného ve Sbírce mezinárodních smluv nebo v kontejneru odpovídají...
	(11) Podmínka podle odstavce 8 písm. b) nemusí být splněna při výhradním nakládání s minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. 1 písm. c) nebo e) až g) v daňových skladech, které jsou vybaveny vhodným měřicím zařízením na měření hmotnosti při příjmu a ...
	(12) Podmínka podle odstavce 8 písm. b) nemusí být splněna v daňovém skladu minerálních olejů, který je vybaven
	a) měřicím zařízením na měření
	1. hmotnosti minerálních olejů při příjmu a výdeji podle požadavků zákona upravujícího metrologii, nebo
	2. objemu a teploty minerálních olejů při příjmu a výdeji podle požadavků zákona upravujícího metrologii a

	b) laboratoří provozovanou provozovatelem daňového skladu s potřebnými měřidly pro měření měrné hmotnosti vzorků podle požadavků zákona upravujícího metrologii, která provádí odběr vzorků a měření měrné hmotnosti minerálních olejů jako činnost v rozsa...

	(13) Podmínka podle odstavce 12 písm. b) se nepovažuje za splněnou, pokud není alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí osvědčeno, že systém odběru a nakládání se vzorky splňuje stanovené požadavky. Toto osvědčení může provádět pouze oprávněná osoba, kt...
	(14) Podmínka podle odstavce 8 písm. c) nemusí být splněna
	a) při skladování minerálních olejů v prostoru letiště, nebo
	b) v případě produktovodu, který je samostatným daňovým skladem.

	(15) Podmínky podle odstavce 8 písm. a) až c) nemusí být splněny v daňovém skladu podle § 19 odst. 2 písm. a), jehož
	a) výrobní kapacita je alespoň 200 000 litrů minerálních olejů za kalendářní měsíc a
	b) výrobní zařízení pro nepřetržitou výrobu je napojeno na produktovod, který je
	1. vybaven vhodným měřicím zařízením na měření množství minerálních olejů, jejich měrné hmotnosti a teploty při příjmu a výdeji, které splňuje požadavky zákona upravujícího metrologii, a
	2. součástí daňového skladu.



	§ 101
	Předmět daně z tabákových výrobků
	(1) Předmětem daně jsou tabákové výrobky.
	(2) Tabákovými výrobky se pro účely tohoto zákona daně z tabákových výrobků rozumí cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření.
	(3) Pro účely tohoto zákona se rozumí
	a)  cigaretami
	1.  tabákové provazce, které se kouří v nezměněném stavu a nejsou doutníky ani cigarillos podle písmene b),
	2.  tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinek z cigaretového papíru, nebo
	3.  tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do  cigaretového papíru,

	b)  doutníky a cigarillos tabákové smotky, které se kouří v nezměněném stavu a s ohledem na jejich vlastnosti a očekávaní běžného spotřebitele jsou v nezměněném stavu určeny výhradně ke kouření a obsahují
	1.  krycí list ze surového tabáku, nebo
	2.  trhanou tabákovou náplň, s krycím listem v obvyklé barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku, jenž kryje celý výrobek, případně i filtr, avšak nikoli náustek v případě doutníků s náustkem, činí-li jejich jednotková hmotnost bez filtru nebo náustku...

	c)  tabákem ke kouření
	1.  tabák řezaný, popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek, a který je možné kouřit bez dalšího průmyslového zpracování,
	2.  tabákový odpad upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který nespadá pod písmeno a) nebo b) a který je možné kouřit, nebo
	3. tabák ke kouření obsahující více než 25 % hmotnosti tabákových částic s šířkou řezu menší než 1,5 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret.


