
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 
1) Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST PRVNÍ  

Čl. I 
bod 1  

1. Na konci poznámky pod čarou č. 137 se na samostatný řádek 
doplňuje věta „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.“. 

32016L1164 Článek 11 
odst. 1 třetí 
pododstavec 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

32017L0952 Článek 2 
odst. 1 třetí 
pododstavec 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

ČÁST PRVNÍ 
 Čl. I 
bod 6 

6. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno j), které zní: 

„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.“. 

32016L1164 Článek 5 
odst. 1 
návětí 

Za kterékoli z následujících okolností podléhá daňový 
poplatník dani z částky rovnající se tržní hodnotě 
přesunutých aktiv v době jejich odchodu po odečtení jejich 
hodnoty pro daňové účely: 

ČÁST PRVNÍ  
Čl. I 
bod 9 

9. V § 23d se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5. 

32009L0133 Článek 15 1. Členský stát může odmítnout použít veškerá ustanovení 
článků 4 až 14 nebo jejich část nebo odepřít výhody 
z nich plynoucí, je-li zjevné, že některá z operací 
uvedených v článku 1  

a) má za svůj hlavní cíl nebo za jeden z hlavních cílů 
daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem; 
skutečnost, že tato operace není prováděna z platných 
hospodářských důvodů, jako je například restrukturalizace 
nebo racionalizace činnosti společností účastnících se této 
operace, může vést k předpokladu, že hlavním cílem nebo 
jedním z hlavních cílů této operace je daňový únik 
či vyhnutí se daňovým povinnostem; 

b) má za výsledek, že společnost, ať už se této operace 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
účastní nebo ne, přestane splňovat podmínky požadované 
pro zastoupení zaměstnanců v orgánech společnosti podle 
pravidel platných před touto operací. 

2. Ustanovení odst. 1 písm. b) se použije tak dlouho 
a do té míry, dokud se na společnosti spadající 
do působnosti této směrnice nebudou vztahovat žádné 
právní předpisy Společenství obsahující obdobná pravidla 
o zastoupení zaměstnanců v orgánech společností. 

ČÁST PRVNÍ  
Čl. I 

bod 10 

10. V § 23d odstavec 2 zní: 

„(2) Ustanovení § 23a odst. 2, § 23a odst. 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 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 ve skutečnosti nevykonávala činnost. To neplatí, 
pokud dotčený poplatník prokáže, že pro převod obchodního 
závodu, fúzi obchodních korporací nebo rozdělení obchodní 
korporace existují řádné ekonomické důvody.“. 

32009L0133 Článek 15 Členský stát může odmítnout použít veškerá ustanovení 
článků 4 až 14 nebo jejich část nebo odepřít výhody 
z nich plynoucí, je-li zjevné, že některá z operací 
uvedených v článku 1  

a) má za svůj hlavní cíl nebo za jeden z hlavních cílů 
daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem; 
skutečnost, že tato operace není prováděna z platných 
hospodářských důvodů, jako je například restrukturalizace 
nebo racionalizace činnosti společností účastnících se této 
operace, může vést k předpokladu, že hlavním cílem nebo 
jedním z hlavních cílů této operace je daňový únik 
či vyhnutí se daňovým povinnostem; 

b) má za výsledek, že společnost, ať už se této operace 
účastní nebo ne, přestane splňovat podmínky požadované 
pro zastoupení zaměstnanců v orgánech společnosti podle 
pravidel platných před touto operací. 

2. Ustanovení odst. 1 písm. b) se použije tak dlouho 
a do té míry, dokud se na společnosti spadající 
do působnosti této směrnice nebudou vztahovat žádné 
právní předpisy Společenství obsahující obdobná pravidla 
o zastoupení zaměstnanců v orgánech společností. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST PRVNÍ  

Čl. I 
bod 11 

11. V § 23d se na konci odstavců 3 a 4 doplňuje věta „To neplatí, 
pokud dotčený poplatník prokáže, že pro takový převod podílu 
existují řádné ekonomické důvody.“. 

32009L0133 Článek 15 1. Členský stát může odmítnout použít veškerá ustanovení 
článků 4 až 14 nebo jejich část nebo odepřít výhody 
z nich plynoucí, je-li zjevné, že některá z operací 
uvedených v článku 1  

a) má za svůj hlavní cíl nebo za jeden z hlavních cílů 
daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem; 
skutečnost, že tato operace není prováděna z platných 
hospodářských důvodů, jako je například restrukturalizace 
nebo racionalizace činnosti společností účastnících se této 
operace, může vést k předpokladu, že hlavním cílem nebo 
jedním z hlavních cílů této operace je daňový únik 
či vyhnutí se daňovým povinnostem; 

b) má za výsledek, že společnost, ať už se této operace 
účastní nebo ne, přestane splňovat podmínky požadované 
pro zastoupení zaměstnanců v orgánech společnosti podle 
pravidel platných před touto operací. 

2. Ustanovení odst. 1 písm. b) se použije tak dlouho 
a do té míry, dokud se na společnosti spadající 
do působnosti této směrnice nebudou vztahovat žádné 
právní předpisy Společenství obsahující obdobná pravidla 
o zastoupení zaměstnanců v orgánech společností. 

ČÁST PRVNÍ  
Čl. I 

bod 12 

13. Za § 23d se vkládají nové § 23e až 23h, které včetně nadpisů 
znějí: 

„§ 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, 

 

 

  

32016L1164 

 

 

 

 

 

 

Článek 4 odst. 
1 první 

pododstavec 

 

 

 

 

Nadměrné výpůjční náklady jsou ve zdaňovacím období, 
v němž vznikly, odpočitatelné pouze do výše 30 procent 
zisku daňového poplatníka před úroky, zdaněním, odpisy 
a amortizací (dále jen „EBITDA"). 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
kterým je vyšší z částek 

a) 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy, nebo 
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 písmen a) až c), 
e) výdaj v podobě kursového rozdílu souvisejícího se závazkem 

podle písmen a) až d), 
f) úrok obsažený v úplatě na základě závazku o přenechání 

majetku k úplatnému užití s právem na následné úplatné nabytí 
tohoto majetku stranou tohoto závazku, 

g) úrok, který je součástí ocenění majetku podle právních 
předpisů upravujících účetnictví, 

h) výdaj obdobný výdaji podle písmen a) až g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 4 odst. 
3 první 

pododstavec 
písm. a) 

 

 

Článek 2 bod 2 

 

 

 

Článek 2 bod 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Odchylně od odstavce 1 může být daňovému 
poplatníkovi uděleno právo: 

a) odečíst nadměrné výpůjční náklady až do výše 3 000 
000 EUR;  

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 2) "nadměrnými 
výpůjčními náklady" částka, o kterou odpočitatelné 
výpůjční náklady daňového poplatníka překračují 
zdanitelné úrokové výnosy a jiné ekonomicky rovnocenné 
zdanitelné příjmy, které daňový poplatník podle 
vnitrostátních právních předpisů obdrží; 

Pro účely této směrnice se rozumí:  

1) "výpůjčními náklady" úrokové náklady na všechny 
formy dluhu, jiné náklady, jež jsou z ekonomického 
hlediska rovnocenné úrokům a nákladům vzniklým v 
souvislosti se získáním finančních prostředků, jak jsou 
definovány vnitrostátním právem, mimo jiné včetně 
plateb na základě půjček s podílem na zisku (PPL), 
připsaných úroků z nástrojů, jako jsou konvertibilní 
dluhopisy a bezkupónové dluhopisy, částek vyplývajících 
z alternativních finančních mechanismů, jako je například 
islámské financování, prvků nákladů na financování v 
rámci splátek finančního leasingu, kapitalizovaných úroků 
zahrnutých v rozvahové hodnotě souvisejícího aktiva 
nebo amortizace kapitalizovaných úroků, případně částek 
oceněných pomocí návratnosti financování podle pravidel 
stanovování převodních cen, částek pomyslných úroků v 
rámci derivátových nástrojů nebo mechanismů zajištění 
souvisejících s výpůjčkami subjektu, některých kurzových 
zisků a ztrát z výpůjček a nástrojů souvisejících se 
získáním finančních prostředků, poplatků za záruku pro 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
 

 

(4) Výpůjčním příjmem se pro účely daní z příjmů rozumí 
příjem ve formě úroku z úvěrového finančního nástroje a obdobný 
příjem z titulu podle odstavce 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 2 bod 2 

 

 

 

 

 

Článek 4 odst. 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 4 odst. 
6 písm. a) 

 

účely mechanismů financování, poplatků za 
zprostředkování a obdobných nákladů souvisejících s 
vypůjčením finančních prostředků; 

Pro účely této směrnice se rozumí: 2) "nadměrnými 
výpůjčními náklady" částka, o kterou odpočitatelné 
výpůjční náklady daňového poplatníka překračují 
zdanitelné úrokové výnosy a jiné ekonomicky rovnocenné 
zdanitelné příjmy, které daňový poplatník podle 
vnitrostátních právních předpisů obdrží; 

 

EBITDA se vypočítá tak, že se k příjmům podléhajícím 
dani z příjmů právnických osob v členském státě 
daňového poplatníka připočtou zpět daňově upravené 
částky nadměrných výpůjčních nákladů, jakož i daňově 
upravené částky odpisů a amortizace.  

Příjmy osvobozené od daně jsou z EBITDA daňového 
poplatníka vyňaty. 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát daňového poplatníka může stanovit pravidla 
buď:  

a) pro převedení nadměrných výpůjčních nákladů, které 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAZPDU7AQ)



Stránka 6 z 112 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
následujících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která 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 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, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Článek 4 odst. 
7 
 
 
 
 

Článek 2 bod 5 
písm. a) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Článek 2 bod 5 

písm. b) 

Článek 2 bod 5 
písm. c) 

nelze odečíst podle odstavců 1 až 5 ve stávajícím 
zdaňovacím období, do dalších období bez časového 
omezení; 

 

 

 

 

 

Členské státy mohou z oblasti působnosti odstavců 1 až 6 
vyjmout finanční podniky včetně těch, které jsou součástí 
konsolidované skupiny pro účely účetního výkaznictví. 

5) "finančním podnikem" kterýkoli z těchto subjektů:  

 

a) úvěrová instituce nebo investiční podnik ve smyslu čl. 
4 odst. 1 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES(5) nebo správce alternativního investičního 
fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU(6) nebo 
správcovská společnost subjektu kolektivního investování 
do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu 
čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/65/ES(7) ;  

b) pojišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES(8) ;  

c) zajišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 4 směrnice 
2009/138/ES;  
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Článek 2 bod 5 
písm. d) a e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 2 bod 5 
písm. f) a g) 

 
 
 
 

 
Článek 2 bod 5 
písm. h) 
 
Článek 2 bod 5 
písm. i) 
 
 
Článek 4 odst. 

d) instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění 
spadající do oblasti působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/41/ES(9), ledaže se členský stát 
rozhodl nepoužít uvedenou směrnici zcela nebo zčásti na 
uvedenou instituci v souladu s článkem 5 uvedené 
směrnice, nebo správce instituce zaměstnaneckého 
penzijního pojištění podle čl. 19 odst. 1 uvedené 
směrnice;  

e) instituce penzijního pojištění provozující penzijní 
systémy, které jsou považovány za systémy sociálního 
zabezpečení, na které se vztahují nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004(10) a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009(11), 
jakož i každá právnická osoba zřízená za účelem 
investování těchto systémů;  

f) alternativní investiční fond spravovaný správcem 
alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 
písm. b) směrnice 2011/61/EU nebo alternativní 
investiční fond podléhající dohledu podle příslušných 
vnitrostátních právních předpisů;  

g) subjekty kolektivního investování do převoditelných 
cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 
směrnice 2009/65/ES;  

h) ústřední protistrana ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012(12); 

 

i) centrální depozitář cenných papírů ve smyslu čl. 2 odst. 
1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014(13); 
3. Odchylně od odstavce 1 může být daňovému 
poplatníkovi uděleno právo:   
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zahraniční 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 

(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 za 
stejných nebo obdobných podmínek; 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 přeřazení 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 
přeřazení pro vyloučení dvojího zdanění příjmů plynoucích 
z následného úplatného převodu tohoto majetku byla použita metoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 první 
pododstavec 

písm. b) 
 
 

Článek 4 odst. 
3 poslední 

pododstavec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 5 odst. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b) odečíst nadměrné výpůjční náklady v plné výši, pokud 
je subjektem stojícím mimo skupinu.  
 

 

Pro účely prvního pododstavce písm. b) se subjektem 
stojícím mimo skupinu rozumí daňový poplatník, který 
není součástí konsolidované skupiny pro účely účetního 
výkaznictví a nemá přidružený podnik ani stálou 
provozovnu. 

 

 

 

 

 

Za kterékoli z následujících okolností podléhá daňový 
poplatník dani z částky rovnající se tržní hodnotě 
přesunutých aktiv v době jejich odchodu po odečtení 
jejich hodnoty pro daňové účely: 

a) daňový poplatník přesouvá aktiva ze svého ústředí do 
své stálé provozovny v jiném členském státě nebo ve třetí 
zemi, pokud v důsledku tohoto přesunu přestává mít 
členský stát správního ústředí právo zdanit přesunutá 
aktiva; 

b) daňový poplatník přesouvá aktiva ze své stálé 
provozovny v některém členském státě do svého ústředí 
nebo jiné stálé provozovny v jiném členském státě nebo 
ve třetí zemi, pokud v důsledku tohoto přesunu přestává 
mít členský stát stálé provozovny právo zdanit přesunutá 
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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 přeřazení 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 přeřazení 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 5 odst. 

6 
 
 
Článek 2 bod 6 
 
Článek 2 bod 7 
 
 
 
Článek 2 bod 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 5 odst. 

7 
 

aktiva; 

c) daňový poplatník přesouvá své daňové rezidentství do 
jiného členského státu nebo do třetí země, s výjimkou 
aktiv, která zůstávají fakticky spojena se stálou 
provozovnou v prvním členském státě; 

d) daňový poplatník přesouvá obchodní činnost 
vykonávanou stálou provozovnou z jednoho členského 
státu do jiného členského státu nebo do třetí země, pokud 
v důsledku tohoto přesunu přestává mít členský stát stálé 
provozovny právo zdanit přesunutá aktiva. 

Pro účely odstavců 1 až 5 se „tržní hodnotou“ rozumí 
částka, za kterou mohou v rámci přímé transakce 
dobrovolně jednající nespříznění kupující a prodávající 
směnit aktivum nebo vypořádat vzájemné závazky. 

„přesunem aktiv“ operace, při které členský stát ztrácí 
právo zdanit přesunutá aktiva, přestože daná aktiva 
zůstávají v právním nebo ekonomickém vlastnictví téhož 
daňového poplatníka; 

 „přesunem daňového rezidentství“ operace, při níž 
daňový poplatník přestane být v určitém členském státě 
rezidentem pro daňové účely a stane se daňovým 
rezidentem jiného členského státu nebo třetí země; 

 „přesunem obchodní činnosti vykonávané stálou 
provozovnou“ operace, při níž daňový poplatník přestane 
mít v určitém členském státě daňovou přítomnost a získá 
takovou přítomnost v jiném členském státě nebo ve třetí 
zemi, aniž by v uvedeném členském státě nebo třetí zemi 
získal daňové rezidentství; 
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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 právním předpisem předepsaného požadavku 
kapitálové přiměřenosti nebo za účelem právním předpisem 
předepsaného řízení rizika likvidity. 

(4) Pokud není v případě podle odstavce 3 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) Přeřazení 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 za stejných 
nebo obdobných podmínek; přitom u 
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 za stejných nebo 
obdobných podmínek, přepočtená kurzem devizového trhu 
vyhlášeného Českou národní bankou pro den přeřazení, 
b) majetku odpisovaného pouze podle právních předpisů 
upravujících účetnictví, jehož účetní odpisy by byly výdajem na 
dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, se výsledek 
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji sníží o cenu, která by 
byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních 
vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, přepočtenou 
kurzem devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro 
den přeřazení; účetní odpisy tohoto majetku nejsou výdajem na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Článek 5 odst. 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Za předpokladu, že se dotyčná aktiva mají během 12 
měsíců vrátit do členského státu, odkud byla přesunuta, se 
tento článek nepoužije na přesuny aktiv související 
s financováním cenných papírů, aktivy poskytnutými jako 
kolaterál nebo pokud se přesun aktiv uskutečňuje pro 
splnění obezřetnostních kapitálových požadavků nebo za 
účelem řízení likvidity. 

 

 

 

 

 

V případě přesunu aktiv, daňového rezidentství nebo 
obchodní činnosti vykonávané stálou provozovnou do 
jiného členského státu tento členský stát akceptuje 
hodnotu stanovenou členským státem daňového 
poplatníka nebo stálé provozovny jako počáteční hodnotu 
aktiv pro daňové účely, ledaže tato hodnota neodráží tržní 
hodnotu. 
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dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. 

§ 23h 
Řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace 

(1) Pokud v důsledku rozdílné právní kvalifikace právní 
skutečnosti 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 postup 
obdobný postupu podle tohoto odstavce. 

(2) Pokud v důsledku rozdílní právní kvalifikace právní 
skutečnosti 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32016L1164 

 

 

 

Článek 9 odst. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 9 odst. 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rozsahu, v jakém hybridní nesoulad vede ke dvojímu 
odpočtu: 

a) se odpočet odepře v členském státě, jenž je jurisdikcí 
investora, a 

b) není-li odpočet odepřen v jurisdikci investora, odepře 
se v členském státě, jenž je jurisdikcí plátce. 

Jakýkoli takový odpočet však musí být způsobilý k 
započtení proti dvakrát zahrnutému příjmu, jenž vznikne 
ve stávajícím či následujícím zdaňovacím období. 

