
Platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn (změny jsou uvedeny tučně) 

 

§ 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 a služeb uvedených 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 vztahujícímu se k vratným obalům se použije sazba 

daně platná pro tento zálohovaný obal. 

 
 

Příloha č. 2 

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně 

 

CZ-CPA         Popis služby 

              Opravy zdravotnických prostředků uvedených v  

               příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

33.17.19       Opravy invalidních vozíků. 

36.00.2        Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. 

37             Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních 

               služeb souvisejících s těmito činnostmi. 

38.1           Sběr a přeprava komunálního odpadu. 

38.2           Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu. 
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49             Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich 

               zavazadel. 

49.39.2        Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými 

               vleky. 

50             Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich 

               zavazadel. 

51             Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich 

               zavazadel. 

55             Ubytovací služby. 

56             Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako 

               stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo 

               pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených 

               pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo 

               tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury 

               celního sazebníku kapitoly 24. 

59.14          Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení. 

81.21.10       Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. 

81.22.11       Služby mytí oken prováděné v domácnostech. 

86             Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace  

               produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba  

               osvobozena od daně podle § 58. 

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

88.10, 88.91   Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené 

               občany. 

90             Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných 

               umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu 

               práva dílo užít a mimo služby nezávislých novinářů, 

               nezávislých modelů a modelek. 

90, 91, 93     Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních 

               zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických 

               a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, 

               lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a 

               obdobných turistických zajímavostí). 

93.11, 93.12   Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití 

               krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním 

               činnostem. 

93.13          Služby posiloven a fitcenter. 

93.29.11       Služby související s provozem rekreačních parků a pláží. 

93.29.21       Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a 

               zvuková představení. 

96.03          Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro 

               zvířata. 

96.04          Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných  

               jeskyní. 
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Příloha č. 3a  

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně Seznam zboží a služeb podléhajících 

druhé snížené sazbě daně 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Kód 

nomenklatury celního                    Název zboží 

sazebníku  

-------------------------------------------------------------------------------- 

0402, 0404, 1901, 2106       - Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a 

                                 potraviny pro malé děti. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

0801, 1101 až 1106, 1201,   - Mlýnské výrobky, a to: 

1204, 1206 až 1208, 1212,      - z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy 

1214, 2004, 2005                  nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 

                                 - z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy 

                                   nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 

                                   a 12 

                                 - z brambor 

                                 - ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo 

                                   z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků 

                                   kapitoly 8. 

                               - Směsi těchto mlýnských výrobků. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1107 až 1109, 1903, 3505     - Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto 

                                 výrobků. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1806, 1901, 2004, 2005,     - Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi 

2103, 2106                     k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí 

                                lepku. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

2843-2846, 2852, 3002, 3003, - Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní 

3004, 3006                      prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické 

                                 reagencie určené k podávání pacientům, chemické 

                                 antikoncepční přípravky na hormonálním základě -  

                                 určené pro zdravotní a veterinární služby,  

                                 prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární 

                                 lékařské účely.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

4901, 4902, 4903, 4904         - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, 

                                 noviny a časopisy; hudebniny, tištěné nebo  

                                 ručně psané, též vázané nebo ilustrované. 

 

                                 Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich 

zavazadel 
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