	(4) Cigaretami se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobky, které obsahují zcela nebo částečně i jiné látky než tabák a které splňují ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a) s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 8.
	(5) Doutníky a cigarillos se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobky, které obsahují částečně i jiné látky než tabák a které splňují ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 písm. b).
	(6) Tabákem ke kouření se pro účely tohoto zákona rozumí také výrobek, který obsahuje zcela nebo částečně i jiné látky než tabák a který splňuje ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 písm. c) s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 8, nebo výrobek neu...
	(7) Tabákovým odpadem se pro účely tohoto zákona rozumí zbytky z tabákových listů a zbytky vzniklé při zpracování a výrobě tabákových výrobků.
	(8) Za tabákové výrobky se nepovažují výrobky, které neobsahují tabák, splňují podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo c), používají se výlučně k lékařským účelům a potvrzení o této skutečnosti vydá Ministerstvo zdravotnictví České republiky nebo ...

	§ 114
	Značení tabákovými nálepkami
	(1) zrušen
	(2) Tabákové výrobky vyrobené na daňovém území České republiky, na daňové území České republiky dovezené nebo na daňové území České republiky dopravené z jiného členského státu musí být značeny tabákovou nálepkouP62a)P, pokud nejsou dopravovány v reži...
	(3) Značit tabákové výrobky tabákovými nálepkami je povinen výrobce, oprávněný příjemce nebo dovozce tabákových výrobků nebo dodavatel se sídlem mimo daňové území České republiky.
	(4) Tabákové výrobky značené poškozenou tabákovou nálepkou nebo značené jiným způsobem, než je stanoveno, se považují za neznačené. Tabákové nálepky zeslabené naseknutím se nepovažují za poškozené.
	(4) Tabákové výrobky lze značit tabákovými nálepkami pouze v daňovém skladu nebo mimo daňové území České republiky.
	(5) zrušen
	(6) Tabákovou nálepkou nesmí být značeny tabákové výrobky, které
	a) jsou určeny pro vývoz, nebo
	b) jsou určeny pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně do jiného členského státu.

	(7) Tabákovou nálepkou nemusí být značeny tabákové výrobky, pokud jsou osvobozeny od daně podle § 11 odst. 1 nebo § 105, nebo pokud jsou dovezeny na daňové území České republiky nebo dopraveny z jiného členského státu na daňové území České republiky p...

	§ 114a
	Tabákové výrobky neznačené a značené nesprávným způsobem
	(1) Za neznačený tabákový výrobek se považuje tabákový výrobek, který
	a) není značen tabákovou nálepkou, ačkoli jí musí být značen,
	b) je značen tabákovou nálepkou, jejíž náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem nejsou čitelné.

	(2) Tabákový výrobek se považuje za značený nesprávným způsobem, pokud je značen
	a) tabákovou nálepkou jiným způsobem, než stanoví tento zákon a prováděcí právní předpis,
	b) tabákovou nálepkou, jejíž náležitost stanovená prováděcím právním předpisem neodpovídá jednotkovému balení,
	c) tabákovou nálepkou, která je určena pro jiný tabákový výrobek, nebo
	d) poškozenou tabákovou nálepkou, jejíž náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem jsou čitelné.

	(3) Za tabákový výrobek značený nesprávným způsobem se nepovažuje doutník, cigarillos nebo tabák ke kouření, které byly značeny tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

	§ 115
	Porušení povinností při značení tabákových výrobků
	(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků, sdělí tuto skutečnost bezodkladně jiným orgánům příslušným k prověřování plnění povinností při značení tabákových výrobků.
	(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České republiky, že byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků,
	a)  postupuje podle daňového řádu a
	b)  sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.

	(3) Zjistí-li správce daně nebo jiný příslušný orgán neznačené tabákové výrobky nebo tabákové výrobky značené nesprávným způsobem, zajistí je, přičemž bez zbytečného odkladu předá rozhodnutí o zajištění neznačených těchto tabákových výrobků jejich drž...
	(4) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování povinností při značení tabákových výrobků jiný než orgán uvedený v odstavcích 1 a 2, že byla porušena povinnost podle odstavce 1, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.