 

 

 

 

 

V rozsahu, v jakém hybridní nesoulad vede k odpočtu bez 
zahrnutí: 

a) odpočet se odepře v členském státě, jenž je jurisdikcí 
plátce, a 

b) není-li odepřen odpočet v jurisdikci plátce, zahrne se 
výše platby, která by jinak vedla k nesouladnému 
výsledku, do příjmů v členském státě, jenž je jurisdikcí 
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základ daně, neuplatňuje postup obdobný postupu podle tohoto 
odstavce. 

(3) Pro účely odstavců 1 a 2 se na příjem hledí jako na 
zahrnutý do základu daně, pokud 

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

b) lze důvodně očekávat, že bude v přiměřené době zahrnut do 
základu daně 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 podle odstavce 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 důsledků 
rozdílné právní kvalifikace rozumí přidružené osoby vymezené pro 

32017L0952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 2 bod 9 
písm. a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 9 odst. 
3 

 

 

 

 

příjemce. 

 

 

 

 

Pro účely této směrnice se rozumí: „hybridním 
nesouladem“ situace týkající se daňového poplatníka, 
nebo ve vztahu k čl. 9 odst. 3 subjektu, kdy: 

a) platba v rámci finančního nástroje vede k odpočtu bez 
zahrnutí, přičemž: 

i) tato platba není v přiměřené době zahrnuta a 

ii) tento nesouladný výsledek lze přičíst rozdílům v 
kvalifikaci nástroje nebo platby prováděné v jeho rámci. 

Pro účely prvního pododstavce se s platbou v rámci 
finančního nástroje zachází jako se zahrnutou do příjmů v 
přiměřené době, pokud: 

i) je platba jurisdikcí příjemce zahrnuta ve zdaňovacím 
období, které začíná do 12 měsíců od konce zdaňovacího 
období plátce, nebo 

ii) lze přiměřeně očekávat, že platba bude jurisdikcí 
příjemce zahrnuta v některém budoucím zdaňovacím 
období, a platební podmínky jsou takové, jaké by bylo 
možné očekávat mezi nezávislými podniky; 

Členský stát odepře odpočet jakékoli platby ze strany 
daňového poplatníka v rozsahu, v jakém tato platba přímo 
či nepřímo financuje odpočitatelný výdaj, jenž vede ke 
vzniku hybridního nesouladu prostřednictvím transakce či 
série transakcí mezi přidruženými podniky nebo v rámci 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
účely zdanění ovládané zahraniční společnosti s tím, že podmínka 
hranice podílu na základním 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 základním kapitálu 
jednají společně, se pro účely určení přidružených osob zachází, 
jako by měly na jiné osobě účast v rozsahu veškerých hlasovacích 
práv nebo podílů na základním kapitálu, které společně jednající 
osoby drží.“. 

 

Článek 2 bod 4 
druhý 
pododstavec 
písm. a) až c) 

 

strukturovaného uspořádání, a to s výjimkou rozsahu, v 
jakém jedna z jurisdikcí, kterých se daná transakce či 
série transakcí týká, provedla ve vztahu k tomuto 
hybridnímu nesouladu rovnocennou korekci. 

Pro účely článků 9 a 9a: 

a) vzniká-li nesouladný výsledek podle bodu 9 prvního 
pododstavce písm. b), c), d), e) nebo g) tohoto článku 
nebo je-li nezbytná korekce podle čl. 9 odst. 3 nebo 
článku 9a, je definice přidruženého podniku upravena tak, 
že se požadavek 25 procent nahrazuje požadavkem 50 
procent; 

b) se s osobou, která z hlediska hlasovacích práv nebo 
kapitálu v určitém subjektu jedná společně s jinou 
osobou, zachází, jako kdyby držela v daném subjektu 
účast v rozsahu veškerých hlasovacích práv nebo kapitálu, 
jež drží uvedená jiná osoba; 

c) se přidruženým podnikem rovněž rozumí subjekt, který 
je součástí téže konsolidované skupiny pro účely účetního 
výkaznictví jako daňový poplatník, podnik, ve kterém má 
daňový poplatník významný vliv na řízení, nebo podnik, 
který má významný vliv na řízení daňového poplatníka 

ČÁST PRVNÍ  
Čl. I 

bod 15 

16. Za § 38f se vkládá nový § 38fa, který včetně nadpisu zní: 

„§ 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 

32016L1164 

 

 

Článek 7 odst. 
1, první 

pododstavec 
 
 
 

Článek 8 odst. 
4 
 

Článek 8 odst. 

Členský stát daňového poplatníka zachází se subjektem 
nebo stálou provozovnou, jejíž zisky nepodléhají dani 
v tomto členském státě ani zde nejsou od daně 
osvobozeny, jako s ovládanou zahraniční společností, 
jsou-li splněny tyto podmínky: 
 
Příjmy se zahrnou do zdaňovacího období daňového 
poplatníka, v němž končí daňový rok daného subjektu. 
 
Pokud daný subjekt daňovému poplatníkovi vyplácí 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
 
 
 
 
 
 
a) ovládaná zahraniční společnost nevykonává podstatnou 
hospodářskou činnost a  
 
 
 
b) daň obdobná dani z příjmů právnických osob 
1. ovládané zahraniční společnosti, která je poplatníkem daně 
z příjmů právnických osob, ve státě, jehož je daňovým rezidentem, 
je nižší než polovina daně, která by jí byla stanovena, pokud by byla 
daňovým rezidentem České republiky, nebo 
2. ovládající společnosti ve státě, ve kterém je umístěna stálá 
provozovna, která je ovládanou zahraniční společností, je nižší než 
polovina daně, která by byla stanovena, pokud by činnost stálé 
provozovny a nakládání s jejím majetkem byly uskutečněny na 
území 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 základním kapitálu 
ovládané zahraniční společnosti, pokud sám nebo společně 
s přidruženými osobami splňuje jednu z podmínek  podle odstavce 3 
písm. a) bodů 1 a 2, nebo 
b) jehož 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, 

5 
 
 
 
 
 

Článek 7 odst. 
2 písm. a), 

druhý 
pododstavec 

 
Článek 7 odst. 

1 písm. b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 7 odst. 
1, 

první pododsta
vec 

 
 
 
 

Článek 7 odst. 
1 písm. a) 

 
 

rozdělovaný zisk a tento rozdělovaný zisk se zahrnuje do 
zdanitelného příjmu daňového poplatníka, částky příjmů, 
jež byly předtím zahrnuty do základu daně podle článku 
7, se při výpočtu výše daně splatné z rozděleného zisku 
od základu daně odečtou, aby se zamezilo dvojímu 
zdanění.  
Toto písmeno se nepoužije, pokud ovládaná zahraniční 
společnost vykonává podstatnou hospodářskou činnost 
s využitím personálu, vybavení, majetku a prostor, což je 
doloženo příslušnými skutečnostmi a okolnostmi. 
 
Skutečná daň z příjmů právnických osob odvedená 
subjektem nebo stálou provozovnou ze zisku je nižší než 
rozdíl mezi daní z příjmů právnických osob, která by byla 
subjektu nebo stálé provozovně vyměřena v rámci 
příslušného systému daně z příjmů právnických osob 
v členském státě daňového poplatníka, a skutečnou daní 
z příjmů právnických osob odvedenou dotyčným 
subjektem či stálou provozovnou z jejich zisku. 
 
 
 
Členský stát daňového poplatníka zachází se subjektem 
nebo stálou provozovnou, jejíž zisky nepodléhají dani 
v tomto členském státě ani zde nejsou od daně 
osvobozeny, jako s ovládanou zahraniční společností, 
jsou-li splněny tyto podmínky: 
 
 
 
v případě subjektu drží daňový poplatník sám nebo spolu 
se svými přidruženými podniky přímou nebo nepřímou 
účast přestavující více než 50 procent hlasovacích práv 
v tomto subjektu nebo přímo či nepřímo vlastní více než 
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a některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
který je daňovým rezidentem České republiky, sám nebo společně s 
přidruženými osobami  
1. se přímo nebo nepřímo podílí na základním kapitálu tohoto 
poplatníka nebo hlasovacích právech z více než 50 %, nebo 
2. má právo na více než 50 % 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 alespoň 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, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 2 bod 4, 
1. a 2. 
pododstavec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 7 odst. 
2 písm. a), 

první 
pododstavec 

 
 
 
 

50 procent jeho kapitálu nebo má nárok na více než 50 
procent jeho zisků a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„přidruženým podnikem“: 
a) subjekt, v němž daňový poplatník z hlediska 
hlasovacích práv nebo kapitálu drží přímo nebo nepřímo 
účast nejméně 25 procent nebo má nárok na nejméně 25 
procent jeho zisků; 
b) fyzická osoba nebo subjekt, které z hlediska 
hlasovacích práv nebo kapitálu v daňovém poplatníkovi 
drží přímo nebo nepřímo účast nejméně 25 procent nebo 
mají nárok na nejméně 25 procent jeho zisků. 
Pokud jediná fyzická osoba nebo subjekt přímo nebo 
nepřímo v daňovém poplatníkovi a v jednom či více 
subjektech drží účast nejméně 25 procent, pak se všechny 
dotyčné subjekty včetně daňového poplatníka rovněž 
považují za přidružené podniky. 
 
Je-li se subjektem nebo stálou provozovnou zacházeno 
jako s ovládanou zahraniční společností podle odstavce 1, 
zahrne členský stát daňového poplatníka do základu daně: 
a) nerozdělené příjmy subjektu nebo příjmy stálé 
provozovny, jež pocházejí z těchto kategorií: 
i) úroky nebo jakékoli jiné příjmy plynoucí z finančních 
aktiv; 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
 
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 právem na následné 
úplatné nabytí tohoto majetku stranou tohoto závazku, 
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 ekonomickou 
hodnotou, 
h) z prodeje zboží nebo poskytnutí služby přidružené osobě, jejíž 
činnost spočívá převážně v nákupu zboží nebo služeb od 
přidružených osob a následném prodeji tohoto zboží a poskytování 
těchto služeb přidruženým osobám bez přidané ekonomické hodnoty 
nebo pouze s malou přidanou ekonomickou 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 základním, kapitálu ovládané zahraniční společnosti 
v okamžiku uskutečnění této činnosti nebo tohoto nakládání s jejím 
majetkem. Podíl ovládající společnosti na základním kapitálu 
ovládané zahraniční společnosti se snižuje o část podílu drženou 
prostřednictvím ovládající společnosti. 

(7) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 
ovládající společnosti se upraví v souladu s odstavcem 1. Pokud by 
tato úprava vedla ke snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi 
příjmy a výdaji, neprovede se 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 8 odst. 
3 

 

 

 

 

Článek 8 odst. 
1 věta druhá 

 

 

ii) licenční poplatky nebo jakékoli jiné příjmy plynoucí 
z duševního vlastnictví; 
 
iii) dividendy a příjmy ze zcizení podílů; 
 
 
iv) příjmy z finančního leasingu; 
 
 
v) příjmy z pojišťovacích, bankovních a jiných finančních 
činností; 
vi) příjmy z fakturačních společností, jež získávají příjmy 
z prodejů a služeb ze zboží a služeb nakoupených od 
přidružených podniků a přidruženým podnikům 
prodaných a jež nepřidávají žádnou nebo jen malou 
ekonomickou hodnotu. 
 
 
 
Příjmy, jež mají být zahrnuty do základu daně, se 
vypočítají v poměru k účasti daňového poplatníka 
v daném subjektu, jak je vymezena v čl. 7 odst. 1 písm. 
a). 
 
 
 
 
Ztráty daného subjektu nebo stálé provozovny se do 
základu daně nezahrnou, ale mohou být v souladu 
s vnitrostátním právem převedeny do následujících 
zdaňovacích období, kdy mohou být vzaty v úvahu. 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
částky, o kterou se v daném zdaňovacím období výsledek 
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na základě odstavce 1 
zvyšuje. 

(8) Daň ovládající společnosti lze snížit o daň obdobnou dani 
z příjmů právnických osob zaplacenou z příjmů z činnosti a 
nakládání s majetkem, na které se použije odstavec 1, 
a) ovládanou zahraniční společností, která je poplatníkem daně 
z příjmů právnických osob, ve státě, jehož je daňovým rezidentem, 
b)ovládající společností ve státě, ve kterém je umístěna stálá 
provozovna, která je ovládanou zahraniční společností, 
c) poplatníkem daně z příjmů právnických osob, který je daňovým 
nerezidentem a prostřednictvím kterého ovládající společnost drží 
podíl na základním kapitálu ovládané zahraniční společnosti, ve 
státě, jehož je daňovým rezidentem. 

(9) Při snížení daně podle odstavce 8 se postupuje obdobně jako při 
použití metody prostého zápočtu podle § 38f. 

(10) Předmětem daně není příjem ovládající společnosti z pozbytí 
podílu v ovládané zahraniční společnosti nebo z pozbytí 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 společnosti uplatnil odstavec 1.“. 

 

 

 

Článek 8 odst. 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 8 odst. 
6 

 
 
 
 
 
Členský stát daňového poplatníka umožní, aby daň 
odvedená subjektem nebo stálou provozovnou byla 
odečtena od daňové povinnosti daňového poplatníka ve 
státě, kde je daňovým rezidentem nebo kde se nachází. 
Odpočet se vypočítá v souladu s vnitrostátním právem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud daňový poplatník zcizí svou účast v daném 
subjektu nebo obchodní činnost vykonávanou stálou 
provozovnou a určitá část výnosů z tohoto zcizení je 
zahrnuta do základu daně podle článku 7, tato částka se 
při výpočtu výše daně splatné z uvedených výnosů od 
základu daně odečte, aby se zamezilo dvojímu zdanění. 

ČÁST PRVNÍ  
Čl. I 

bod 16 

17. Za § 38zf se vkládá nový § 38zg, který včetně nadpisu a 
poznámky pod čarou č. 139 zní: 

„38zg 

Rozložení úhrady daně na splátky 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 

  
 
 
 
 
 
 

Článek 5 odst. 
2 

 

 

 

 

Daňový poplatník má právo odložit platbu daně při 
odchodu podle odstavce 1 tak, že ji uhradí ve splátkách 
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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 příslušným 
právním předpisem Evropské unie139) nebo vzájemné pomoci 
upravené zákonem upravujícím mezinárodní pomoc při vymáhání 
některých finančních pohledávek. 

(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 odčitatelných od základu daně. V případě, že je 
základ daně před uplatněním položek snižujících základ daně a 
položek odčitatelných od základu daně nižší než základ daně vzniklý 
v důsledku přemístění majetku bez změny vlastnictví z České 
republiky do zahraničí, rozumí se částí daně z příjmů právnických 
osob připadající na přemístění majetku bez změny vlastnictví celá 
daň z příjmů právnických osob. 

 

(3) V rozhodnutí, kterým 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Článek 5 odst. 
4 
 
 
 
 

Článek 5 odst. 
3 třetí 

během pěti let v kterémkoli z těchto případů 

a) daňový poplatník přesouvá aktiva ze svého ústředí do 
své stálé provozovny v jiném členském státě nebo ve třetí 
zemi, která je smluvní stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“); 

b) daňový poplatník přesouvá aktiva ze své stálé 
provozovny v členském státě do svého ústředí nebo jiné 
stálé provozovny v jiném členském státě nebo ve třetí 
zemi, která je smluvní stranou Dohody o EHP;  

 c) daňový poplatník přesouvá své daňové rezidentství do 
jiného členského státu nebo do třetí země, která je 
smluvní stranou Dohody o EHP;  

 d) daňový poplatník přesouvá obchodní činnost 
vykonávanou stálou provozovnu do jiného členského 
státu nebo do třetí země, která je smluvní stranou Dohody 
o EHP.  

Tento odstavec se použije na třetí země, které jsou 
smluvní stranou Dohody o EHP, mají-li s členským 
státem daňového poplatníka nebo s Unií uzavřenu dohodu 
o vzájemné pomoci při vymáhání daňových pohledávek 
rovnocennou vzájemné pomoci podle směrnice Rady 
2010/24/EU(14).  

 
Použije-li se odstavec 2, odložení platby se okamžitě 
ukončí a daňový dluh se stane vymahatelným v těchto 
případech: 
e) daňový poplatník nesplní své povinnosti ohledně 
splátek a situaci v přiměřené době nepřesahující 12 
měsíců nenapraví. 

Existuje-li prokazatelné a reálné riziko nezaplacení, může 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
tato část daně nebude později uhrazena. 
 
 
(4) Rozhodnutí, kterým bylo povoleno rozložení úhrady části daně 
na splátky, pozbývá účinnosti také dnem, kdy 
 
a) poplatník pozbyl vlastnické právo k přemístěnému majetku, nebo 
 
 
 
b) byl přemístěný majetek přemístěn bez změny vlastnictví do jiného 
státu než do státu podle odstavce 1. 
 
 
 
(5) Pokud v důsledku stanovení daně z příjmů právnických osob 
dojde ke snížení části daně z příjmů právnických osob připadající na 
přemístění majetku bez změny vlastnictví, pozbývá rozhodnutí o 
rozložení úhrady části daně na splátky v části, o kterou posečkaná 
částka převyšuje část daně z příjmů právnických osob připadající na 
přemístění majetku bez změny vlastnictví vypočítanou z nově 
zjištěné daně, účinnosti patnáctým dnem ode dne právní moci 
platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru. Výše 
zbývajících splátek se vypočítá jako poměr části daně z příjmů 
právnických osob připadající na přemístění majetku bez změny 
vlastnictví vypočítané z nově zjištěné daně snížené o již zaplacené 
splátky a počtu zbývajících splátek. O tomto postupu správce daně 
poplatníka poučí v rozhodnutí, kterým bylo povoleno rozložení 
úhrady části daně na splátky.“. 
139)Směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné 
pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel 
a jiných opatření.“. 

pododstavec 
 
 

Článek 5 odst. 
4 

 
 

 

 

 

 

 

 

být od daňových poplatníků rovněž požadováno, aby jako 
podmínku pro odklad platby v souladu s odstavcem 2 
poskytli jistotu. 

