
Platné znění s vyznačením změn 

 

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 

§ 4  

 

Osvobození od daně  

 

 (1) Od daně se osvobozuje  

  

a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový 

prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl 

bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, 

jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího 

pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a 

použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby; pro osvobození příjmu plynoucího 

manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z 

manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku 

jednoho z manželů; osvobození se nevztahuje na příjem z  

1. prodeje těchto nemovitých věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 2 let 

od jejich vyřazení z obchodního majetku,  

2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného v době do 2 let od nabytí vlastnického 

práva k těmto nemovitým věcem,  

3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí, uskutečněného v době do 2 let od jejich vyřazení z 

obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od tohoto nabytí nebo po 2 

letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku,  

  

b) příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem 

neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým 

věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 5 let; doba 5 let se zkracuje o 

dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej 

nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, 

nebo o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním od takového zůstavitele nebo 

o dobu, po kterou prodávající nebo spoluvlastník vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci 

pozemkových úprav, v případě prodeje nebo vypořádání spoluvlastnictví k pozemku nabytého výměnou 

od pozemkového úřadu, tato doba se započítává i do doby, která běží od vyřazení vyměněného pozemku 

z obchodního majetku; osvobození se nevztahuje na příjem z  

1. prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období 5 let před prodejem byly zahrnuty do 

obchodního majetku, nebo vypořádání spoluvlastnictví k takovým nemovitým věcem,  

2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od nabytí vlastnického práva k 

těmto nemovitým věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od tohoto nabytí,  

3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od jejich vyřazení z obchodního 

majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od takového vyřazení,  

4. prodeje práva stavby nebo vypořádání spoluvlastnictví k právu stavby, není-li zřízena stavba 

vyhovující právu stavby,  

  

c) příjem z prodeje hmotné movité věci s výjimkou příjmu z prodeje  

1. cenného papíru,  

2. motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 1 

roku,  

3. movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,  

  

d) přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění 
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odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění; osvobození se nevztahuje na  

1. náhradu za ztrátu příjmu,  

2. náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon 

činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v době vzniku škody,  

3. náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škody k nájmu,  

4. plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností, ze které plyne příjem 

ze samostatné činnosti, poplatníka,  

5. náhradu za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s nájmem,  

  

e) výnos z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle zákona upravujícího 

rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, stane-li se příjmem zvláštního vázaného účtu,  

  

f) příjem v podobě  

1. ceny z veřejné soutěže a obdobné ceny plynoucí ze zahraničí, pokud je v plné výši darována 

příjemcem na účely uvedené v § 15 odst. 1,  

2. ocenění v oblasti kultury podle jiných právních předpisů,  

3. ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, ceny ze sportovní soutěže s 

výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním, a to v 

hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč,  

4. ceny z účtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci tržeb 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

§ 19  

 

Osvobození od daně  

 

 (1) Od daně jsou osvobozeny  

  

a) členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý  

1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k provozování 

předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,  

2. spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, nebo evropskou politickou nadací,  

3. odborovou organizací,  

4. politickou stranou, politickým hnutím nebo evropskou politickou stranou, nebo  

5. profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské komory České republiky a 

Agrární komory České republiky,  

  

b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných církví a 

náboženských společností,  

  

c) příjem z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady za plnění 

poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na základě nájemní smlouvy 

mezi bytovým družstvem a jeho členem; obdobně to platí pro společnost s ručením omezeným a jejího 

společníka a pro spolek a jeho člena,  

  

d) příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, plynoucí  

1. fondu penzijní společnosti,  

2. instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů podle odstavce 6, s 

výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům 

penzijního pojištění,  

  

e) příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy,19)  
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f) příjem České národní banky, příjem Garančního systému finančního trhu a příjem fondu ve správě 

Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 

finančním trhu,  

  

g) výnos z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu podle 

rozpočtových pravidel,  

  

h) příjmy plynoucí z odpisu dluhů při oddlužení nebo reorganizaci provedené podle zvláštního právního 

předpisu19a), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20) zaúčtovány ve prospěch výnosů,  