	§ 116
	Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků a splatnost této daně
	(1) Objednávka tabákových nálepek plní funkci daňového přiznání s výjimkou tabákových výrobků, u kterých vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 3 písm. e), § 9 odst. 3 písm. f) nebo § 101a.
	(2) Daň je zaplacena použitím tabákové nálepky. Tabákové nálepky musí být použity v okamžiku, kdy vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit.
	(3) Tabákové výrobky lze značit tabákovými nálepkami pouze v daňovém skladu nebo mimo daňové území České republiky.
	(4) (3) Použitím tabákové nálepky se rozumí umístění tabákové nálepky na jednotkovém balení a pod průhledný přebal, pokud se tento používá, tak, aby při otevření jednotkového balení došlo k jejímu poškození.

	§ 118
	Objednávání, odběr a distribuce tabákových nálepek
	(1) zrušen
	(2) Nákup tabákových nálepek od jejich výrobce, jejich přepravu od výrobce tabákových nálepek k pověřenému správci daně a jejich odběr na daňovém území České republiky výrobcem, oprávněným příjemcem nebo dovozcem zajišťuje pověřený správce daně, který...
	(3) Výrobce nebo dovozce se sídlem, popřípadě místem pobytu v jiném státě, může pověřit osobu se sídlem, organizační složkou svého obchodního závodu, popřípadě místem pobytu na daňovém území České republiky, která je oprávněna dopravovat tabákové výro...
	(4) Výrobce, oprávněný příjemce, dovozce nebo osoba pověřená k odběru tabákových nálepek podle odstavce 3 (dále jen "odběratel") jsou povinni si v objednávce sami vypočítat hodnotu odpovídající výši daňové povinnosti objednaných tabákových nálepek.
	(5) Odběratel je povinen objednávat a odebírat tabákové nálepky výhradně u pověřeného správce daně.
	(6) Pokud odběratel neodebere objednané tabákové nálepky do 75 dní ode dne doručení objednávky, pověřený správce daně za účasti pověřené úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně neodebrané tabákové nálepky zničí a sepíše o tom protokol. Odběrate...
	(7) Výrobce tabákových nálepek smí prodávat tabákové nálepky výhradně pověřenému správci daně.
	(8) zrušen
	(9) Odběratel nesmí obdržené tabákové nálepky prodat nebo jakýmkoliv způsobem bezúplatně předat jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou pověřeného správce daně. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy tabákové nálepky jsou předány výrobc...
	(10) Odběratel je povinen uhradit cenu tabákových nálepek. Přepravu tabákových nálepek od pověřeného správce daně k odběrateli a jejich uložení a užití u odběratele zajišťuje tento odběratel na své vlastní náklady.
	(11) Tabákové nálepky musí být objednány
	a) dva týdny před odběrem v obvyklých případech, nebo
	b) nejméně šest týdnů před prvním odběrem tabákových nálepek nového vzoru.

	(12) Tabákové nálepky objednané podle odstavce 11 písm. b) lze odebrat nejdříve 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tabákové nálepky nového vzoru.
	(12) (13) Pokud se změní vzor tabákové nálepky, lze objednat tabákové nálepky starého vzoru nejpozději šest týdnů před účinností změny vzoru tabákové nálepky s uvedením termínů odběru. Tabákové nálepky lze odebrat nejdříve dva týdny po doručení objedn...

	§ 118c
	Prodej Skladování a prodej jednotkových balení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně
	(1) Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající jiné než nové sazbě daně nakoupené za účelem dalšího prodeje nelze ode dne nabytí účinnosti nové sazby daně skladovat ani prodávat.
	(2) Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nakoupené za účelem dalšího prodeje nelze skladovat ani prodávat po uplynutí posledního dne druhého kalendář...
	(3) Jednotkové balení cigaret, které nelze podle odstavce 1 nebo 2 skladovat ani prodávat, se považuje za neznačený tabákový výrobek tabákový výrobek značený nesprávným způsobem.