Použije-li se odstavec 2, odložení platby se okamžitě 
ukončí a daňový dluh se stane vymahatelným v těchto 
případech: 
a) přesunutá aktiva nebo obchodní činnost vykonávaná 
stálou provozovnou daňového poplatníka jsou prodány 
nebo jinak zcizeny; 

 

b) přesunutá aktiva jsou následně přesunuta do třetí země; 

c) daňové rezidentství daňového poplatníka nebo 
obchodní činnost vykonávaná jeho stálou provozovnou je 
následně přesunuta do třetí země; 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
a některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST PRVNÍ  

Čl. II 
bod 2 

2. Úroky, které jsou podle právních předpisů upravujících účetnictví 
součástí ocenění majetku uvedeného do užívání před 17. červnem 
2016, a úroky obsažené v úplatě na základě závazku o přenechání 
majetku k úplatnému užití s právem strany tohoto závazku na 
následný úplatný převod tohoto majetku ze smluv uzavřených před 
17. červnem 2016 se nepovažují za výpůjční výdaje. 

32016L1164 Článek 4 odst. 
4 písm. a) 

Členské státy mohou z působnosti odstavce 1 vyloučit 
nadměrné výpůjční náklady vzniklé v případě: 
a) úvěrů, které byly uzavřeny před 17. červnem 2016, 

přičemž toto vyloučení se nevztahuje na případné 
následné změny těchto úvěrů; 

ČÁST PRVNÍ  
Čl. II 
bod 3 

3. Ustanovení § 23g a § 38zg zákona č. 586/1992 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na 
přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve 
zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020. 
 

32016L1164 Článek 11 odst. 
5 

Odchylně od odstavce 1 členské státy do 31. prosince 
2019 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s článkem 5. Neprodleně 
sdělí Komisi jejich znění.  
Tyto předpisy použijí ode dne 1. ledna 2020.  

 

ČÁST PRVNÍ  
Čl. II 
bod 4 

4. Ustanovení § 23h zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na zdaňovací 
období započatá před 1. lednem 2020. 

 

32017L0952 Článek 11 odst. 
5a 

 Odchylně od odstavce 1 členské státy do 31. prosince 
2019 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s článkem 9. Neprodleně 
sdělí Komisi jejich znění. 
 
Tyto předpisy použijí ode dne 1. ledna 2020. 

ČÁST 
JEDENÁCTÁ 

Čl. XIX 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 

 

32016L1164 

 

Článek 11 odst. 
1 

Členské státy do 31. prosince 2018 přijmou a zveřejní 
právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s 
touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.  
Tyto předpisy použijí ode dne 1. ledna 2019.  
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Celex Název předpisu 

32009L0133 Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně 
akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými 
státy 

32016L1164 Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý 
vliv na fungování vnitřního trhu, 

32017L0952 Směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi 
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2) Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 
bod 2  

2. V § 2 odst. 1 písm. a) a b) se slova „v rámci uskutečňování 
ekonomické činnosti“ nahrazují slovy „, která jedná jako taková,“. 

32006L0112 Článek 2 
odst. 1 písm. a) 

Předmětem DPH jsou tato plnění: 
a) dodání zboží za úplatu uskutečněné v rámci členského 
státu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková; 

32006L0112 Článek 2 
odst. 1 písm. c) 

Předmětem DPH jsou tato plnění: 
c) poskytnutí služby za úplatu uskutečněné v rámci 
členského státu osobou povinnou k dani, která jedná jako 
taková; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 
bod 3 

3. V § 2 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slovo „uskutečněné“ nahrazuje 
slovy „s místem plnění“ a slova „v rámci uskutečňování ekonomické 
činnosti“ se nahrazují slovy „, která jedná jako taková,“. 

32006L0112 Článek 2 
odst. 1 písm. b) 

bod i) 

Předmětem DPH jsou tato plnění: 
b) pořízení zboží za úplatu uvnitř Společenství 
uskutečněné v rámci členského státu: 
i) osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo 
právnickou osobou nepovinnou k dani, je–li prodávajícím 
osoba povinná k dani, která jedná jako taková a přitom 
nemá nárok na osvobození pro malé podniky podle článků 
282 až 292, ani se na ni nevztahuje článek 33 nebo 36; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 4 

4. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní: 

„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 
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 

32006L0112 Článek 73 Při dodání zboží nebo poskytnutí služby jiných, než jsou 
plnění uvedená v článcích 74 až 77, zahrnuje základ daně 
vše, co tvoří protiplnění, které dodavatel nebo 
poskytovatel získal nebo má získat od pořizovatele, 
příjemce nebo třetí osoby za takové dodání zboží nebo 
poskytnutí služby, včetně dotací přímo vázaných k ceně 
těchto plnění. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
se nepovažuje zejména dotace k výsledku hospodaření a na pořízení 
dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,“ 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 5 

5. V § 4 odst. 1 písm. a) bod 2 zní: 

„2. dotace k ceně, kterou se pro účely daně z přidané hodnoty 
rozumí částka v peněžních prostředcích z veřejných zdrojů, která je 
poskytnuta v přímé souvislosti s plněním a má přímý vliv na cenu 
plnění,“ 

32006L0112 
 

Článek 73 Při dodání zboží nebo poskytnutí služby jiných, než jsou 
plnění uvedená v článcích 74 až 77, zahrnuje základ daně 
vše, co tvoří protiplnění, které dodavatel nebo 
poskytovatel získal nebo má získat od pořizovatele, 
příjemce nebo třetí osoby za takové dodání zboží nebo 
poskytnutí služby, včetně dotací přímo vázaných k ceně 
těchto plnění. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 8 

8. V § 4 odst. 4 písm. d) bodu 1 se za slovo „ujednáno“ vkládají 
slova „a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé“ a za slovo „bude“ 
se vkládají slova „za obvyklých okolností“. 

32006L0112 Článek 14 
odst.  2 
písm. b) 

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

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

32009L0162 Článek 1 
odst. 12 bod 2 

čl. 168a 

2. Členské státy mohou rovněž použít odstavec 1 ve 
vztahu k DPH u výdajů souvisejících s dalším zbožím, 
které členské státy vymezí a které tvoří součást 
obchodního majetku. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 11 

11. V § 4a odstavec 2 zní: 

 „(2) Do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí 
dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou 
součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani.“ 

32006L0112 Článek 288 
2. pododst. 

Při výpočtu obratu se však nebere zřetel na převod 
hmotného nebo nehmotného investičního majetku 
podniku. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 
bod 12 

12. V § 5 odst. 1 větě první se slova „fyzická nebo právnická“ 
zrušují a slova „pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak“ nahrazují 
slovy „nebo skupina“. 

32006L0112 Článek 9 
odst. 1, 

1. pododst. 

"Osobou povinnou k dani" se rozumí jakákoliv osoba, 
která na jakémkoli místě vykonává samostatně 
ekonomickou činnost, a to bez ohledu na účel nebo 
výsledky této činnosti. 

32006L0112 Článek 11 

1. pododst. 

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 13 

13. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(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.“. 

32006L0112 Článek 9 
odst. 1, 

1. pododst. 

"Osobou povinnou k dani" se rozumí jakákoliv osoba, 
která na jakémkoli místě vykonává samostatně 
ekonomickou činnost, a to bez ohledu na účel nebo 
výsledky této činnosti. 

32006L0112 Článek 10 Podmínka, aby byla ekonomická činnost vykonávána 
"samostatně", jak stanoveno v čl. 9 odst. 1, vylučuje ze 
systému DPH zaměstnance a další osoby, váže–li je k 
zaměstnavateli pracovní smlouva nebo jiný právní 
svazek, který zakládá vztah zaměstnavatele a 
zaměstnance v oblasti pracovních podmínek a 
odměňování zaměstnance a odpovědnosti  

zaměstnavatele. 

32006L0112 Článek 11 

1. pododst. 

Po konzultaci s Poradním výborem pro daň z přidané 
hodnoty (dále jen "výbor pro DPH") může každý 
členský stát považovat za jedinou osobu povinnou k dani 
osoby, které jsou usazeny na území tohoto členského 
státu a které jsou sice právně nezávislé, avšak navzájem 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
jsou úzce propojeny finančními, hospodářskými a 
organizačními vazbami. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 14 

14. V § 5 odstavec 3 zní: 

„(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.“. 

32006L0112 Článek 9 
odst. 1, 

2. pododst. 

„Ekonomickou činností" se rozumí veškerá činnost 
výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, 
včetně těžební činnosti, zemědělské výroby a výkonu 
svobodných a jiných obdobných povolání. Za 
ekonomickou činnost se považuje zejména využívání 
hmotného nebo nehmotného majetku za účelem 
získávání pravidelného příjmu z něj. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 15 

15. V § 5 odst. 4 větě první se slovo „úplatu“ nahrazuje slovy 
„poplatky nebo jiné úhrady“ a věty druhá a třetí se zrušují. 

32006L0112 Článek 13 
odst. 1 

Státy, kraje, obce a jiné veřejnoprávní subjekty se 
nepovažují za osoby povinné k dani v souvislosti s 
činnostmi nebo plněními, při nichž vystupují jako orgány 
veřejné moci, a to i tehdy, vybírají–li v souvislosti s 
těmito činnostmi nebo plněními poplatky, příspěvky či 
platby. 

Uskutečňují–li takové činnosti nebo plnění, považují se 
však za osoby povinné k dani v souvislosti s těmito 
činnostmi či plněními, pokud by zacházení s nimi jako s 
osobami nepovinnými k dani vedlo k výraznému narušení 
hospodářské soutěže. 

Veřejnoprávní subjekty se vždy považují za osoby 
povinné k dani, pokud uskutečňují činnosti uvedené v 
příloze I, nejsou–li tyto činnosti uskutečňovány v 
zanedbatelné míře.  

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 16 

16. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
„(5) Osoba podle odstavce 4 se považuje za osobu povinnou k dani, 

pokud uskutečňuje činnosti, 
a) které jsou uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu nebo 
b) při jejichž výkonu se má za to, že dochází k výraznému 

32006L0112 Článek 13 
odst. 1 

Státy, kraje, obce a jiné veřejnoprávní subjekty se 
nepovažují za osoby povinné k dani v souvislosti s 
činnostmi nebo plněními, při nichž vystupují jako orgány 
veřejné moci, a to i tehdy, vybírají–li v souvislosti s 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
narušení hospodářské soutěže tím, že osoba podle odstavce 4 
nebyla považována nebo není považována za osobu povinnou 
k dani; tyto činnosti stanoví vláda nařízením.“. 

těmito činnostmi nebo plněními poplatky, příspěvky či 
platby. 

Uskutečňují–li takové činnosti nebo plnění, považují se 
však za osoby povinné k dani v souvislosti s těmito 
činnostmi či plněními, pokud by zacházení s nimi jako s 
osobami nepovinnými k dani vedlo k výraznému narušení 
hospodářské soutěže. 

Veřejnoprávní subjekty se vždy považují za osoby 
povinné k dani, pokud uskutečňují činnosti uvedené v 
příloze I, nejsou–li tyto činnosti uskutečňovány v 
zanedbatelné míře.  

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 18 

18. V § 5a odst. 1 se věta třetí zrušuje. 32006L0112 Článek 11 

1. pododst. 

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 19 

19 V § 6b odst. 2 se slova „obchodní korporace do obchodního 
rejstříku“ nahrazují slovy „právnické osoby do veřejného rejstříku 
nebo jemu odpovídající evidence vedené podle práva příslušného 
státu“ a slova „obchodní korporace“ se nahrazují slovy „právnické 
osoby“. 

32006L0112 Článek 283 
odst. 2 

Členské státy mohou vyloučit z režimu podle tohoto 
oddílu jiná plnění než ta, která jsou uvedena v odstavci 1.  

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 20 

20. V § 6k se slova „podle § 2b“ zrušují. 32006L0112 Článek 283 
odst. 2 

Členské státy mohou vyloučit z režimu podle tohoto 
oddílu jiná plnění než ta, která jsou uvedena v odstavci 1.  

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

21. V § 9 odst. 1 větě první se za slova „osobě povinné k dani“ 
vkládají slova „, která jedná jako taková,“. 

32008L0008 Článek 2 
odst. 1 

Článek 44 
Místem poskytnutí služby osobě povinné k dani, která 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
bod 21 Oddíl 2  

čl. 44 
jedná jako taková, je místo, kde má tato osoba sídlo 
ekonomické činnosti. Pokud je však tato služba 
poskytnuta stálé provozovně osoby povinné k dani 
nacházející se v místě jiném, než kde je sídlo její 
ekonomické činnosti, je místem poskytnutí této služby 
místo, kde se nachází tato stálá provozovna. Pokud takové 
sídlo nebo stálá provozovna neexistují, je místem 
poskytnutí služby místo, kde má osoba povinná k dani, 
které je tato služba poskytnuta, bydliště nebo místo, kde 
se obvykle zdržuje. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 22 

22. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „dani“ vkládají 
slova „, která jedná jako taková,“. 

32008L0008 Článek 2 
odst. 1   
Oddíl 1  

čl. 43 odst. 1 

Článek 43 

Pro účely uplatňování pravidel týkajících se místa 
poskytnutí služby platí, že: 

1) osoba povinná k dani, která provádí i činnosti nebo 
uskutečňuje i plnění, jež se nepovažují za zdanitelné 
dodání zboží nebo poskytnutí služby ve smyslu čl. 2 odst. 
1, se považuje za osobu povinnou k dani ve vztahu ke 
všem službám, které jí jsou poskytnuty; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 23 

23. V § 10i se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí: 

„(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 

32017L2455 Článek 1 
odst. 1   
čl. 58  

odst. 2 až 4 a 6 

 

Článek 58 

2. Odstavec 1 se nepoužije, jsou-li splněny tyto 
podmínky: 

a) poskytovatel je usazen, nebo není-li usazen, má 
bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, pouze v 
jednom členském státě a 

b) služby jsou poskytovány osobám nepovinným k dani, 
které jsou usazeny, mají bydliště nebo místo, kde se 
obvykle zdržují, v kterémkoli jiném členském státě než 
členském státě uvedeném v písmeni a) a 

c) celková hodnota služeb poskytnutých podle písmene 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
bankou pro den 5. prosince 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.“. 

b), bez DPH, nepřesáhne v běžném kalendářním roce 
částku 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v 
národní měně a nepřesáhla tuto částku ani v průběhu 
předchozího kalendářního roku. 

3. Je-li v průběhu kalendářního roku prahová hodnota 
uvedená v odst. 2 písm. c) překročena, použije se od 
tohoto okamžiku odstavec 1. 

4. Členský stát, na jehož území jsou poskytovatelé 
uvedení v odstavci 2 usazeni, nebo nejsou-li usazeni, 
mají bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržují, 
poskytne těmto poskytovatelům možnost se rozhodnout, 
že se místo poskytnutí služby určí podle odstavce 1, 
přičemž toto rozhodnutí se v každém případě vztahuje 
na dva kalendářní roky. 

6. Odpovídající hodnota v národní měně částky uvedené 
v odst. 2 písm. c) se vypočte s použitím směnného kurzu 
zveřejněného Evropskou centrální bankou v den přijetí 
směrnice Rady (EU) 2017/2455. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 24 

24. V § 11 odst. 2 větě první se slova „pořízení zboží z jiného 
členského státu bylo předmětem daně v členském státě ukončení 
odeslání nebo přepravy zboží“ nahrazují slovy „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“. 

32006L0112 Článek 41 
1. pododst. 

 

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 25 

25. V § 11 odst. 3 větě první se slova „bylo předmětem daně v 
tuzemsku“ nahrazují slovy „byla z tohoto pořízení v tuzemsku 
přiznána daň nebo přiznáno plnění“, slova „odvedena daň“ se 
nahrazují slovy „zaplacena daň, nebo o hodnotu přiznaného plnění“ 
a na konci textu věty první se doplňují slova „; obdobně se postupuje 

32006L0112 Článek 41 
2. pododst. 

Je–li pořízení zboží předmětem daně podle článku 40 v 
členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží 
poté, co bylo předmětem daně podle prvního 
pododstavce, základ daně se v členském státě, který 
vydal identifikační číslo pro DPH, pod nímž pořizovatel 
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některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
v případě, že nevznikla povinnost přiznat plnění“. zboží pořídil, přiměřeně sníží. 

ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 

bod 26 

26. V § 11 odst. 4 se slova „přiznala a zaplatila daň“ nahrazují slovy 
„je osobou, která je povinna přiznat daň“. 

32006L0112 Článek 42 Ustanovení čl. 41 prvního pododstavce se nepoužije a 
pořízení zboží uvnitř Společenství je předmětem daně 
podle článku 40, jestliže jsou splněny tyto podmínky: 

a) pořizovatel prokáže, že toto pořízení uskutečnil pro 
potřeby následného dodání na území členského státu 
určeného podle článku 40, pro které byl příjemce tohoto 
dodání určen za osobu povinnou odvést daň podle 
článku 197; 

b) pořizovatel splnil povinnosti související 
s předložením souhrnného hlášení stanovené 
v článku 265. 

ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 

bod 28 

28. V § 13 odst. 3 písm. c) se za slovo „ujednáno“ vkládají slova „a 
ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé“ a za slovo „bude“ se 
vkládají slova „za obvyklých okolností“. 

32006L0112 Článek 14 
odst. 2 písm. b) 

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

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 30 

30. V § 13 odst. 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „do 
členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží“. 