  

i) úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 17 odst. 4, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v 

zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou,  

  

j) příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., plynoucí z prodeje cenných 

papírů v majetku fondu,  

  

k) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění vkladu 

sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,  

  

l) příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, které jsou vedeny Ministerstvem financí 

na zvláštních účtech podle zvláštního právního předpisu125) a příjmy plynoucí z nakládání s prostředky 

těchto zvláštních účtů na finančním trhu, a dále příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České 

konsolidační agentury na stát podle zvláštního právního předpisu, a příjmy plynoucí z práv, která přešla 

ze zaniklé České inkasní, s.r.o., nebo ze zrušeného Zajišťovacího fondu družstevních záložen na stát,  

  

m) příjem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,  

  

n) příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně49) a z úroků z přeplatků zaviněných orgánem 

sociálního zabezpečení,50)  

  

o) příjem Zajišťovacího fondu,  

  

p) výnos z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu podle atomového zákona,  

  

r) výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, z majetku vloženého do nadační jistiny a 

příjem z jeho prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace zřízena, a pokud 

se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zákonem,  

  

s) příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů,  

  

t) příjmy z úroků plynoucí zdravotní pojišťovně zřízené zvláštním právním předpisem nebo podle 

zvláštního právního předpisu17e) z vkladů u bank, pokud jsou vložené prostředky získány ze zdrojů 

veřejného zdravotního pojištění,  

  

u) příjmy regionální rady regionu soudržnosti stanovené zvláštním právním předpisem124),  

  

v) příjmy fondu Energetického regulačního úřadu z příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty držitele 

licence plnícího povinnost dodávky nad rámec licence,85)  

  

w) úrokové příjmy Česko-německého fondu budoucnosti,  

  

x) úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy, samosprávy a subjektu pověřenému Ministerstvem 

financí zabezpečováním realizace programů pomoci Evropských společenství, a to z vkladu na 

vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků poskytnutých České republice Evropskými 
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společenstvími, a dále úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy a samosprávy z vkladu na 

vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků poskytnutých České republice Světovou bankou, 

Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou,  

  

y) úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky14e) pořádané k účelům vymezeným v § 15 odst. 

1 a § 20 odst. 8,  

  

z) příjem Vinařského fondu stanovený zákonem upravujícím vinohradnictví a vinařství,  

  

za) příjem z podpory od Vinařského fondu,  

  

zb) příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního 

právního předpisu,4h)  

  

zc) příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona upravujícího odpady 

plynoucí provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, zpracování, využití a 

odstranění elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu, pokud 

jsou zaregistrováni podle zákona upravujícího odpady; osvobození lze uplatnit za předpokladu použití 

příspěvků pouze na zpracování elektroodpadů a odpadu ze solárních panelů a nezbytných nákladů 

souvisejících s tímto účelem s výjimkou nákladů na zřízení sběrného místa provozovatele solární 

elektrárny,  

  

zd) ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů12a),  

  

ze) příjmy z  

1. podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, 

mateřské společnosti,  

2. převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 17 

odst. 3 nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České 

republiky,  

  

zf) příjmy mateřské společnosti při snížení základního kapitálu dceřiné společnosti, a to nejvýše do 

částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního 

kapitálu z vlastních zdrojů společnosti podle zvláštního právního předpisu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení 

zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; obdobně se postupuje u příjmů mateřské společnosti z 

rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu dceřiné společnosti,  

  

zg) příjem plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu 

podle jiných právních předpisů a příjem plynoucí jako náhrada za vyvlastnění na základě jiných právních 

předpisů,  

  

zh) příjem České republiky z operací řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu podle zákona 

upravujícího rozpočtová pravidla,  

  

zi) příjmy z podílu na zisku, plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem jiného 

členského státu Evropské unie než České republiky, mateřské společnosti, která je poplatníkem 

uvedeným v § 17 odst. 3, a stálé provozovně mateřské společnosti, která je poplatníkem uvedeným v § 