	§ 122
	Vracení tabákových nálepek
	(1) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky, pokud prokáže, že jde o tabákové nálepky nabyté v souladu s tímto zákonem. U poškozených tabákových nálepek musí jejich nepoškozená část činit alespoň 60 % c...
	(1) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně poškozené tabákové nálepky, pokud jsou náležitosti tabákových nálepek stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem čitelné a pokud prokáže, že jde o tabákové nálepky nabyté v souladu s tímto ...
	(2) Za poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky, které splňují podmínky uvedené v odstavci 1, vrátí pověřený správce daně hodnotu tabákových nálepek, pokud již byla hodnota tabákových nálepek uhrazena. Pověřený správce daně vrácené poškozené nebo zn...
	(3) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky. Pověřený správce daně vrátí odběrateli hodnotu tabákových nálepek, pokud již byla hodnota tabákových nálepek uhrazena. Pověřený správce daně vrácené tabákové nálepky zničí z...
	(4) Pokud Ministerstvo financí vydá vyhlášku, kterou se změní vzor tabákové nálepky, je odběratel povinen vrátit pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého vzoru nejpozději do 30 dní ode dne nabytí účinnosti vyhlášky, kdy mohly být tab...
	(5) Za vrácené nepoužité tabákové nálepky starého vzoru, pokud nedošlo ke změně sazby daně, vydá pověřený správce daně bezúplatně tabákové nálepky nového vzoru do 30 dní ode dne, kdy mu byly tabákové nálepky vráceny. Odběratel je povinen uhradit rozdí...
	(6) Pokud pověřený správce daně vydá podle odstavce 5 za tabákové nálepky starého vzoru tabákové nálepky nového vzoru, které jsou zároveň tabákovými nálepkami odpovídajícími nové sazbě daně, vzniká odběrateli povinnost uhradit rozdíl mezi hodnotou tab...
	(6) (7) Odběratel je povinen bezodkladně vrátit pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky, včetně tabákových nálepek poškozených nebo znečištěných podle odstavce 1, v případě ukončení své činnosti. Pokud odběratel již uhradil hodnotu tabákový...
	(7) (8) Odběratel může požádat pověřeného správce daně o úřední dozor nad zničením tabákových nálepek nalepených na jednotkových baleních. Žádost se může vztahovat pouze na výrobky, které odběratel vyrobil, dovezl nebo dopravil z jiného členského stát...
	(8) (9) Za ztracené tabákové nálepky a za tabákové nálepky poškozené z více než 40 % se náhrada neposkytuje.

	§ 122a
	Nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek v případě změny sazby daně u cigaret
	(1) Nárok na vrácení hodnoty tabákové nálepky v případě tabákové nálepky odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně nalepené na jednotkovém balení cigaret určeném k přímé spotřebě, které odběratel vyrobil, dovezl nebo dopravil...
	a)  hodnota tabákové nálepky byla již uhrazena,
	b)  do posledního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně, odběratel
	1.  provede soupis těchto tabákových nálepek,
	2.  podá žádost o úřední dozor nad zničením těchto tabákových nálepek elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
	3.  umístí jednotková balení cigaret určená k přímé spotřebě s těmito tabákovými nálepkami na místo, které je zabezpečeno proti zneužití a kde jsou tato jednotková balení skladována odděleně od jiných tabákových výrobků a viditelně označena,

	c)  je jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s touto tabákovou nálepkou do dne zničení skladováno podle písmene b) bodu 3 a
	d)  ke zničení došlo do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyla účinnosti nová sazba daně.