32006L0112 Článek 17 
odst. 2 písm. a) 

Za "přemístění do jiného členského státu" se nepovažuje 
odeslání nebo přeprava zboží za účelem některého z 
těchto plnění: 

a) dodání tohoto zboží osobou povinnou k dani na území 
členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží 
za podmínek stanovených v článku 33; 
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systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 
bod 31 

31. V § 13 odst. 7 písm. e) se slovo „plátcem“ zrušuje. 32006L0112 Článek 146 
odst. 1 písm. a) 

Členský stát osvobodí od daně tato plnění: 

a) dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno 
mimo Společenství prodávajícím nebo na jeho účet; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 33  

33. Za § 14 se vkládají nové § 15 až 15b, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 15 

Poukaz 

(1) Poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 
listina, 

a) se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část 
úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby a 

b) na níž nebo v jejíž 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. 

 

32016L1065 Článek 1 
odst. 1 čl. 30a 

Článek 30a 
Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) „poukazem“ nástroj, se kterým je spojena povinnost 
přijmout jej jako protiplnění nebo část protiplnění za 
dodání zboží nebo poskytnutí služby a u kterého je na 
nástroji samotném nebo v související dokumentaci, včetně 
podmínek pro jeho použití, uvedeno zboží, jež má být 
dodáno, či služba, jež má být poskytnuta, nebo totožnost 
jejich potenciálních dodavatelů či poskytovatelů; 
2) „jednoúčelovým poukazem“ poukaz, u kterého jsou 
místo dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se 
vztahuje, a DPH splatná za toto zboží nebo tuto službu v 
okamžiku jeho vydání známy; 
3) „víceúčelovým poukazem“ poukaz jiný než 
jednoúčelový poukaz. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

 § 15a 

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového 
poukazu 

(1) 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 je převod proveden. 

(2) Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby 
na základě jednoúčelového poukazu uskutečněná osobou povinnou 
k dani, která tento poukaz vlastním jménem 

a) vydala a přijme jej jako úplatu, se pro účely daně z přidané 
hodnoty nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, nebo 

b) nevydala a přijme jej jako úplatu, se pro účely daně z 
přidané hodnoty považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, 
na něž se poukaz vztahuje, touto osobou osobě, která poukaz 
vlastním jménem vydala. 

(3) Přijme-li osoba povinná k dani jednoúčelový poukaz jako 
část úplaty za skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí 
služby na základě tohoto poukazu, platí odstavec 2 pro skutečné 
předání zboží nebo skutečné poskytnutí služby v části odpovídající 
této části úplaty. 

§ 15b 

Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového 
poukazu 

(1) Převod víceúčelového poukazu se pro účely daně z přidané 
hodnoty nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž 

32016L1065 Článek 1 
odst. 1 čl. 30b 

Článek 30b 
1. Každý převod jednoúčelového poukazu provedený 
osobou povinnou k dani vlastním jménem se považuje za 
dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se poukaz 
vztahuje. Skutečné předání zboží nebo skutečné 
poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu 
přijatého dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služby 
jako protiplnění nebo část protiplnění se za samostatné 
plnění nepovažuje. 
Je-li převod jednoúčelového poukazu proveden osobou 
povinnou k dani jménem jiné osoby povinné k dani, 
považuje se tento převod za dodání zboží nebo poskytnutí 
služby, na něž se poukaz vztahuje, provedené touto jinou 
osobou povinnou k dani, jejímž jménem osoba povinná k 
dani jedná. 
Není-li dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služby 
osoba povinná k dani, která jednoúčelový poukaz 
vlastním jménem vydala, má se přesto za to, že tento 
dodavatel nebo poskytovatel dodal zboží nebo poskytl 
službu, na něž se poukaz vztahuje, dané osobě povinné k 
dani. 
2. Skutečné předání zboží nebo skutečné poskytnutí 
služby na základě víceúčelového poukazu přijatého 
dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služby jako 
protiplnění nebo část protiplnění je předmětem DPH 
podle článku 2, zatímco žádný předchozí převod tohoto 
víceúčelového poukazu předmětem DPH není. 
Pokud víceúčelový poukaz převádí osoba povinná k dani 
jiná než osoba povinná k dani uskutečňující plnění, které 
je předmětem DPH podle prvního pododstavce, je 
předmětem DPH každé poskytnutí služby, kterou lze 
určit, například distribuční nebo propagační služby.“ 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
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, na něž se poukaz vztahuje. 

(3) Je-li v přímé souvislosti s 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.“. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 34 

34. V § 16 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „, která není“ 
nahrazují slovy „nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem 
dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném členském státě, 
které nejsou“. 

32006L0112 Článek 23 Členské státy přijmou opatření, aby zajistily, že za 
pořízení zboží uvnitř Společenství budou považována 
plnění, která by se považovala za dodání zboží, kdyby 
byla uskutečněna na jejich území osobou povinnou k 
dani, která jedná jako taková. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 35 

35. V § 16 odst. 5 písm. d) se slova „jiného členského“ nahrazují 
slovem „jiného“, slovo „Organizace“ se zrušuje a za slovo 
„smlouvy,“ se vkládají slova „nebo státu zúčastněného v Partnerství 
pro mír,“. 

32006L0112 Článek 22 Za pořízení zboží uvnitř Společenství za úplatu se 
považuje použití zboží, které nebylo koupeno podle 
obecných pravidel zdanění na domácím trhu některého 
členského státu, ozbrojenými silami státu, který je 
stranou Severoatlantické smlouvy, pro jejich potřeby 
nebo pro potřeby civilních zaměstnanců, kteří je 
doprovázejí, pokud na dovoz tohoto zboží nelze 
vztáhnout osvobození od daně podle čl. 143 písm. h). 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 38 

38. V § 21 odst. 1 písm. c) a v § 21 odst. 2 se text „d)“ nahrazuje 
textem „c)“. 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAZPDU7AQ)



Stránka 33 z 112 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 

bod 39 

39. V § 21 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „V ostatních 
případech se zdanitelné plnění“ nahrazují slovy „Zdanitelné plnění 
se“. 

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 40 

40. V § 21 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které 
zní:  

„c) dnem zjištění skutečné výše částky za službu poskytovanou v 
přímé souvislosti s nájmem nemovité věci, která byla v 
souvislosti s tímto nájmem přijata, pokud se nejedná o službu 
podle písmene b),“. 

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 41 

41. V § 21 odst. 4 se na konci písmene h) slovo „nebo“ zrušuje. 32006L0112 Článek 63 Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost 
vzniká dodáním zboží nebo poskytnutím služby. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 43 

43. V § 21 odst. 6 větě první se text „f)“ nahrazuje textem „e)“. 32010L0045 Článek 1 
odst. 2 

čl. 64 odst. 2 

V článku 64 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

"2. Dodávání zboží, které probíhá po dobu delší než 
jeden kalendářní měsíc, je-li v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 138 zboží odeslané nebo 
přepravené do členského státu jiného než státu zahájení 
odeslání nebo přepravy dodáváno osvobozené od daně, 
nebo je-li zboží přemísťováno osvobozené od daně do 
jiného členského státu osobou povinnou k dani pro účely 
jejího podnikání, se považuje za uskutečněné uplynutím 
každého kalendářního měsíce, dokud dodávání zboží 
neskončí. 

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

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 44 

44. V § 21 odstavec 8 zní:  

„(8) Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v 
tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné 
plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého 
kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém 
bylo poskytování tohoto plnění započato; to neplatí 

a) pro kalendářní rok, v němž došlo k přijetí úplaty, ze které plátci 
vznikla povinnost přiznat daň, 

b) v případech podle odstavce 4 písm. b) nebo 
c) v případě služby, která je poskytována na základě zákona nebo 

na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud 
úplatu za poskytnutí této služby hradí stát.“. 

32010L0045 Článek 1 
odst. 2 

čl. 64 odst. 2 

V článku 64 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

"2. Dodávání zboží, které probíhá po dobu delší než 
jeden kalendářní měsíc, je-li v souladu s podmínkami 
stanovenými v článku 138 zboží odeslané nebo 
přepravené do členského státu jiného než státu zahájení 
odeslání nebo přepravy dodáváno osvobozené od daně, 
nebo je-li zboží přemísťováno osvobozené od daně do 
jiného členského státu osobou povinnou k dani pro účely 
jejího podnikání, se považuje za uskutečněné uplynutím 
každého kalendářního měsíce, dokud dodávání zboží 
neskončí. 

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

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

Čl. V 
bod 46 

46. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:  

„(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.“. 

32017L2455 Článek 1 
odst. 2   
čl. 219a  

odst. 2 písm. b) 

 

Článek 219a 

2. Odchylně od odstavce 1 se na fakturaci vztahují tato 
pravidla: 

b) pravidla použitelná v členském státě, v němž je 
dodavatel nebo poskytovatel využívající některý ze 
zvláštních režimů podle hlavy XII kapitoly 6 
identifikován. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod  47 

47. V § 28 odst. 1 se na konci písmene d) slovo „, nebo“ nahrazuje 
tečkou a písmeno e) se zrušuje. 

32010L0045 Článek 1 
odst. 15   

čl. 221 odst. 1 

1. Členské státy mohou osobám povinným k dani uložit 
povinnost vystavit fakturu v souladu s údaji 
vyžadovanými podle článků 226 nebo 226b za jiná 
dodání zboží nebo za jiná poskytnutí služeb, než jsou 
uvedena v čl. 220 odst. 1. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod  48 

48. V § 28 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(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.“. 

32010L0045 Článek 1 
odst. 15   

čl. 221 odst. 1 

1. Členské státy mohou osobám povinným k dani uložit 
povinnost vystavit fakturu v souladu s údaji 
vyžadovanými podle článků 226 nebo 226b za jiná 
dodání zboží nebo za jiná poskytnutí služeb, než jsou 
uvedena v čl. 220 odst. 1. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod  51 

51. V § 31b odstavec 1 zní:  

„(1) Souhrnný daňový doklad lze vystavit za 
a) více samostatných zdanitelných plnění, které plátce 

uskutečňuje pro stejnou osobu v rámci kalendářního měsíce; 
tento doklad může obsahovat i jednu nebo více úplat, ze 
kterých vznikla povinnost přiznat daň, přijatých v tomto 
kalendářním měsíci od této osoby, “. 

32010L0045 Článek 1 
odst. 15   
čl. 223 

1. pododst. 

Členské státy umožní osobám povinným k dani vystavit 
souhrnné faktury, které obsahují podrobné údaje pro 
několik samostatných dodání zboží nebo poskytnutí 
služeb za předpokladu, že u dodání zboží nebo 
poskytnutí služeb uvedených v souhrnné faktuře vzniká 
daňová povinnost během téhož kalendářního měsíce. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod  52 

52. V § 31b odst. 2 písm. b) se slova „, pokud vznikla povinnost 
vystavit daňový doklad v důsledku přijetí úplaty“ zrušují. 

32010L0045 Článek 1 
odst. 15   
čl. 223 

1. pododst. 

Členské státy umožní osobám povinným k dani vystavit 
souhrnné faktury, které obsahují podrobné údaje pro 
několik samostatných dodání zboží nebo poskytnutí 
služeb za předpokladu, že u dodání zboží nebo 
poskytnutí služeb uvedených v souhrnné faktuře vzniká 
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daňová povinnost během téhož kalendářního měsíce. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 53 

53. V § 31b odst. 3 se slovo „plnění“ nahrazuje slovy „zdanitelná 
plnění nebo úplaty“. 

32010L0045 Článek 1 
odst. 15   
čl. 223 

1. pododst. 

Členské státy umožní osobám povinným k dani vystavit 
souhrnné faktury, které obsahují podrobné údaje pro 
několik samostatných dodání zboží nebo poskytnutí 
služeb za předpokladu, že u dodání zboží nebo 
poskytnutí služeb uvedených v souhrnné faktuře vzniká 
daňová povinnost během téhož kalendářního měsíce. 

32010L0045 Článek 1 
odst. 24   
čl. 236 

V případě většího počtu elektronických faktur 
předávaných nebo zpřístupňovaných stejnému příjemci 
mohou být údaje společné jednotlivým fakturám 
uvedeny pouze jednou, pokud jsou u každé faktury 
přístupné všechny informace. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 54 

54. V § 31b odstavec 4 zní: 

„(4) Souhrnný daňový doklad musí vždy obsahovat tyto údaje, 
a to samostatně pro 
a) každé samostatné zdanitelné plnění 

1. rozsah a předmět plnění, 
2. den uskutečnění plnění, 
3. jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v 

jednotkové ceně, 
4. základ daně, 
5. sazbu daně a 
6. výši daně, 

b) každou úplatu 
1. rozsah a předmět plnění; rozsah plnění se uvede pouze 

v případě, je-li znám, 
2. den přijetí úplaty, 
3. základ daně, 

32010L0045 Článek 1 
odst. 15   
čl. 223  

1. pododst. 

Členské státy umožní osobám povinným k dani vystavit 
souhrnné faktury, které obsahují podrobné údaje pro 
několik samostatných dodání zboží nebo poskytnutí 
služeb za předpokladu, že u dodání zboží nebo 
poskytnutí služeb uvedených v souhrnné faktuře vzniká 
daňová povinnost během téhož kalendářního měsíce. 
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4. sazbu daně a 
5. výši daně.“. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod  58 

58. V § 36 odst. 1 se za slova „třetí osoby,“ vkládají slova „a to“. 32006L0112 Článek 73 Při dodání zboží nebo poskytnutí služby jiných, než jsou 
plnění uvedená v článcích 74 až 77, zahrnuje základ 
daně vše, co tvoří protiplnění, které dodavatel nebo 
poskytovatel získal nebo má získat od pořizovatele, 
příjemce nebo třetí osoby za takové dodání zboží nebo 
poskytnutí služby, včetně dotací přímo vázaných k ceně 
těchto plnění. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 59 

 

59. V § 36 odst. 3 se písmeno b) zrušuje. 32006L0112 Článek 73 

 

Při dodání zboží nebo poskytnutí služby jiných, než jsou 
plnění uvedená v článcích 74 až 77, zahrnuje základ 
daně vše, co tvoří protiplnění, které dodavatel nebo 
poskytovatel získal nebo má získat od pořizovatele, 
příjemce nebo třetí osoby za takové dodání zboží nebo 
poskytnutí služby, včetně dotací přímo vázaných k ceně 
těchto plnění. 

   

32006L0112 Článek 78 
Základ daně zahrnuje tyto položky: 
a) daně, cla, dávky a poplatky, s výjimkou samotné DPH; 
b) vedlejší výdaje, jako jsou náklady na balení, přepravu, 
pojištění a provize, které dodavatel zboží nebo poskytovatel 
služby účtuje k tíži pořizovatele nebo příjemce. 

Pro účely prvního pododstavce písm. b) mohou členské státy 
považovat výdaje zahrnuté do samostatné dohody za vedlejší 
výdaje. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 61 

61. V § 36 odst. 6 písm. a) se za slova „až d)“ vkládají slova „a f)“. 32006L0112 Článek 74 Pokud podle článků 16 a 18 osoba povinná k dani 
použije nebo poskytne zboží, které tvoří součást jejího 
obchodního majetku, nebo pokud si zboží ponechá 
osoba povinná k dani nebo její právní nástupce po 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ukončení výkonu zdanitelné ekonomické činnosti, je 
základem daně kupní cena zboží nebo podobného zboží, 
a pokud kupní cena neexistuje, nákladová cena 
stanovená k okamžiku použití, poskytnutí nebo 
ponechání si zboží. 

32006L0112 Článek 76 Při dodání zboží spočívajícím v přemístění do jiného 
členského státu je základem daně kupní cena zboží nebo 
podobného zboží, a pokud kupní cena neexistuje, 
nákladová cena stanovená k okamžiku přemístění. 

32006L0112 Článek 83 Pořízení zboží uvnitř Společenství 

Při pořízení zboží uvnitř Společenství je základ daně 
tvořen stejnými položkami, jaké se podle kapitoly 1 
použijí ke stanovení základu daně při dodání stejného 
zboží na území dotyčného členského státu. Zejména v 
případě plnění, která se považují za pořízení zboží uvnitř 
Společenství podle článků 21 a 22, je základem daně 
kupní cena zboží nebo podobného zboží, a pokud kupní 
cena neexistuje, nákladová cena stanovená k okamžiku 
dodání. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 63 

63. V § 36 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí: 

„(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 

32016L1065 Článek 1 
odst. 2   
čl. 73a 

Článek 73a 

Aniž je dotčen článek 73, je při dodání zboží nebo 
poskytnutí služby uskutečněném na základě 
víceúčelového poukazu základ daně roven protiplnění 
zaplacenému za poukaz nebo, není-li výše tohoto 
protiplnění známa, peněžní hodnotě uvedené na 
víceúčelovém poukazu samotném nebo na související 
dokumentaci, snížené o výši DPH vztahující se k danému 
dodání zboží nebo poskytnutí služby. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
jako součet částky stanovené podle odstavce 7 pro část úplaty 
odpovídající víceúčelovému poukazu a částky stanovené podle 
odstavce 1 pro zbývající část úplaty.“. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 64 

64. V § 36 se doplňuje odstavec 14, který zní: 

„(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.“. 

32006L0112 Článek 72 Článek 72 

Pro účely této směrnice se „obvyklou cenou“ rozumí celá 
částka, kterou by za účelem získání dotyčného zboží nebo 
dotyčné služby musel pořizovatel nebo příjemce 
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 na území členského státu, v 
němž je uvedené plnění předmětem daně, aby v daném 
okamžiku dotyčné zboží pořídil nebo službu přijal. 