17 odst. 4 a je umístěna na území České republiky; toto se nevztahuje na podíly na likvidačním zůstatku, 

vypořádací podíly, podíly na zisku vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci, a na podíly na 

zisku, pokud má dceřiná společnost možnost snížit o ně základ daně,  

  

zj) licenční poplatky plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného členského státu 

Evropské unie než České republiky, od  

1. obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo  

2. stálé provozovny obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské 
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unie než České republiky, na území České republiky,  

  

zk) úrok z úvěrového finančního nástroje plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem 

jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od obchodní korporace, která je daňovým 

rezidentem České republiky, nebo od stálé provozovny obchodní korporace, která je daňovým 

rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, umístěné na území České 

republiky; úvěrovým finančním nástrojem se pro účely tohoto zákona rozumí závazkový právní vztah, 

jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků; úvěrovým 

finančním nástrojem je vždy  

1. úvěr,  

2. zápůjčka,  

3. dluhopis,  

4. vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a  

5. směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.  

  

zl) výnosy z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle zvláštního právního 

předpisu22a) a výnosy ze státních dluhopisů pořízených z prostředků zvláštního vázaného účtu v bance 

podle zvláštního právního předpisu22a) a vedených na samostatném účtu u České národní banky, ve 

Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři, na který Česká republika jednající 

prostřednictvím Ministerstva financí převede evidence Střediska cenných papírů (dále jen "centrální 

depozitář"), v případě, stanou-li se příjmem zvláštního vázaného účtu podle zvláštního právního 

předpisu22a),  

  

zm) příjmy Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a 

léčiv plynoucí z úkonů vykonávaných podle zvláštního právního předpisu,.112)  

  

zn) ceny z účtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci tržeb.  

 

 

§ 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 na manžela 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 spoření4a) 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 službách4j), 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,  
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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,  

  

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.  

 

 

§ 35bc  

 

Sleva na evidenci tržeb  

 

 (1) Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši 

kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.  

  

 (2) Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník 

poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. 

 

 

Změna zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

 

 

§ 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) 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.  
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 (3) Podání uvedená v odstavcích 1 a 2 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) Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, 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. 

 

 

 

§ 101a 

Povinná elektronická forma podání 

(1) Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou 

správcem daně 

a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, 

b) hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19, 

c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení. 

(2) Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze 

elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně; to neplatí 

pro identifikované osoby. 

§ 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 služby.  

  

 (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.  
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 (3) Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny 

zveřejněnou správcem daně. 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.  

  

 (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.  

 

 

Příloha 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. 

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  
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               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.  

  

  

 První snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto 

kódu v textové části této přílohy.  

  

 Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v 

celním sazebníku v platném znění 72).  

  

 Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy 

cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených 

jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 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, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech 

veřejné linkové osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.  

  

 Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v 

domácnostech se pro účely tohoto zákona považuje úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, 

které nejsou určeny k bydlení.  

  

 Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu.  

  

 Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném 

znění.  

 

 

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

 

ČÁST I  
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Položka 1  

 

 1. Přijetí žádosti nebo návrhu  

  

 

a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty 

   v předešlý stav                                                    Kč       300 

  

 

b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení 

   nebo vyúčtování                                                    Kč       300 

 

c) o prominutí příslušenství daně                                     Kč     1 000 

  

 

d) o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její 

   úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí                  Kč       400 

  

 

e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně           Kč       300 

 

f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku      Kč       300 

 

g) o povolení úlevy na dani nebo cle                                  Kč     1 000 

  

 

h) na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních               Kč     1 000 

  

 

i) na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních                Kč       200 

 

j) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo  

   upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího  

   spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění  

   podle zákona upravujícího spotřební daně                           Kč     1 000 

 

k) na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně 

   podle zákona o spotřebních daních                                  Kč     2 000 

 

l) na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané 

   hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty                      Kč     2 000 

 

m) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného 

   soudním exekutorem                                                 Kč     2 000 

 

n) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu       Kč    10 000 

o) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení  

   evidované tržby                                                    Kč     1 000 

2. Vydání potvrzení 

 

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu                 Kč       100 

 

b) o daňovém domicilu                                                 Kč       100 
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