	(2) Jednotkové balení cigaret určené k přímé spotřebě s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně, u něhož jsou splněny podmínky podle odstavce 1, se do posledního dne čtvrtého kalendářního měsíce následují...
	Ministerstvo financí stanoví vyhláškou
	a)  rozměry, vzor a náležitosti tabákové nálepky a způsob jejího umístění na jednotkovém balení,
	b)  vzor
	1. objednávky tabákových nálepek,
	2. evidence odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek,
	3.  záznamu o výsledku inventury tabákových nálepek,
	4.  formuláře pro vylepení nepoužitých nebo poškozených tabákových nálepek,

	c)  podrobnosti k
	1. objednávání a vydávání tabákových nálepek,
	2. vedení evidence tabákových nálepek,
	3. vracení nepoužitých nebo poškozených tabákových nálepek,

	d) postup při zpracování návrhu cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen.





	HLAVA VI
	DAŇ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
	§ 130
	Zahřívaný tabákový výrobek
	(1) Zahřívaným tabákovým výrobkem se pro účely daně ze zahřívaných tabákových výrobků rozumí tabákový výrobek, který
	a) obsahuje tabák,
	b) je určen k užívání, které nezahrnuje postupné spalování tabáku, a
	c) lze použít pouze prostřednictvím speciálního zařízení nebo který je součástí tohoto zařízení.

	(2) Na zahřívaný tabákový výrobek se použijí obdobně ustanovení o tabákových výrobcích, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků.
	(3) Na zahřívaný tabákový výrobek se hledí jako na vybraný výrobek.

	§ 130a
	Předmět daně ze zahřívaných tabákových výrobků
	Předmětem daně ze zahřívaných tabákových výrobků je tabák obsažený v zahřívaných tabákových výrobcích.

	§ 130b
	Základ daně ze zahřívaných tabákových výrobků
	(1) Základem daně ze zahřívaných tabákových výrobků je množství tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích vyjádřené v gramech.
	(2) Pro stanovení množství tabáku podle odstavce 1 je rozhodující hmotnost tabáku v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.
	(3) Množství tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích se zaokrouhluje na jedno desetinné místo.

	§ 130c
	Sazba a výpočet daně ze zahřívaných tabákových výrobků
	(1) Sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků se stanoví ve výši 2,236 Kč/g.
	(2) Daň ze zahřívaných tabákových výrobků se vypočte jako součin základu daně a sazby daně ze zahřívaných tabákových výrobků.

	§ 130d
	Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků
	(1) Uzavřené jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků musí obsahovat nejméně 20 kusů zahřívaných tabákových výrobků s výjimkou uzavřených jednotkových balení zahřívaných tabákových výrobků osvobozených od daně ze zahřívaných tabákových výrobků.
	(2) Na jednotkovém balení zahřívaných tabákových výrobků musí být uveden údaj o množství
	a)  zahřívaných tabákových výrobků vyjádřené v gramech a kusech a
	b)  tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích vyjádřené v gramech.


	§ 130e
	Doprava zahřívaných tabákových výrobků
	Na dopravu zahřívaných tabákových výrobků se ustanovení o dopravě vybraných výrobků použijí přiměřeně.

	§ 130f
	Zvláštní ustanovení o tabákových výrobcích značených nesprávným způsobem
	Za tabákový výrobek značený nesprávným způsobem se nepovažuje rovněž zahřívaný tabákový výrobek, který byl značen tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

	§ 130g
	Množství zahřívaných tabákových výrobků pro osobní spotřebu
	Za množství zahřívaných tabákových výrobků pro osobní spotřebu se považuje takové množství zahřívaných tabákových výrobků, které obsahují tabák v množství nepřesahujícím 250 g.

	§ 131
	Prováděcí právní předpis stanoví
	a)  vzor a rozměry tabákové nálepky a způsob jejího umístění na jednotkovém balení,
	b)  způsob objednávání, odběru a distribuce tabákových nálepek,
	c)  vzor tiskopisu pro objednávku tabákových nálepek,
	d)  podrobnosti ke způsobu přepravy a uchovávání tabákových nálepek,
	e)  vzor tiskopisu pro evidenci tabákových nálepek,
	f)  podrobnosti ke způsobu inventury tabákových nálepek,
	g)  podrobnosti ke způsobu evidence a vracení poškozených tabákových nálepek,
	h)  vzor oprávnění úřední osoby pověřeného správce daně ke vstupu do objektů odběratele,
	i)  vzor oprávnění úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně pověřené dozorem podle § 118 odst. 6 a § 122 odst. 2, 3 a 5,
	j)  postup při zpracování návrhu cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen.