Nelze–li srovnatelné dodání zboží nebo poskytnutí služby 
zjistit, považují se za „obvyklou cenu“ 

1) v případě zboží částka, která není nižší než kupní cena 
daných věcí nebo podobných věcí, a nelze–li ji určit, 
nákladová cena stanovená v okamžiku dodání; 

  2) v případě služby částka, která není nižší než výše 
celkových nákladů osoby povinné k dani na toto 
poskytnutí služby. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 

bod  65 

65. V § 36a odst. 1 a odstavci 2 se slova „cena obvyklá“ nahrazují 
slovy „obvyklá cena“. 

32006L0112 Článek 80 1. Za účelem zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání 
se daňovým povinnostem mohou členské státy přijmout 
opatření, aby při dodání zboží nebo poskytnutí služby 
osobě, s níž má osoba povinná k dani rodinné nebo jiné 
úzké osobní vazby, organizační vazby a vlastnické, 
členské, finanční nebo právní vazby, jak je vymezují 
členské státy, byla základem daně obvyklá cena, 
a) je–li protiplnění nižší než obvyklá cena a pořizovatel 
nebo příjemce není oprávněn k plnému odpočtu daně 
podle článků 167 až 171 a 173 až 177; 
b) je–li protiplnění nižší než obvyklá cena, dodavatel či 
poskytovatel není oprávněn k plnému odpočtu daně podle 
článků 167 až 171 a 173 až 177 a na dodání nebo 
poskytnutí se vztahuje osvobození podle článků 132, 135, 
136, 371, 375, 376, 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 
nebo článků 380 až 390; 
c) je–li protiplnění vyšší než obvyklá cena a dodavatel 
nebo poskytovatel není oprávněn k plnému odpočtu daně 
podle článků 167 až 171 a 173 až 177. 
Pro účely prvního pododstavce lze za právní vazby 
považovat i vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 
nebo rodinou zaměstnance nebo jinými osobami se 
zaměstnancem úzce spojenými. 

2. Pokud členské státy využijí možnost stanovenou v 
odstavci 1, mohou vymezit kategorie dodavatelů, 
poskytovatelů, pořizovatelů nebo příjemců, na které se 
tato opatření vztahují. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAZPDU7AQ)



Stránka 41 z 112 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

  3. Členské státy oznámí výboru pro DPH zavedení 
vnitrostátních opatření přijatých podle odstavce 1, pokud 
se nejedná o opatření, která Rada povolila před 13. 
srpnem 2006 podle čl. 27 odst. 1 až 4 směrnice 
77/388/EHS a která jsou nadále platná podle odstavce 1 
tohoto článku. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod  66 

66. V § 36a odst. 3 písm. d) se slova „, jsou-li plátci“ zrušují. 32006L0112 Článek 80 1. Za účelem zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání 
se daňovým povinnostem mohou členské státy přijmout 
opatření, aby při dodání zboží nebo poskytnutí služby 
osobě, s níž má osoba povinná k dani rodinné nebo jiné 
úzké osobní vazby, organizační vazby a vlastnické, 
členské, finanční nebo právní vazby, jak je vymezují 
členské státy, byla základem daně obvyklá cena, 

a) je–li protiplnění nižší než obvyklá cena a pořizovatel 
nebo příjemce není oprávněn k plnému odpočtu daně 
podle článků 167 až 171 a 173 až 177; 

b) je–li protiplnění nižší než obvyklá cena, dodavatel či 
poskytovatel není oprávněn k plnému odpočtu daně podle 
článků 167 až 171 a 173 až 177 a na dodání nebo 
poskytnutí se vztahuje osvobození podle článků 132, 135, 
136, 371, 375, 376, 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 
nebo článků 380 až 390; 

c) je–li protiplnění vyšší než obvyklá cena a dodavatel 
nebo poskytovatel není oprávněn k plnému odpočtu daně 
podle článků 167 až 171 a 173 až 177. 

Pro účely prvního pododstavce lze za právní vazby 
považovat i vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 
nebo rodinou zaměstnance nebo jinými osobami se 
zaměstnancem úzce spojenými. 

2. Pokud členské státy využijí možnost stanovenou v 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
odstavci 1, mohou vymezit kategorie dodavatelů, 
poskytovatelů, pořizovatelů nebo příjemců, na které se 
tato opatření vztahují. 

3. Členské státy oznámí výboru pro DPH zavedení 
vnitrostátních opatření přijatých podle odstavce 1, pokud 
se nejedná o opatření, která Rada povolila před 13. 
srpnem 2006 podle čl. 27 odst. 1 až 4 směrnice 
77/388/EHS a která jsou nadále platná podle odstavce 1 
tohoto článku. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod  75 

75. V § 42 odst. 1 úvodní část ustanovení se slova „a výši daně“ 
nahrazují slovy „, nastanou-li tyto skutečnosti:“ 

32006L0112 

 

Článek 90 
odst. 1 

 

1. Je–li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je–li 
cena zcela nebo zčásti nezaplacena nebo je–li snížena po 
uskutečnění plnění, základ daně se přiměřeně sníží za 
podmínek stanovených členskými státy. 

 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 76 

 

76. V § 42 odst. 1 písm. a) se slovo „při“ zrušuje. 32006L0112 

 

Článek 90 
odst. 1 

 

1. Je–li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je–li 
cena zcela nebo zčásti nezaplacena nebo je–li snížena po 
uskutečnění plnění, základ daně se přiměřeně sníží za 
podmínek stanovených členskými státy. 

 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 77 

 

77. V § 42 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 32006L0112 

 

Článek 90 
odst. 1 

 

1. Je–li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je–li 
cena zcela nebo zčásti nezaplacena nebo je–li snížena po 
uskutečnění plnění, základ daně se přiměřeně sníží za 
podmínek stanovených členskými státy. 

 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 78 

78. V § 42 odst. 1 písm. b) se slovo „při“ zrušuje. 32006L0112 

 

Článek 90 
odst. 1 

1. Je–li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je–li 
cena zcela nebo zčásti nezaplacena nebo je–li snížena po 
uskutečnění plnění, základ daně se přiměřeně sníží za 
podmínek stanovených členskými státy. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 

bod 80 

80. V § 42 odst. 1 písm. d) se slovo „při“ a slovo „nebo“ zrušují. 32006L0112 

 

Článek 90 
odst. 1 

 

1. Je–li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je–li 
cena zcela nebo zčásti nezaplacena nebo je–li snížena po 
uskutečnění plnění, základ daně se přiměřeně sníží za 
podmínek stanovených členskými státy. 

 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod  82 

82. V § 42 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „nebo“ a 
doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) další skutečnosti, na jejichž základě dojde ke změně výše 
základu daně podle § 36 a 36a po dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.“. 

32006L0112 

 

Článek 90 
odst. 1 

 

1. Je–li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je–li 
cena zcela nebo zčásti nezaplacena nebo je–li snížena po 
uskutečnění plnění, základ daně se přiměřeně sníží za 
podmínek stanovených členskými státy. 

 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 97  

97. V § 45 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a výše daně“ a 
slova „v jiných případech“ zrušují. 

32006L0112 Článek 219 Za fakturu se považuje i každý doklad nebo sdělení, které 
mění původní fakturu a výslovně a jednoznačně na ni 
odkazuje. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod  98 

98. V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno k), které zní: 

 „k) den uvedený v § 42 odst. 3.“. 

32006L0112 Článek 219 Za fakturu se považuje i každý doklad nebo sdělení, které 
mění původní fakturu a výslovně a jednoznačně na ni 
odkazuje. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod  99 

99. V § 45 odst. 2 se za slova „zjednodušený daňový doklad“ 
vkládají slova „a osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, není plátci 
dostatečně známa“. 

32006L0112 Článek 219 Za fakturu se považuje i každý doklad nebo sdělení, které 
mění původní fakturu a výslovně a jednoznačně na ni 
odkazuje. 

32010L0045 Článek 1 
odst. 14 
čl. 220a 

1. Členské státy povolí osobám povinným k dani vystavit 
zjednodušenou fakturu v kterémkoli z těchto případů: 

a) není-li částka faktury vyšší než 100 EUR nebo 
ekvivalent této částky v národní měně; 

b) je-li vystavenou fakturou doklad nebo sdělení, jež jsou 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
za fakturu považovány podle článku 219. 

2. Členské státy nedovolí osobám povinným k dani 
vystavit zjednodušenou fakturu, pokud musí být faktury 
vystaveny podle čl. 220 odst. 1 bodů 2 a 3 nebo pokud 
zdanitelné dodání zboží nebo poskytnutí služby uskuteční 
osoba povinná k dani, která není usazena v členském 
státě, v němž je daň splatná, nebo jejíž provozovna v 
tomto členském státě se neúčastní dodání zboží nebo 
poskytnutí služby ve smyslu článku 192a, a osobou 
povinnou odvést daň je osoba, jíž je zboží dodáno nebo 
služba poskytnuta." 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 100 

100. V § 45 odst. 4 větě první se slova „a oprava výše daně“ a slova 
„v jiných případech“ zrušují. 

32006L0112 Článek 219 Za fakturu se považuje i každý doklad nebo sdělení, které 
mění původní fakturu a výslovně a jednoznačně na ni 
odkazuje. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 101 

101. V § 45 se doplňuje odstavec 5, který zní:  

„(5) Opravný daňový doklad lze vystavit i v případě, že je opravou 
zvyšována výše daně, pokud plátce přiznal daň jinak, než stanoví 
tento zákon, a tím snížil daň na výstupu.“. 

32006L0112 Článek 219 Za fakturu se považuje i každý doklad nebo sdělení, které 
mění původní fakturu a výslovně a jednoznačně na ni 
odkazuje. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 103 
103. § 46 včetně nadpisu zní: 

„§ 46 

Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné 
pohledávky 

(1) Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v 
případě nedobytné pohledávky, pokud 

a) pohledávka ze zdanitelného plnění je vymáhána v exekučním 

32006L0112 

 

Článek 90 

 

1. Je-li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je-li 
cena zcela nebo zčásti nezaplacena nebo je-li snížena po 
uskutečnění plnění, základ daně se přiměřeně sníží za 
podmínek stanovených členskými státy. 

 2. Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1 v 
případě celkového nebo částečného nezaplacení ceny. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
řízení podle exekučního řádu, ve kterém nebyla dosud zcela 
vymožena, a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto 
řízení uplynuly nejméně 2 roky; opravu základu daně nelze 
provést, pokud exekuci není možné provést z důvodu 
stanoveného právním předpisem upravujícím jiné řízení než 
exekuční řízení podle exekučního řádu, 

b) pohledávka ze zdanitelného plnění byla vymáhána v 
exekučním řízení podle exekučního řádu a tato exekuce 
skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka, 

c) se dlužník nachází v insolvenčním řízení, věřitel přihlásil svoji 
pohledávku ze zdanitelného plnění nejpozději ve lhůtě 
stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla 
zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží a insolvenční 
soud 
1. rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo 

o přeměně reorganizace v konkurs, 
2. schválil oddlužení a ze zprávy pro oddlužení je zřejmé, že 

pohledávka ze zdanitelného plnění nebude zcela nebo 
zčásti uspokojena, nebo 

3. zastavil insolvenční řízení z důvodu zamítnutí, odmítnutí 
nebo zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, neschválení 
oddlužení nebo zrušení schváleného oddlužení, pokud je z 
těchto rozhodnutí zřejmé, že majetek dlužníka je pro 
uspokojení věřitelů zcela nepostačující; 

d) došlo ke smrti dlužníka a z výsledků skončeného řízení o 
pozůstalosti je zřejmé, že pohledávka ze zdanitelného plnění 
nebude zcela nebo zčásti uspokojena; v případě likvidace 
pozůstalosti, musí být pohledávka ze zdanitelného plnění 
uvedena v seznamu pohledávek a pokud jde o pohledávku, 
která se zjišťuje, musí se jednat o pohledávku ze zdanitelného 
plnění, která je zjištěna, 

e) bylo zahájeno a dosud neskončilo řízení podle písm. a) až d), 
věřitel uplatnil svá procesní práva směřující k uspokojení 
pohledávky, ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
pro provedení opravy základu daně podle odstavce 1 písm. a) 
až d) a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém 
se uskutečnilo zdanitelné plnění, 

(2) Pokud po provedení opravy základu daně v případě 
nedobytné pohledávky nastanou skutečnosti podle odstavce 1 písm. 
a) až d) zakládající provedení další opravy základu daně v případě 
nedobytné pohledávky, které mají za následek 

a) zvýšení opraveného základu daně, je věřitel povinen provést 
další opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky; 
podmínky pro provedení opravy základu daně v případě 
nedobytné pohledávky jsou splněny i v případě, že podle 
zprávy pro oddlužení nebo podle výsledků skončeného řízení o 
pozůstalosti bude pohledávka ze zdanitelného plnění plně 
uspokojena, 

b) snížení opraveného základu daně, je věřitel oprávněn provést 
opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky. 

(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 nebo ke dni uskutečněného zdanitelného 
plnění představovala 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) dlužník ke dni uzavření smlouvy, podle které je poskytováno 
zdanitelné plnění, jehož se oprava základu daně v případě 
nedobytné pohledávky týká, byl nespolehlivým plátcem nebo 
nespolehlivou osobou, 

d) oprava základu daně již byla provedena z jiného důvodu 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
uvedeného v odstavci 1, a to v rozsahu, v jakém byla tato 
oprava a opravy s ní související provedeny, 

e) dlužník není věřiteli dostatečně znám, nebo 
f) věřitel nejpozději k datu dodání zboží nebo poskytnutí služby 

věděl, že zdanitelné plnění nebude řádně zaplaceno, nebo to s 
přihlédnutím k okolnostem obchodního vztahu, na základě 
kterého bylo poskytnuto zdanitelné plnění, vědět měl a mohl, 
pokud by v průběhu obchodního vztahu postupoval s péčí 
odpovídající péči řádného hospodáře, 

g) věřitel neopravil základ daně podle § 42 v případě přeměny 
reorganizace v konkurs poté, co na základě schválení 
reorganizačního plánu opravil základ daně podle § 42, 

h) dlužník přestal být plátcem.  

(4) Opravu základu daně podle odstavců 1 a 2 nelze provést po 
uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém 

a) se uskutečnilo zdanitelné plnění, nebo 
b) došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla 

poskytována dílčí plnění. 

(5) Lhůta pro opravu základu daně podle odstavce 3 neběží 

a) po dobu exekučního řízení vedeného za účelem vymožení 
pohledávky věřitele,  

b) po dobu insolvenčního řízení, ve kterém se věřitel domáhá 
uspokojení pohledávky, 

c) po dobu řízení o pozůstalosti, ve kterém se věřitel domáhá 
uspokojení pohledávky,  

d) po dobu správního, soudního nebo rozhodčího řízení vedeného 
za účelem nebo v souvislosti se vznikem exekučního titulu, 
pokud věřitel následně na základě výsledků těchto řízení 
uplatnil v řízeních podle odst. 1 písm. a) až d) svá procesní 
práva směřující k uspokojení pohledávky, nebo 

e) od zahájení likvidace dlužníka do zahájení insolvenčního 
řízení, pokud se věřitel v řízení o likvidaci dlužníka domáhá 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAZPDU7AQ)



Stránka 48 z 112 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
uspokojení pohledávky a v průběhu likvidace je zjištěn úpadek 
dlužníka. 

(6) Věřitelem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 
plátce, 

a) který uskutečnil zdanitelné plnění vůči jinému plátci, z něhož 
mu vznikla povinnost přiznat daň, 

b) který daň z tohoto plnění přiznal,  
c) který neobdržel úplatu nebo její část za toto plnění a 
d) jehož právo na plnění z pohledávky nezaniklo. 

(7) Dlužníkem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí 
plátce, který přijal od věřitele zdanitelné plnění, za které nebyla 
poskytnuta úplata nebo její část.“. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 104 
104. Za § 46 se vkládají nové § 46a až 46g, které včetně nadpisů 
znějí: 

„§ 46a 

Výše opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky 

(1) Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky se 
provede ve výši základu daně stanoveného z 

a) neobdržené úplaty za zdanitelné plnění, která nebyla vymožena 
v exekučním řízení, 

b) neobdržené úplaty za zdanitelné plnění v případě prohlášení 
konkursu na majetek dlužníka nebo při přeměně reorganizace v 
konkurs, 

c) předpokládané neobdržené úplaty podle zprávy pro oddlužení v 
případě schválení oddlužení,  

d) neobdržené úplaty za zdanitelné plnění v případě zastavení 
insolvenčního řízení, 

32006L0112 

 

Článek 90 1. Je-li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je-li 
cena zcela nebo zčásti nezaplacena nebo je-li snížena 
po uskutečnění plnění, základ daně se přiměřeně sníží 
za podmínek stanovených členskými státy. 

 2. Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1 v 
případě celkového nebo částečného nezaplacení ceny. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
e) neobdržené úplaty za zdanitelné plnění na základě výsledku 

skončeného řízení o pozůstalosti; opravu základu daně nelze 
provést do výše, v jaké povinnost k úhradě dluhů věřitele přešla 
na dědice, 

f) neobdržené úplaty za zdanitelné plnění určené kvalifikovaným 
odhadem na základě dosavadního výsledku a průběhu 
příslušného řízení, jde-li o opravu základu daně podle § 46 
odst. 1 písm. e). 

(2) Při stanovení výše základu daně podle odstavce 1 se 
neobdržená úplata sníží o částku v peněžních prostředcích nebo 
hodnotu nepeněžitého plnění, které věřitel obdržel v souvislosti s 
pojištěním nebo zajištěním pohledávky.   

(3) Pokud po provedení opravy základu daně v případě 
nedobytné pohledávky došlo ke skutečnostem zakládajícím 
provedení další opravy základu daně v případě nedobytné 
pohledávky, věřitel při stanovení výše této další opravy zohlední 
všechny změny základu daně provedené předešlou opravou základu 
daně v případě nedobytné pohledávky a opravami nebo změnami s 
ní souvisejícími.   

(4) Pokud nebyla pohledávka v insolvenčním řízení v rámci 
přezkoumání přihlášených pohledávek zjištěna v hodnotě, kterou 
měla v době svého vzniku, vychází se při opravě základu daně v 
případě nedobytné pohledávky z hodnoty pohledávky zjištěné na 
přezkumném jednání nebo při přezkumu provedeném insolvenčním 
správcem v oddlužení.  

(5) Pokud byla pohledávka přezkoumávána v rámci likvidace 
pozůstalosti, vychází se při opravě základu daně v případě 
nedobytné pohledávky z hodnoty pohledávky, v jaké je pohledávka 
v řízení o pozůstalosti považována za zjištěnou. 

(6) Pokud je úplata za zdanitelné plnění bez ekonomického 
opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny určené ke dni 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
jeho uskutečnění, je věřitel oprávněn provést opravu základu daně v 
případě nedobytné pohledávky pouze do výše základu daně 
stanoveného z této obvyklé ceny. 

(7) Byl-li u původního zdanitelného plnění stanoven základ 
daně v nesprávné výši, může věřitel provést opravu základu daně v 
případě nedobytné pohledávky pouze do výše odpovídající správně 
stanovenému základu daně.  

(8) Dojde-li před provedením opravy základu daně v případě 
nedobytné pohledávky k opravě základu daně, opravě základu daně 
v případě nedobytné pohledávky nebo opravě výše daně, vychází se 
při opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky z 
opraveného základu daně nebo opravené výše daně. 

§ 46b 

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 podle § 46 odst. 
1 písm. a) až d) a 

b) z těchto skutečností vyplývá, že skutečná výše základu daně 
stanoveného z 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 určené 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 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
hodnotu tohoto rozdílu, 

b) záporná, věřitel sníží výši opravy základu daně o absolutní 
hodnotu tohoto rozdílu. 

§ 46c 

Dodatečná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky 

(1) Věřitel je povinen provést dodatečnou opravu základu 
daně v případě nedobytné pohledávky, pokud se po provedení 
opravy základu daně podle § 46 nebo po změně výše opravy základu 
daně podle § 46a sníží poslední známá neobdržená úplata.  

(2) První dodatečnou opravu podle odstavce 1 v případě 
oddlužení je věřitel povinen provést poté, co skutečná výše 
uspokojení přesáhla výši předpokládanou schválenou zprávou pro 
oddlužení po schválení oddlužení.  

(3) Do snížení poslední známé neobdržené úplaty podle 
odstavce 1 nebo 2 se započte rovněž částka v peněžních prostředcích 
nebo hodnota nepeněžitého plnění, které věřitel obdržel v souvislosti 
s postoupením pohledávky nebo v souvislosti s pojištěním nebo 
zajištěním pohledávky. 

(4) Věřitel je oprávněn provést dodatečnou opravu základu 
daně v případě nedobytné pohledávky, pokud se po provedení 
opravy základu daně podle § 46 nebo po změně výše opravy základu 
daně podle § 46b zvýší poslední známá neobdržená úplata.  

 (5) Je-li hodnota rozdílu mezi základem daně stanoveným z 
poslední známé neobdržené úplaty a základem daně 
stanoveným z neobdržené úplaty po změně poslední známé 
neobdržené úplaty podle odstavce 1, 2 nebo 4 

a) kladná, věřitel sníží výši opravy základu daně o absolutní 
hodnotu tohoto rozdílu, 

b) záporná, věřitel zvýší výši opravy základu daně o absolutní 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
hodnotu tohoto rozdílu.  

(6) Dodatečnou opravu základu daně nelze provést po uplynutí 
5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se oprava základu 
daně považuje jako samostatné zdanitelné plnění za uskutečněné. 
Pro počítání této lhůty se použije § 46 odst. 5 obdobně. 

§ 46d 

Zrušení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky  

(1) Věřitel je povinen provést zrušení opravy základu daně v 
případě nedobytné pohledávky, pokud provedl opravu základu daně 
v případě nedobytné pohledávky z důvodu prohlášení konkursu na 
majetek dlužníka a insolvenční soud zrušil konkurs z důvodu 

a) zjištění, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek, 
b) zjištění, že není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky 

za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň 
jsou uspokojeny, 

c) souhlasu všech věřitelů a insolvenčního správce s návrhem 
dlužníka na zrušení konkursu,  

(2) Zrušení opravy základu daně podle odstavce 1 provede 
věřitel ve výši poslední známé neobdržené úplaty. 

§ 46e 

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 30 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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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
a) v případě změny výše opravy základu daně určené 

kvalifikovaným odhadem do 30 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 30 dnů ode dne 
snížení nebo zvýšení poslední známé neobdržené úplaty, 

c) při zrušení opravy základu daně do 30 dnů ode dne zjištění 
skutečností, na základě kterých mu vznikla povinnost provést 
zrušení opravy základu daně. 

(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 § 46 odst. 1, podle kterého je 

oprava základu daně prováděna, 
f) informaci o tom, že se jedná o další opravu základu daně v 

případě nedobytné pohledávky, pokud se jedná o opravu 
základu daně podle § 46 odst. 2, 

g) spisovou značku insolvenčního řízení, je-li oprava základu 
daně prováděna z důvodu insolvenčního řízení, 

h) evidenční číslo základního opravného daňového dokladu, 
i) den vystavení základního opravného daňového dokladu, 
j) den uskutečnění opravy základu daně, pokud touto opravou 

došlo ke snížení výše opravy základu daně, 
k) informace vztahující se k původnímu zdanitelnému plnění, a to 

1. evidenční číslo daňového dokladu, 
2. den uskutečnění původního zdanitelného plnění, 
3. výši úplaty, 
4. základ daně, 
5. sazbu daně a 
6. výši daně, 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
l) informace vztahující se k předchozí opravě základu daně, 

změně výše opravy základu daně určené kvalifikovaným 
odhadem, dodatečné opravě základu daně a zrušení opravy 
základu daně, pokud byly provedeny, a to 
1. evidenční čísla základního opravného daňového dokladu a 

opravných daňových dokladů, 
2. den vystavení základního opravného daňového dokladu a 

opravných daňových dokladů, 
3. den uskutečnění zdanitelného plnění, 
4. výši předchozí opravy základu daně, změny výše opravy 

základu daně určené kvalifikovaným odhadem, dodatečné 
opravy základu daně a zrušení opravy základu daně, 

5. výši opravy poslední známé daně, 
m) informace vztahující se k opravě základu daně v případě 

nedobytné pohledávky, a to 
1. neobdrženou úplatu za původní zdanitelné plnění, 
2. výši opravy základu daně, 
3. daň vypočtenou z neobdržené úplaty za původní 

zdanitelné plnění. 

(4) Opravný daňový doklad v případě změny výše opravy 
základu daně určené kvalifikovaným odhadem obsahuje tyto údaje: 

a) označení věřitele, 
b) daňové identifikační číslo věřitele, 
c) označení dlužníka, 
d) daňové identifikační číslo dlužníka, 
e) informaci o tom, že jde o změnu výše opravy základu daně 

určené kvalifikovaným odhadem, 
f) spisovou značku insolvenčního řízení, pokud je oprava základu 

daně prováděna z důvodu insolvenčního řízení, 
g) evidenční číslo 

1. daňového dokladu, 
2. základního opravného daňového dokladu, 
3. opravného daňového dokladu v případě změny výše 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, 

h) den 
1. uskutečnění původního zdanitelného plnění, 
2. uskutečnění opravy základu daně v případě nedobytné 

pohledávky, 
3. vystavení opravného daňového dokladu v případě změny 

výše opravy základu daně určené kvalifikovaným 
odhadem, 

4. uskutečnění změny výše opravy základu daně určeného 
kvalifikovaným odhadem, pokud touto změnou došlo ke 
snížení výše opravy základu daně, 

i) informace vztahující se k původnímu zdanitelnému plnění, a to 
1. výši úplaty, 
2. základ daně, 
3. sazbu daně a 
4. výši daně, 

j) informace vztahující se k opravě základu daně v případě 
nedobytné pohledávky, a to  
1. neobdrženou úplatu za původní zdanitelné plnění určenou 

kvalifikovaným odhadem, 
2. výši opravy základu daně, 
3. daň vypočtenou z neobdržené úplaty za původní 

zdanitelné plnění. 
k) informace vztahující se ke změně výše opravy základu daně 

určené kvalifikovaným odhadem, a to  
1. neobdrženou úplatu za původní zdanitelné plnění podle § 

46a odst. 1 písm. a) až e), 
2. rozdíl mezi výší neobdržené úplaty podle bodu 1. a výší 

neobdržené úplaty, která odpovídá výši opravy základu 
daně určené kvalifikovaným odhadem, 

3. sazbu daně, 
4. základ daně stanovený z rozdílu podle bodu 2., 
5. daň vypočtenou z rozdílu podle bodu 2. 

(5) Opravný daňový doklad v případě dodatečné opravy 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
základu daně obsahuje tyto údaje: 

a) označení věřitele, 
b) daňové identifikační číslo věřitele, 
c) označení dlužníka, 
d) daňové identifikační číslo dlužníka, 
e) informaci o tom, že jde o dodatečnou opravu základu daně, 
f) evidenční číslo 

1. daňového dokladu, 
2. základního opravného daňového dokladu,  
3. opravného daňového dokladu v případě změny výše 

opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, 
pokud byla tato změna provedena, 

4. opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy 
základu daně,  

g) den  
1. uskutečnění původního zdanitelného plnění, 
2. uskutečnění opravy základu daně v případě nedobytné 

pohledávky, 
3. uskutečnění změny výše opravy základu daně určeného 

kvalifikovaným odhadem, pokud byla tato změna 
provedena, 

4. vystavení opravného daňového dokladu v případě 
dodatečné opravy základu daně,  

5. uskutečnění dodatečné opravy základu daně, pokud touto 
opravou došlo ke snížení výše opravy základu daně, 

h) snížení nebo zvýšení poslední známé neobdržené úplaty, které 
je důvodem pro dodatečnou opravu základu daně, 

i) výši poslední známé neobdržené úplaty, 
j) výši neobdržené úplaty po jejím snížení nebo zvýšení podle § 

46c, 
k) rozdíl mezi 

1. výší poslední známé neobdržené úplaty, a 
2. výší neobdržené úplaty po jejím snížení podle § 46c, 

l) sazbu daně, 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
l) základ daně stanovený z rozdílu podle písmene k) 
m) základ daně stanovený z rozdílu podle písmene k) 
n) daň vypočtenou z rozdílu podle písmene k). 

(6) Opravný daňový doklad při zrušení opravy základu daně 
obsahuje tyto údaje: 

a) označení věřitele, 
b) daňové identifikační číslo věřitele, 
c) označení dlužníka, 
d) daňové identifikační číslo dlužníka, 
e) informaci o tom, že jde o zrušení opravy základu daně, 
f) evidenční číslo 

1. daňového dokladu, 
2. základního opravného daňového dokladu,  
3. opravného daňového dokladu v případě změny výše 

opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, 
pokud byla tato změna provedena, 

4. opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy 
základu daně, pokud byla tato oprava provedena,  

5. opravného daňového dokladu při zrušení opravy základu 
daně, 

g) den  
1. vystavení opravného daňového dokladu při zrušení 

opravy základu daně, 
2. den uskutečnění zrušení opravy základu daně, 
3. den provedení opravy podle § 46 odst. 1, 

h) základ daně a daň u původního zdanitelného plnění, 
i) výše poslední známé neobdržené úplaty, 
j) sazbu daně, 
k) základ daně a daň ve výši, v jaké je provedeno zrušení opravy 

základu daně. 

§ 46f 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

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 základního opravného daňového dokladu 
dlužníkovi, pokud jde o opravu základu daně v případě 
nedobytné pohledávky, která má za následek snížení 
opraveného základu daně, 

b) dnem doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi, 
pokud jde o změnu výše opravy základu daně určené 
kvalifikovaným odhadem nebo dodatečnou opravu základu 
daně, které mají za následek snížení opraveného základu daně, 

c) dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy 
základu daně v případě nedobytné pohledávky, pokud jde o 
opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, která 
má za následek zvýšení opraveného základu daně, nebo, 

d) dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení změny 
výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, 
dodatečné opravy základu daně nebo zrušení opravy základu 
daně, pokud jde o změnu výše opravy základu daně určené 
kvalifikovaným odhadem, dodatečnou opravu základu daně 
nebo zrušení opravy základu daně, které mají za následek 
zvýšení opraveného základu daně. 

(2) Věřitel, který provedl opravu základu daně v případě nedobytné 
pohledávky, je povinen předložit jako přílohu k daňovému 
přiznání  

a) kopie všech vystavených daňových dokladů, na kterých jsou 
uvedena zdanitelná plnění, u kterých provedl tuto opravu, nebo 

b) seznam těchto dokladů s uvedením všech náležitostí uvedených 
na těchto daňových dokladech. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 46g 

Společné ustanovení pro opravu základu daně v případě nedobytné 
pohledávky 

V případě opravy základu daně v případě nedobytné 
pohledávky, změny výše opravy základu daně určené 
kvalifikovaným odhadem, dodatečné opravy základu daně v případě 
nedobytné pohledávky nebo zrušení opravy základu daně v případě 
nedobytné pohledávky plátce opraví výši poslední známé daně, pro 
kterou použije 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.“. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 107 

107. V § 51 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které 
zní:  

„b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),“. 

32006L0112 Článek 132 
odst. 1 písm. q) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

q) činnosti veřejnoprávního rozhlasu a televize, s 
výjimkou činností obchodní povahy. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 108 

108. Za § 52 se vkládá nový § 53, který včetně nadpisu zní: 

„§ 53 

Rozhlasové a televizní vysílání 

Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely 
osvobození od daně rozumí poskytování rozhlasového nebo 
televizního vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona 
podle zákona upravujícího provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, s výjimkou vysílání obchodního sdělení, nebo poskytování 
obdobného vysílání z jiného členského státu nebo ze třetí země.“. 

32006L0112 Článek 132 
odst. 1 písm. q) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

q) činnosti veřejnoprávního rozhlasu a televize, s 
výjimkou činností obchodní povahy. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 

bod 109 

109. V § 56 odstavec 3 zní:  

„(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po 
uplynutí 5 let 

a) od vydání 
1. prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního kolaudačního 
rozhodnutí, nebo 
2. kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí po 
podstatné změně dokončené vybrané nemovité věci, nebo 

b) v případě, že se pro vybranou nemovitou věc nevydává 
kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, ode dne, kdy 
bylo započato 

1. první užívání vybrané nemovité věci, nebo 
2. užívání dokončené vybrané nemovité věci po podstatné 
změně; pokud byl k provedené podstatné změně této vybrané 
nemovité věci vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační 
rozhodnutí, postupuje se podle písmene a).“. 

32006L0112 Článek 137 
odst. 1 písm. d) 

a odst. 2, 
2. pododst. 

1. Členské státy mohou poskytnout osobám povinným k 
dani možnost volby zdanění v případě těchto plnění: 

d) pacht nebo nájem nemovitosti. 

2. Členské státy stanoví pravidla pro výkon volby podle 
odstavce 1. 

Členské státy mohou omezit rozsah této možnosti volby. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 111 

111. V § 56a odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), 
které zní:  

„b) poskytnutí ubytovacích služeb, které odpovídají číselnému 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 55 ve znění platném k 1. 
lednu 2008,“. 

32006L0112 Článek 135 
odst. 2, 1. 

pododst. písm. 
a) 

Z osvobození od daně podle odst. 1 písm. l) jsou 
vyloučena tato plnění: 

a) poskytnutí ubytování, jak je vymezují právní předpisy 
členských států, v rámci hotelnictví nebo v odvětví s 
podobnou funkcí včetně poskytnutí ubytování v 
prázdninových táborech a na místech upravených k 
využívání jako tábořiště; 

 
32006L0112 Článek 135 

odst. 1, písm. l) 
Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

l) pacht nebo nájem nemovitosti. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 112 

112. V § 56a odstavec 3 zní:  

„(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci 
jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti 

32006L0112 Článek 137 1. Členské státy mohou poskytnout osobám povinným k 
dani možnost volby zdanění v případě těchto plnění: 
a) finanční činnosti uvedené v čl. 135 odst. 1 písm. b) až 
g); 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
 uplatňuje daň; to neplatí pro nájem 

a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících 
katastr nemovitostí, 

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.“. 

b) dodání budovy nebo její části a pozemku k ní 
přiléhajícího, kromě těch, které jsou uvedeny v čl. 12 
odst. 1 písm. a); 
c) dodání nezastavěného pozemku, kromě stavebního 
pozemku ve smyslu čl. 12 odst. 1 písm. b); 
d) pacht nebo nájem nemovitosti. 

2. Členské státy stanoví pravidla pro výkon volby podle 
odstavce 1. 
Členské státy mohou omezit rozsah této možnosti volby. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 113 

113. V § 57 odst. 1 písm. c) bod 2 se slova „v rámci akreditovaných 
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů“ 
nahrazují slovy „podle zákona o vysokých školách“. 

32006L0112 Článek 132 
odst. 1 písm. i), 

j) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

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

j) poskytnutí školského nebo vysokoškolského vyučování 
soukromými učiteli; 

ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 
bod 115 

115. V § 57 odst. 1 písmena d) a e) znějí: 

„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, 

32006L0112 Článek 132 
odst. 1 písm. i) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

i) výchovu dětí a mládeže a školské nebo vysokoškolské  

vzdělávání, odborný výcvik nebo rekvalifikaci, jakož i 
poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce související, 
veřejnoprávními subjekty s tímto posláním nebo jinými 
subjekty, jejichž cíle dotyčné členské státy uznávají za 
podobné; 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní 

docházky žáků v zahraničních školách zřízených na území 
České republiky a nezapsaných do školského rejstříku, v nichž 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění 
povinné školní docházky,“. 

ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 
bod 116 

116. V § 58 odst. 2 písmeno a) zní: 

„a)    lidské krve, lidských orgánů a mateřského mléka, pokud není 
ke dni jejich dodání zřejmé, že budou použity pro průmyslové 
využití, nebo“.  

32006L0112 Článek 132 
odst. 1 písm. d) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

d) dodání lidských orgánů, lidské krve a mateřského 
mléka; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 117 

117. V § 61 písmeno a) zní: 

„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, dobročinná nebo 
občanská, pokud toto osvobození od daně nenarušuje 
hospodářskou soutěž,“. 