	HLAVA VI VII
	DAŇ ZE SUROVÉHO TABÁKU
	Předmět značkování a barvení vybraných minerálních olejů
	(1) Předmětem značkování a barvení jsou, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 4, minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49.
	(1) Předmětem značkování a barvení jsou minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43 až 2710 19 48, 2710 20 11 až 2710 20 19 a minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud obsahují alespoň 70 % h...
	(2) Značkovány a barveny podle pravidel stanovených v § 134c až 134k nesmějí být
	a)  jiné minerální oleje než uvedené v odstavci 1,
	b)  minerální oleje uvedené v odstavci 1, jedná-li se o pohonné hmoty a maziva podle zvláštního právního předpisuP65e)P, s výjimkou minerálních olejů, na které se vztahuje osvobození od daně podle § 49 odst. 8,
	c)  minerální oleje uvedené v odstavci 1, jedná-li se o pohonné hmoty pro plavby na vodách na daňovém území České republiky, na které se nevztahuje osvobození od daně podle § 49 odst. 8,
	d)  složky pro výrobu těch minerálních olejů, které jsou uvedeny v písmenech a) až c),
	e)  minerální oleje uvedené v odstavci 1, u nichž je značkování a barvení na závadu jejich použití.

	(3) Seznam minerálních olejů podle odstavce 2 písm. e), u nichž je značkování a barvení na závadu jejich použití, stanoví prováděcí právní předpis.
	(4) Značkovány a barveny nemusí být minerální oleje uvedené v odstavci 1, které jsou nebo mají být dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo které jsou nebo mají být vyváženy do tř...

	§ 134m
	Předmět značkování některých dalších minerálních olejů
	(1) Předmětem značkování jsou, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 4, následující minerální oleje:
	a)  benzol, toluol, xylol, ostatní směsi aromatických uhlovodíků a surové lehké oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2707 10 10 2707 10, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2, 2707 20, 2707 ...
	b)  střední oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11 a 2710 19 15,
	c)  těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 31 a 2710 19 35,
	d)  těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 až 2710 19 68 a 2710 20 31 až 2710 20 39 mající alespoň dvě z těchto vlastností:
	1.  kinematická viskozita při 40  C je nižší než 12 mm2 . s-1 včetně,
	2.  hustota při 15  C je vyšší než 784 kg . m-3 včetně a nižší než 913 kg . m-3 včetně,
	3.  při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 20 % objemu včetně ztrát do teploty 350  C s výjimkou těžkých topných olejů určených k použití pro pohon motorů,

	e)  minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91 a 2710 19 99, 2710 19 99 a tyto oleje ve směsi s bionaftou uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90 mající tyto vlastnosti:
	1.  kinematická viskozita při 40  C je nižší než 12 mm2 . s-1 včetně,
	2.  bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku je nižší než 150  C včetně,
	3.  při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 20 % objemu včetně ztrát do teploty 350  C,

	přičemž postačí, aby takový olej měl vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3,
	f)  acyklické nasycené uhlovodíky a acyklické uhlovodíky ostatní uvedené pod kódy nomenklatury 2901 10 10, 2901 29 20 a 2901 29 80 2901 10, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2, a 2901 29,
	g)  toluen, o-xylen, m-xylen, p-xylen a směsi xylenů uvedené pod kódy nomenklatury 2902 30 00 a 2902 41 až 44,
	h)  složená organická rozpouštědla uvedená pod kódem nomenklatury 3814 00 90.