32006L0112 Článek 132 
odst. 1 písm. l) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

l) poskytnutí služeb a dodání zboží s nimi úzce 
souvisejícího neziskovými organizacemi politické, 
odborové, náboženské, vlastenecké, filozofické, 
filantropické nebo občanské povahy pro vlastní členy 
náhradou za členský příspěvek podle jejich vnitřních 
pravidel, pokud toto osvobození od daně není s to 
narušit hospodářskou soutěž; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 118 

118. V § 61 písmeno g) zní:  

„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 

32006L0112 Článek 132 
odst. 1 písm. f) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

f) služby, které svým členům poskytují nezávislá 
seskupení osob, jež uskutečňují činnost, která je 
osvobozená od daně nebo při níž nejsou osobami  
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
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.“. 

  povinnými k dani, a které jsou přímo nezbytné k tomu, 
aby tito členové mohli vykonávat uvedenou činnost, 
vyžadují–li tato seskupení od svých členů výlučně 
náhradu přesně odpovídající jejich podílu na společných 
výdajích, za podmínky, že toto osvobození od daně není 
s to narušit hospodářskou soutěž; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 119 

119. V § 66 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „plátcem“ 
zrušuje. 

32006L0112 Článek 146 
odst. 1 písm. a) 

a b) 

Osvobození od daně při vývozu 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

a) dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno 
mimo Společenství prodávajícím nebo na jeho účet; 

b) dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno 
mimo Společenství pořizovatelem neusazeným na jejich 
území nebo na jeho účet, s výjimkou zboží 
přepravovaného samotným pořizovatelem a určeného k 
vybavení nebo zásobení rekreačních lodí a letadel nebo 
jiných dopravních prostředků pro soukromé použití; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 121 

121. V § 68 odst. 3 písm. a) se slova „přepravu osob a zboží mezi 
jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími 
zeměmi“ nahrazují slovy „mezinárodní leteckou dopravu za úplatu“. 

32006L0112 Článek 148 
písm. f) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

f) dodání, úpravu, opravu, údržbu a nájem, a to i včetně 
posádky, letadel uvedených v písmenu e) a dodání, 
nájem, opravu a údržbu zařízení, které je na těchto 
letadlech instalováno nebo používáno; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 122 
 

122. V § 68 odst. 6 větě druhé se slova „službu, která bezprostředně 
souvisí s letadly“ nahrazují slovy „takové poskytnutí služby“, za 
slovo „nepovažuje“ se vkládá slovo „zejména“ a slova „, odbavení 
cestujících, odbavení nákladu a pošty“ se nahrazují slovy „nebo 
odbavení cestujících“. 

32006L0112 Článek 148 
písm. g) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

g) poskytnutí služby jiné než uvedené v písmenu f) k 
zabezpečení bezprostředních potřeb letadel uvedených v 
písmenu e) nebo jejich nákladu. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 

bod 123 

123. V § 68 odst. 7 písmeno a) zní:  

„a)  orgány Evropské unie,“. 

32009L0162 Článek 1 
odst. 11 
písm. a)  

čl. 151 odst. 1 
písm. aa) 

11) V článku 151 se odstavec 1 mění takto: 

a) za písmeno a) se vkládá nové písmeno, které zní: 
„aa) dodání zboží nebo poskytnutí služby Evropskému 
společenství, Evropskému společenství pro 
atomovou energii, Evropské centrální bance nebo 
Evropské investiční bance nebo subjektům založeným 
Společenstvími, na něž se vztahuje Protokol 
o výsadách a imunitách Evropských společenství ze 
dne 8. dubna 1965, a to v mezích a za podmínek 
upravených v uvedeném protokolu a v dohodách 
o jeho provádění nebo v dohodách o umístění sídla 
těchto subjektů, pokud tím není narušena hospodářská 
soutěž;“ 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 124 

124. V § 68 odst. 8 větě první se slovo „, zastupitelství“ nahrazuje 
slovy „, mezinárodní organizaci, zastoupení“, za slovo „sídla“ se 
vkládají slova „nebo zastoupení“ a slova „nebo zastupitelství sídlo“ 
se nahrazují slovy „, organizace nebo zastoupení sídlo nebo 
umístění“. 

32009L0162 Článek 1 odst. 
11 písm. b)  

čl. 151 odst. 1 
písm. b) 

11) V článku 151 se odstavec 1 mění takto: 

b) písmeno b) se nahrazuje tímto: 
„b) dodání zboží nebo poskytnutí služby mezinárodním 
organizacím jiným než uvedeným v písmeni aa), 
které jsou za mezinárodní organizace uznávány 
úřady hostitelského členského státu, a členům těchto 
organizací v mezích a za podmínek upravených 
mezinárodními smlouvami zakládajícími tyto organizace 
nebo dohodami o umístění jejich sídla;“. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 125 

125. V § 68 odst. 8 větě třetí se za slovo „sídlo“ vkládají slova „nebo 
umístění“, za slovo „organizací“ se vkládá slovo „, zastoupení“ a 
věta poslední se zrušuje. 

32006L0112 Článek 151 
odst. 1, 

1. pododst., 
písm. a) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

a) dodání zboží a poskytnutí služby v rámci 
diplomatických a konzulárních vztahů; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 126 

126. V § 68 odst. 9 se slovo „zastupitelství“ nahrazuje slovy 
„mezinárodní organizace, zastoupení“, za slovo „sídlem“ se vkládají 
slova „nebo umístěním“, za slovo „sídla“ se vkládají slova „nebo 
zastoupení“ a na konci odstavce 9 se doplňuje věta „Obdobně se 

32009L0162 Článek 1 odst. 
11 písm. b) 

čl. 151 odst. 1 
písm. b) 

11) V článku 151 se odstavec 1 mění takto: 

b) se nahrazuje tímto: 

„b) dodání zboží nebo poskytnutí služby mezinárodním 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
postupuje v případě dodání dopravního prostředku z jiného 
členského státu osobě požívající výsad a imunit.“. 

organizacím jiným než uvedeným v písmeni aa), 
které jsou za mezinárodní organizace uznávány 
úřady hostitelského členského státu, a členům těchto 
organizací v mezích a za podmínek upravených 
mezinárodními smlouvami zakládajícími tyto organizace 
nebo dohodami o umístění jejich sídla;“. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 127 

127. V § 68 odst. 10 písm. a) se slova „, které jsou určeny“ nahrazují 
slovem „určené“, slova „ostatních členských států Severoatlantické 
smlouvy nebo států zúčastněných“ se nahrazují slovy „státu, který je 
členem Severoatlantické smlouvy, nebo státu zúčastněného“ a na 
konci textu písmene a) se doplňují slova „; toto osvobození se 
nevztahuje na ozbrojené síly České republiky“. 

32006L0112 Článek 151 
odst. 1, 

1. pododst., 
písm. c) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 128 

128. V § 68 odst. 10 písm. b) se slova „jakéhokoli členského státu, 
který je členským státem Severoatlantické smlouvy nebo státem 
zúčastněným v Partnerství pro mír a který není státem určení, které 
jsou určeny“ nahrazují slovy „státu, který je členem Severoatlantické 
smlouvy, nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír, pokud 
nejsou státem určení, určené“. 

32006L0112 Článek 151 
odst. 1, 

1. pododst., 
písm. d) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 133 

133. V § 69 odstavce 1 a 2 znějí:  

„(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 hodnota této služby 
zahrnuta do základu daně při dovozu zboží, nebo 

b) přímo vázané na dovoz zboží, pokud je toto zboží při vstupu 

32006L0112 Článek 146 
odst. 1 písm. e) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

e) poskytnutí služby včetně přepravy a vedlejších plnění, 
s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně podle 
článků 132 a 135, je–li tato služba přímo vázána na 
vývoz nebo dovoz zboží, na nějž se vztahují článek 61 a 
čl. 157 odst. 1 písm. a). 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
na území Evropské unie dočasně uskladněno nebo propuštěno 
do celního režimu podle § 12 odst. 2 písm. b).“. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 135 

135. V § 71 odst. 4 písm. d) se slova „států, které jsou členy 
Organizace Severoatlantické smlouvy, jiných než České republiky“ 
nahrazují slovy „státu, který je členem Severoatlantické smlouvy, 
nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír“ a na konci textu 
písmene d) se doplňují slova „; toto osvobození se nevztahuje na 
ozbrojené síly České republiky“. 

32006L0112 Článek 143 
písm. h) 

Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

h) dovoz zboží na území členských států, které jsou 
stranami Severoatlantické smlouvy, ozbrojenými silami 
jiných států, které jsou stranami uvedené smlouvy, pro 
použití těmito ozbrojenými silami nebo civilními 
zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich 
jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném 
obranném úsilí; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 141 

141. § 74 včetně nadpisu zní:  

„§ 74 

Oprava odpočtu daně 

(1) Pokud se plátce, pro něhož se uskutečnilo, nebo mělo být 
uskutečněno plnění, ve lhůtě pro opravu základu daně dozvěděl nebo 
dozvědět měl a mohl, že nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení 
opravy základu daně, na základě kterých dojde ke snížení 
uplatněného odpočtu daně, je povinen uplatněný odpočet daně snížit. 
To neplatí, pokud plátce provedl opravu odpočtu daně podle 
odstavce 2 nebo 3. Opravu odpočtu daně plátce prokazuje opravným 
daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou, 
popřípadě jiným způsobem. 

(2) Uplatnil-li plátce odpočet daně z částky úplaty poskytnuté 
před uskutečněním zdanitelného plnění, a ve lhůtě 3 let od konce 

32006L0112 

 

Článek 184 

 

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

32006L0112 Článek 185 1. Oprava se provede, zejména pokud se po podání 
přiznání k dani změní okolnosti zohledněné při výpočtu 
výše odpočtu, například byly–li zrušeny určité koupě 
nebo byla–li získána určitá snížení ceny. 

2. Odchylně od odstavce 1 se oprava neprovádí u plnění, 
která zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena, ani při 
zničení, ztrátě či krádeži majetku, které byly řádně 
doloženy nebo potvrzeny, ani při použití prostředků na 
dárky malé hodnoty a poskytnutí vzorků uvedených v  

článku 16. 

Členské státy však mohou vyžadovat opravu u plnění, 
která zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena, a u krádeží. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
zdaňovacího období, ve kterém mohl nárok na odpočet daně z 
poskytnuté úplaty uplatnit nejdříve, se dozvěděl nebo dovědět měl a 
mohl, že dané zdanitelné plnění se neuskuteční a úplata není 
vrácena, ani použita na úhradu jiného plnění, je povinen provést 
opravu odpočtu daně.  

(3) Uplatnil-li plátce odpočet daně ze zdanitelného plnění 
spočívajícího v převodu jednoúčelového poukazu, a ve lhůtě 3 let od 
konce zdaňovacího období, ve kterém mohl nárok na odpočet daně z 
tohoto zdanitelného plnění uplatnit nejdříve, se dozvěděl nebo 
dovědět měl a mohl, že tento poukaz nepoužije jako úplatu za 
skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby, ani jej nepřevede, je 
povinen provést opravu odpočtu daně. 

(4) Opravu odpočtu daně podle odstavců 1 až 3 plátce provede 
za zdaňovací období, ve kterém se o skutečnostech rozhodných pro 
tuto opravu dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.  

(5) V případě přijetí zdanitelného plnění, u kterého je základ 
daně podle § 37a záporný, je plátce původně uplatněný odpočet daně 
povinen snížit za zdaňovací období, ve kterém se o skutečnostech 
rozhodných pro tuto opravu dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. 

(6) Zjistil-li plátce, pro něhož se uskutečnilo plnění, že ve lhůtě 
pro opravu základu daně nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení 
opravy základu daně, na základě kterých dojde ke zvýšení 
uplatněného odpočtu daně, je oprávněn uplatněný odpočet daně 
zvýšit. Tuto opravu odpočtu daně je plátce oprávněn provést 
nejdříve za zdaňovací období, ve kterém mu byl doručen opravný 
daňový doklad. Tuto opravu nelze provést po uplynutí 3 let od konce 
zdaňovacího období, ve kterém se oprava základu daně jako 
samostatné zdanitelné plnění považuje za uskutečněné. 

(7) Byl-li plátci doručen opravný daňový doklad podle § 45 
odst. 5, je oprávněn provést opravu odpočtu daně, pokud u původně 
uplatněného odpočtu ještě neuplynula lhůta pro uplatnění nároku na 

32006L0112 Článek 186 Členské státy stanoví prováděcí pravidla k článkům 184 a 
185. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
odpočet daně.“. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

142 

142. Za § 74 se vkládá nový § 74a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 74a 

Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky 

(1) Dlužník je povinen snížit uplatněný odpočet daně, pokud 
nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně v 
případě nedobytné pohledávky, změny výše opravy základu daně 
určené kvalifikovaným odhadem nebo dodatečné opravy základu 
daně, které mají za následek snížení uplatněného odpočtu daně, a to 
za zdaňovací období, ve kterém se o těchto skutečnostech 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 nastaly 
skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně v případě 
nedobytné pohledávky, změny výše opravy základu daně určené 
kvalifikovaným odhadem, dodatečné opravy základu daně nebo 
zrušení opravy základu daně, které mají za následek zvýšení 
opraveného odpočtu daně, a to nejdříve za zdaňovací období, ve 
kterém mu byl doručen opravný daňový doklad. 

(4) Opravu odpočtu daně podle odstavce 3 lze provést v 
případě dodatečné opravy základu daně, která je provedena na 
základě postoupení pohledávky pouze do výše základu daně 
stanoveného z částky, kterou uhradil dlužník postupníkovi. 

(5) Opravu odpočtu daně podle odstavce 3 lze provést do 3 let 
ode dne, kdy se oprava základu daně, změna výše opravy základu 
daně, dodatečná oprava základu daně nebo zrušení opravy základu 
daně považují jako samostatná zdanitelná plnění za uskutečněná. 

32006L0112 Článek 185 1. Oprava se provede, zejména pokud se po podání 
přiznání k dani změní okolnosti zohledněné při výpočtu 
výše odpočtu, například byly-li zrušeny určité koupě nebo 
byla-li získána určitá snížení ceny. 

 2. Odchylně od odstavce 1 se oprava neprovádí u 
plnění, která zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena, ani 
při zničení, ztrátě či krádeži majetku, které byly řádně 
doloženy nebo potvrzeny, ani při použití prostředků na 
dárky malé hodnoty a poskytnutí vzorků uvedených v 
článku 16. 

Členské státy však mohou vyžadovat opravu u plnění, 
která zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena, a u krádeží. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
(6) Opravu odpočtu daně podle odstavce 3 dlužník prokazuje 
opravným daňovým dokladem.“. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 144 
 

144. V § 75 odst. 1 se slova „v rámci svých ekonomických činností, 
tak pro účely s nimi nesouvisejícími“ nahrazují slovy „pro účely 
svých uskutečněných plnění, tak pro jiné účely“, slova „své 
ekonomické činnosti“ se nahrazují slovy „účely svých 
uskutečněných plnění“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Tím 
není dotčeno ustanovení § 76.“. 

32006L0112 Článek 173 
odst. 1, 

1. pododst. 

Poměrný odpočet daně 

1. V případě zboží a služeb, které osoba povinná k dani 
používá jak pro plnění, u nichž je daň odpočitatelná 
podle článků 168, 169 a 170, tak i pro plnění, u nichž 
daň odpočitatelná není, je odpočitatelný jen podíl daně 
připadající na hodnotu prvního druhu plnění. 

32009L0162 Článek 1 
odst. 12  

čl. 168a odst. 1 
1. pododst. 

Článek 168a 

1. V případě nemovitosti, která tvoří součást obchodního 
majetku osoby povinné k dani a která je užívána jak pro 
účely jejího podnikání, tak pro její soukromou potřebu 
nebo soukromou potřebu jejích zaměstnanců, či obecněji 
k jiným účelům než pro účely jejího podnikání, je DPH 
u výdajů souvisejících s touto nemovitostí odpočitatelná 
v souladu se zásadami stanovenými v článcích 167, 168, 
169 a 173 pouze do výše podílu, v jakém je nemovitost 
užívána pro účely podnikání osoby povinné k dani. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 
bod 145 

145. V § 75 odstavec 2 zní:  

„(2) V případě přijatého zdanitelného plnění, které není 
pořízením dlouhodobého majetku, 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 svou osobní spotřebu nebo pro osobní 
spotřebu svých zaměstnanců, se poté považuje za dodání zboží podle 
§ 13 odst. 4 písm. a) nebo za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 
písm. a).“. 

32009L0162 Článek 1 
odst. 12  
čl. 168a 

Článek 168a 

1. V případě nemovitosti, která tvoří součást obchodního 
majetku osoby povinné k dani a která je užívána jak pro 
účely jejího podnikání, tak pro její soukromou potřebu 
nebo soukromou potřebu jejích zaměstnanců, či obecněji 
k jiným účelům než pro účely jejího podnikání, je DPH 
u výdajů souvisejících s touto nemovitostí odpočitatelná 
v souladu se zásadami stanovenými v článcích 167, 168, 
169 a 173 pouze do výše podílu, v jakém je nemovitost 
užívána pro účely podnikání osoby povinné k dani. 

Odchylně od článku 26 se změny podílu užívání 
nemovitosti podle prvního pododstavce zohlední v  

  souladu se zásadami stanovenými v článcích 184 až 192, 
jak je uplatňuje příslušný členský stát. 

2. Členské státy mohou rovněž použít odstavec 1 ve 
vztahu k DPH u výdajů souvisejících s dalším zbožím, 
které členské státy vymezí a které tvoří součást 
obchodního majetku. 