	(2) Značkovány podle pravidel stanovených v § 134n až 134v nesmějí být
	a)  jiné minerální oleje než uvedené v odstavci 1,
	b)  minerální oleje pro specifické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 31, 2710 19 51 a 2710 19 71,
	c)  minerální oleje pro chemické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 15, 2710 19 35, 2710 19 55 a 2710 19 75; za takové chemické zpracování se však nepovažuje využití těchto minerálních olejů jako složky pro výrobu minerálních olejů mísen...
	d)  minerální oleje uvedené v odstavci 1 používané jako složky pro výrobu minerálních olejů určených k použití pro pohon motorů,
	e)  minerální oleje uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), u nichž je značkování na závadu jejich použití,
	f)  minerální oleje uvedené v odstavci 1 písm. a) a f) až h), u nichž je značkování na závadu jejich použití,
	g)  minerální oleje uvedené v odstavci 1 v jednotkovém balení do 20 litrů.

	(3) Seznam minerálních olejů uvedených v odstavci 2 písm. e) a f), u nichž je značkování na závadu jejich použití, stanoví prováděcí právní předpis.
	(4) Značkovány nemusí být minerální oleje uvedené v odstavci 1, které jsou nebo mají být dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně, ve volném daňovém oběhu nebo mimo tyto režimy, nebo které jsou nebo mají být vyváže...

	§ 134w
	Vymezení základních pojmů
	(1) Zvláštním minerálním olejem se rozumí minerální olej uvedený pod kódy nomenklatury 2710 19 71 až 2710 19 99 a tento olej ve směsi s bionaftou uvedený pod kódem nomenklatury 2710 20 90, jehož kinematická viskozita při 40  C je nižší než 12 mmP2P.sP...
	a)  bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku je nižší než 150  C včetně,
	b)  při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 20 % objemu včetně ztrát do teploty 350  C.

	(2) Osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která nabývá zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů, a to
	a)  výrobou na daňovém území České republiky,
	b)  za účelem prodeje nebo jiného převodu na daňové území České republiky, nebo
	c)  za účelem spotřeby na daňovém území České republiky.



	HLAVA IV
	PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A DANĚ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
	§ 135m
	Přestupky proti jednotkovému balení
	(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky z jiného členského státu
	a)  tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení, nebo
	b)  jednotkové balení s tabákovými výrobky, které nepodléhají stejné sazbě daně.

	(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému spotřebiteli.
	(3) Za přestupek podle odstavce 2 lze fyzické osobě uložit pokutu do 50 000 Kč.
	(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu
	a)  do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
	b)  od 50 000 Kč do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.


	§ 135p
	Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky
	(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky neoprávněně drží nebo jinak nakládá s  tabákovými výrobky, které nejsou značeny platnou tabákovou nálepkou neznačenými tabákovými výrobky.
	(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že umožní skladování nebo prodej neznačených tabákových výrobků na daňovém území České republiky.
	(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky umožní skladování nebo prodej
	a)  neznačených tabákových výrobků, nebo
	b)  tabákových výrobků značených nesprávným způsobem.

	(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
	(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 10 000 000 Kč.
	(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu
	a)  do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), nebo
	b)  od 50 000 Kč do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a).


	§ 135q
	Přestupek proti značení tabákovými nálepkami
	(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neznačí tabákové výrobky tabákovými nálepkami podle § 114.
	(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.

	§ 135q
	Přestupky proti značení tabákovými nálepkami
	(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
	a) neznačí tabákové výrobky, které musí být značeny, tabákovými nálepkami,
	b) značí tabákové výrobky tabákovou nálepkou, jejíž náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem nejsou čitelné,
	c) tabákové výrobky značí tabákovými nálepkami na daňovém území České republiky mimo daňový sklad,
	d) značí tabákové výrobky nesprávným způsobem,
	e) značí tabákové výrobky tabákovou nálepkou starého vzoru poté, kdy mohly být tabákové výrobky s tabákovou nálepkou starého vzoru naposledy uvedeny do volného daňového oběhu.

	(2) Za přestupek lze uložit pokutu
	a)  do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e),
	b)  do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), nebo
	c)  od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).


	§ 135r
	Přestupky proti značení a použití tabákových nálepek
	(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
	a)  použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky, na kterých jsou vytištěny údaje neodpovídající skutečnému obsahu jednotkového balení, na kterém je tabáková nálepka umístěna,
	b)  značí tabákové výrobky tabákovými nálepkami na jiném místě daňového území České republiky než v daňovém skladu, nebo
	c)  řádně nepoužije tabákovou nálepku.

	(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

	HLAVA IX
	§ 135zf
	Propadnutí neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených nesprávným způsobem
	Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je neznačeným tabákovým výrobkem nebo tabákovým výrobkem značeným nesprávným způsobem, její propadnutí se uloží, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

	§ 135zg
	Zabrání neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených nesprávným způsobem
	Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je neznačeným tabákovým výrobkem nebo tabákovým výrobkem značeným nesprávným způsobem, rozhodne se o jejím zabrání, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestup...

	§ 135zh
	Společná ustanovení o propadnutí a zabrání
	(1) Generální ředitelství cel propadlé nebo zabrané neznačené tabákové výrobky nebo tabákové výrobky značené nesprávným způsobem zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce daně.
	(2) Pachateli přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí neznačených tabákových výrobků nebo tabákových výrobků značených nesprávným způsobem, nebo osobě, u které byly zabrané neznačené tabákové výrobky nebo tabákové výrobky značené nesprávným způsobe...
	(3) Proti rozhodnutí o zabrání neznačených tabákových výrobků nebo tabákových výrobků značených nesprávným způsobem nebo o povinnosti nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením se nelze odvolat.

	§ 135zi
	Věcná příslušnost
	(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce daně.
	(2) Česká obchodní inspekce a finanční úřad jsou příslušné k řízení o
	a)  přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků a daně ze zahřívaných tabákových výrobků, a to o
	1.  přestupcích proti jednotkovému balení,
	2.  přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,
	3.  přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,
	4.  přestupku proti značení tabákovými nálepkami,

	b)  přestupcích na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
	c)  přestupcích na úseku značkování některých dalších minerálních olejů.

	(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je příslušná k řízení o přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků a daně ze zahřívaných tabákových výrobků, a to o
	a)  přestupcích proti jednotkovému balení,
	b)  přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,
	c)  přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,.
	d)  přestupku proti značení tabákovými nálepkami.

	(4) Obecní živnostenský úřad je příslušný k řízení o přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to o
	a)  přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,
	b)  přestupku proti značení tabákovými nálepkami.

	(4) Obecní živnostenský úřad je příslušný k řízení o přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky.
	(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je příslušný k řízení o přestupku proti jednotkovému balení, kterého se dopustí fyzická osoba; příkazem na místě může tento přestupek projednat rovněž orgán Policie České republiky, orgán Vojenské policie n...
	(6) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.

	§ 139
	(1) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k ustanovením § 21 odst. 2 a 11, § 26, 56, 81 a 131 129.
	(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 49 odst. 12, § 134a odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, § 134e odst. 6 písm. d), § 134e odst. 7 a 11, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3, § 134p odst. 3, § 134p odst. 6 písm. d) a § 134p...
	(3) Ministerstvo zemědělství vydá vyhlášku k provedení § 57.
	P6a)P Článek 12 odst. 1 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.
	P8)P Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku.
	P9)P § 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb. a zákona č. 119/2000 Sb.
	P10)P Zákon č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
	P10a)P § 2 písm. d) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.
	P35)P § 13 odst. 3 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění poz...
	P35a)P ČSN EN 228.
	P35b)P ČSN 65 6512 Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení.
	P35c)P ČSN 65 6513 Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
	P35d)P § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 191/2008 Sb.
	P65e)P § 77 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 311/2006 Sb.