32006L0112 Článek 26 
odst. 1 

Za poskytnutí služby za úplatu se považují tato plnění: 

a) použití zboží, které tvoří součást obchodního majetku, 
pro soukromou potřebu osoby povinné k dani nebo pro 
potřebu jejích zaměstnanců, popřípadě obecněji řečeno k 
jiným účelům než pro účely jejího podnikání, pokud je 
daň z tohoto zboží plně nebo zčásti odpočitatelná; 

b) bezúplatné poskytnutí služby osobou povinnou k dani 
pro její soukromou potřebu nebo pro potřebu jejích 
zaměstnanců, popřípadě obecněji řečeno k jiným účelům 
než pro účely jejího podnikání 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 

bod 146 

 

146. V § 75 odst. 3 větě první se slova „činnosti plátce, které jsou 
předmětem daně, a podílu použití pro ekonomické činnosti plátce“ 
nahrazují slovy „účely svých uskutečněných plnění“. 

32006L0112 Článek 173 
odst. 1, 

1. pododst. 

Poměrný odpočet daně 

1. V případě zboží a služeb, které osoba povinná k dani 
používá jak pro plnění, u nichž je daň odpočitatelná 
podle článků 168, 169 a 170, tak i pro plnění, u nichž 
daň odpočitatelná není, je odpočitatelný jen podíl daně 
připadající na hodnotu prvního druhu plnění. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 149 

149. V § 76 odst. 4 písm. a) se slovo „prodej“ nahrazuje slovy 
„dodání nebo poskytnutí“ a slova „své ekonomické činnosti“ se 
nahrazují slovy „svou ekonomickou činnost; to neplatí, je-li toto 
uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti 
plátce“. 

32006L0112 Článek 174 
odst. 2 

2. Odchylně od odstavce 1 se z výpočtu odpočitatelného 
podílu vylučují tyto částky: 

a) výše obratu vztahující se k dodáním investičního 
majetku, který osoba povinná k dani využila pro účely 
svého podnikání; 

b) výše obratu vztahující se k vedlejším operacím s 
nemovitostmi a vedlejším finančním činnostem; 

c) výše obratu vztahující se k plněním uvedeným v čl. 
135 odst. 1 písm. b) až g), jsou–li tato plnění vedlejšími 
plněními. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 150 

150. V § 76 odst. 6 větě první se slovo „běžného“ nahrazuje slovem 
„aktuálního“. 

32006L0112 Článek 175  1. Odpočitatelný podíl se stanoví ročně a definuje se 
jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento 
nahoru. 

2. Prozatímním ročním podílem je podíl vypočtený na 
základě plnění v předchozím roce. Neexistují–li plnění, 
z nichž by bylo možné vycházet, nebo jsou–li tato plnění 
svou výší zanedbatelná, určí odpočitatelný podíl 
prozatímně osoba povinná k dani pod dohledem správce 
daně na základě vlastního odhadu. 

Členské státy však mohou nadále používat vlastní 
předpisy platné k 1. lednu 1979, nebo jde–li o členské 
státy, které přistoupily ke Společenství po tomto dni, ke 
dni svého přistoupení. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
3. Odpočty daně provedené na základě prozatímního 
ročního podílu se opraví, jakmile se v průběhu 
následujícího roku stanoví konečný podíl. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 151 

151. V § 76 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „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 aktuálním 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.“. 

32006L0112 Článek 175 1. Odpočitatelný podíl se stanoví ročně a definuje se 
jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento 
nahoru. 

2. Prozatímním ročním podílem je podíl vypočtený na 
základě plnění v předchozím roce. Neexistují–li plnění, 
z nichž by bylo možné vycházet, nebo jsou–li tato plnění 
svou výší zanedbatelná, určí odpočitatelný podíl 
prozatímně osoba povinná k dani pod dohledem správce 
daně na základě vlastního odhadu. 

Členské státy však mohou nadále používat vlastní 
předpisy platné k 1. lednu 1979, nebo jde–li o členské 
státy, které přistoupily ke Společenství po tomto dni, ke 
dni svého přistoupení. 

3. Odpočty daně provedené na základě prozatímního 
ročního podílu se opraví, jakmile se v průběhu 
následujícího roku stanoví konečný podíl. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 152 

152. V § 76 odst. 7 větě první se slovo „běžného“ nahrazuje slovem 
„aktuálního“. 

32006L0112 Článek 175 1. Odpočitatelný podíl se stanoví ročně a definuje se 
jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento 
nahoru. 

2. Prozatímním ročním podílem je podíl vypočtený na 
základě plnění v předchozím roce. Neexistují–li plnění, 
z nichž by bylo možné vycházet, nebo jsou–li tato plnění 
svou výší zanedbatelná, určí odpočitatelný podíl 
prozatímně osoba povinná k dani pod dohledem správce 
daně na základě vlastního odhadu. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
Členské státy však mohou nadále používat vlastní 
předpisy platné k 1. lednu 1979, nebo jde–li o členské 
státy, které přistoupily ke Společenství po tomto dni, ke 
dni svého přistoupení. 

3. Odpočty daně provedené na základě prozatímního 
ročního podílu se opraví, jakmile se v průběhu 
následujícího roku stanoví konečný podíl. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 153 

153. V § 78 odst. 1 větě druhé se slova „ekonomických činností“ 
nahrazují slovy „ekonomické činnosti“. 

32006L0112 

 

32006L0112 

Článek 184 

 

Článek 187 

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

1. V případě investičního majetku se oprava rozloží na 
pět let včetně roku, kdy bylo zboží pořízeno nebo 
vyrobeno. 

Členské státy však mohou při provedení opravy 
vycházet z období plných pěti let, počítáno od 
okamžiku, kdy bylo zboží poprvé použito. 

U nemovitostí, které byly pořízeny jako investiční 
majetek, může být opravné období prodlouženo až na 
dvacet let. 

2. Roční oprava se provede jen v rozsahu jedné pětiny 
daně, nebo bylo–li opravné období prodlouženo, v 
rozsahu odpovídajícího podílu daně uplatněné u 
investičního majetku. 

Oprava podle prvního pododstavce se provádějí na 
základě změn poměru mezi nárokem na odpočet daně v 
následujících letech a nárokem na odpočet daně za rok, v 
němž bylo zboží pořízeno, vyrobeno, nebo případně 
poprvé použito. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

154. V § 78d odst. 4 se slovo „, převede“ zrušuje, slova „dodání 
zboží nebo poskytnutí služby v rámci uskutečňování jeho 

32006L0112 Článek 188 
odst. 1 

1. Při dodání investičního majetku v průběhu opravného 
období se má za to, že je až do uplynutí opravného 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
bod 154 ekonomických činností“ se nahrazují slovy „uskutečněné plnění“ a 

slova „účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi, nebo pro 
činnosti, které nejsou předmětem daně“ se nahrazují slovy „osobní 
spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců“. 

1. pododst. období využíván osobou povinnou k dani pro její 
ekonomickou činnost. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 155 

155. Za § 78d se vkládá nový § 78da, který zní:  

„§ 78da 

(1) Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k dodání 
nemovité věci, na které byla dokončena významná oprava, 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 
na celkové částce daně na vstupu u příslušné opravy. 

(4) Významnou opravou podle odstavce 1 se pro účely odpočtu 
daně rozumí oprava podle právních předpisů upravujících 
účetnictví7í), pokud hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění 
vztahující se k této opravě bez daně je vyšší než 200 000 Kč.“. 

32006L0112 Článek 184 Počáteční odpočet daně se opraví, je–li vyšší nebo nižší, 
než na jaký měla osoba povinná k dani nárok. 

32006L0112 Článek 186 Členské státy stanoví prováděcí pravidla k článkům 184 a 
185. 

32006L0112 Článek 188 1. Při dodání investičního majetku v průběhu opravného 
období se má za to, že je až do uplynutí opravného 
období využíván osobou povinnou k dani pro její 
ekonomickou činnost. 

Ekonomická činnost se považuje za plně zdaněnou, je–li 
dodání investičního majetku zdaněno. 

Ekonomická činnost se považuje za plně osvobozenou 
od daně, je–li dodání investičního majetku osvobozeno 
od daně. 

2. Oprava podle odstavce 1 se provede jednorázově za 
celé opravné období, které dosud neuplynulo. Je–li však 
dodání investičního majetku osvobozeno od daně, 
mohou členské státy nevyžadovat opravu, je–li 
pořizovatelem osoba povinná k dani, která využívá daný 
investiční majetek výhradně k plněním, u nichž je daň 
odpočitatelná 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 156 

156. V § 79 odstavec 1 zní:  
„(1) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého 

zdanitelného plnění pokud toto plnění 
a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 12 po sobě jdoucích 

měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, a 

32006L0112 Článek 192 Přejde–li osoba povinná k dani z běžného režimu DPH 
do některého zvláštního režimu nebo opačně, mohou 
členské státy přijmout veškerá opatření nezbytná k 
zajištění toho, že tato osoba povinná k dani není 
neoprávněně zvýhodněna ani poškozena. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
b) je ke dni, kdy se tato osoba stala plátcem, součástí jejího 

obchodního majetku.“. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 157 

157. V § 79 se za odstavec 1 vkládají odstavce 2 až 4, které znějí:  

„(2) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u 
přijatého zdanitelného plnění, pokud 
a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 60 po sobě jdoucích 

měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, 
b) toto plnění se stalo součástí dlouhodobého majetku, který byl 

uveden do stavu způsobilého k užívání v období 12 po sobě 
jdoucích měsíců 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 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala 
plátcem, toto plnění přijala a použila jej k vývozu zboží, který je 
osvobozen od daně. 

(4) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u 
přijatého zdanitelného plnění, pokud 
a) toto plnění pořídila přede dnem, kdy se stala plátcem, 
b) toto plnění není ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího 

obchodního majetku a 
c) měla by u tohoto plnění 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.“. 

32006L0112 Článek 192 Přejde–li osoba povinná k dani z běžného režimu DPH 
do některého zvláštního režimu nebo opačně, mohou 
členské státy přijmout veškerá opatření nezbytná k 
zajištění toho, že tato osoba povinná k dani není 
neoprávněně zvýhodněna ani poškozena. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 
bod 160 

160. V § 79 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého 
zdanitelného plnění podle odstavců 1 až 4, pokud mu z tohoto plnění 
vznikl nárok na vrácení částky podle § 79d nebo nárok na vrácení 
daně.“. 

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 161 

161. V § 79a odst. 2 větě první se za slovo „neuskutečnila“ vkládají 
slova „u jednoúčelového poukazu, který nebyl do dne 
předcházejícího dni zrušení registrace použit jako úplata za skutečné 
předání zboží nebo poskytnutí služby, ani převeden,“. 

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 162 

162. V § 79a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:  

„(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.“. 

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 166 

166. V § 80 odst. 1 písmeno c) zní:  

„c) mezinárodní organizace se sídlem v tuzemsku nebo zastoupení 
mezinárodní organizace umístěné v tuzemsku,“. 

32006L0112 Článek 151 
odst. 1, 

2. pododst 

Do přijetí jednotných daňových pravidel se osvobození 
od daně podle prvního pododstavce poskytuje v mezích 
stanovených hostitelským členským státem. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 167 

167. V § 80 odst. 1 písm. e) se slova „zastupitelství mezinárodní 
organizace“ nahrazují slovy „mezinárodní organizace se sídlem v 
tuzemsku nebo zastoupení mezinárodní organizace umístěného v 
tuzemsku“. 

32006L0112 Článek 151 
odst. 1, 

2. pododst 

Do přijetí jednotných daňových pravidel se osvobození 
od daně podle prvního pododstavce poskytuje v mezích 
stanovených hostitelským členským státem. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 

bod 168 

168. V § 80 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „daňovém 
dokladu“ nahrazují slovy „dokladu podle odstavce 6“ a slova „s 
výjimkou“ se nahrazují slovy „pokud mezinárodní smlouva 
nestanoví jinak nebo pokud z použití principu vzájemnosti 
nevyplývá něco jiného; tato částka se nevztahuje na“. 

32006L0112 Článek 151 
odst. 1, 

2. pododst. 

Do přijetí jednotných daňových pravidel se osvobození 
od daně podle prvního pododstavce poskytuje v mezích 
stanovených hostitelským členským státem. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 191 

191. V § 82a odst. 1 se na konci písmene a) slovo „a“ zrušuje a 
vkládá se nové písmeno b), které zní:  

„b)  nebyla plátcem a“. 

32008L0009 Článek 2  
odst. 1 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

"osobou povinnou k dani neusazenou v členském státě 
vrácení daně" osoba povinná k dani ve smyslu čl. 9 odst. 
1 směrnice 2006/112/ES, která není usazená v členském 
státě vrácení daně, avšak je usazená na území jiného 
členského státu; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 192 

192. V § 82a odstavec 4 zní: 

„(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.“. 

32008L0009 Článek 7 Aby dosáhla vrácení daně v členském státě vrácení daně, 
musí osoba povinná k dani neusazená v členském státě 
vrácení daně podat v členském státě, ve kterém je 
usazena, prostřednictvím elektronického portálu 
zřízeného tímto členským státem elektronickou žádost o 
vrácení daně určenou členskému státu vrácení daně. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 194 

194. V § 82a odstavec 7 zní:  

„(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.“. 

32008L0009 Článek 10 Aniž jsou dotčeny žádosti o údaje podle článku 20, může 
členský stát vrácení daně od žadatele požadovat, aby 
spolu se žádostí o vrácení daně poskytl elektronickými 
prostředky kopii faktury nebo dovozního dokladu, činí-li 
základ daně na faktuře nebo dovozním dokladu nejméně 
1000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně. 
Pokud se však faktura týká paliva, činí tato prahová 
hodnota 250 EUR nebo ekvivalent této částky v národní 
měně. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

201. V § 82b odst. 9 se na konci textu věty první doplňují slova „; 
povinnost uhradit úrok nevzniká, pokud osoba, které byla daň 

32008L0009 Článek 24 
odst. 1 

Bylo-li vrácení daně dosaženo podvodně nebo jiným 
neoprávněným způsobem, přistoupí příslušný orgán v 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
bod 201 vrácena, v období, za které ji byla daň vrácena, se stala nebo byla 

plátcem, pokud splnila podmínky pro uplatnění nároku na odpočet 
daně“. 

členském státě vrácení daně přímo k vymáhání 
neoprávněně vyplacených částek a jakýchkoli finančních 
sankcí a úroku stanovených v souladu s postupem 
platným v členském státě vrácení daně, aniž jsou 
dotčena ustanovení o vzájemné pomoci při vymáhání 
DPH. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 228 

228. V § 92e odst. 1 se slova „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“ nahrazují slovy 
„odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění 
platném k 1. lednu 2015“. 

32006L0112 Článek 199 
odst. 1 písm. a) 

1. Členské státy mohou stanovit, že osobou povinnou 
odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno 
některé z dále uvedeného zboží nebo poskytnuta některá 
z dále uvedených služeb: 

a) provedení stavebních prací, včetně oprav, úklidu, 
údržby, přestavby a demolice, týkajících se nemovitosti, 
jakož i předání stavebních prací považované za dodání 
zboží podle čl. 14 odst. 3; 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 232 
 

232. V § 97a odstavec 2 zní:: 

„(2) Osoba podle § 6k nebo § 6l může podat přihlášku k 
registraci.“. 

32006L0112 Článek 214 
odst. 1 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby 
bylo následujícím osobám přiděleno osobní identifikační 
číslo: 

a) každé osobě povinné k dani s výjimkou osob 
uvedených v čl. 9 odst. 2, která uskutečňuje na jejich 
území dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při kterých 
jí vzniká nárok na odpočet daně, kromě dodání zboží 
nebo poskytnutí služeb, při nichž daň odvádí podle 
článků 194 až 197 a článku 199 výhradně pořizovatel 
nebo příjemce; 

b) každé osobě povinné k dani nebo právnické osobě 
nepovinné k dani, která uskuteční pořízení zboží uvnitř 
Společenství, jež jsou předmětem daně podle čl. 2 
odst. 1 písm. b), nebo která využila možnost učinit svá 
pořízení uvnitř Společenství předmětem daně podle čl. 3 
odst. 3; 

c) každé osobě povinné k dani, která uskutečňuje na 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
jejich území pořízení zboží uvnitř Společenství pro 
potřeby svých plnění v rámci činností uvedených v čl. 9 
odst. 1 druhém pododstavci a prováděných mimo toto 
území. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 237 

237. V § 101 odstavec 4 zní: 

„(4) 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.“. 

32006L0112 Článek 207 

pododst. 1 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 
aby osoby, které se podle článků 194 až 197 a článků 
199 a 204 považují za osoby povinné odvést daň 
namísto osoby povinné k dani, která není usazena na 
jejich území, splnily povinnosti stanovené v tomto 
oddíle týkající se odvodu daně. 

32006L0112 Článek 250 
odst. 1 

Přiznání k DPH 
Každá osoba povinná k dani podá přiznání k dani z 
přidané hodnoty, které obsahuje všechny údaje potřebné 
k výpočtu splatné daně a k provedení odpočtu daně, 
včetně celkové hodnoty plnění vztahujících se k této 
dani a odpočtu a celkové hodnoty plnění osvobozených 
od daně, do té míry, do jaké je to nezbytné ke stanovení 
základu daně. 

32006L0112 Článek 252 
odst. 1 

Přiznání k dani se podává ve lhůtě, kterou stanoví 
členské státy. Tato lhůta nesmí překročit dva měsíce od 
konce každého zdaňovacího období. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 238 

238. V § 101a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „je povinen“ 
nahrazují slovy „nebo identifikovaná osoba jsou povinni“. 

32006L0112 Článek 250 
odst. 2 

V souladu s jimi stanovenými podmínkami členské státy 
umožní podání přiznání k dani podle odstavce 1 
elektronickými prostředky a mohou rovněž použití 
elektronických prostředků vyžadovat. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 250 

250. V § 102 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „, nebo 
pokud před uskutečněním této služby přijal úplatu, byla-li tato 
služba ke dni přijetí úplaty známa dostatečně určitě“. 

32008L0008 Článek 2 
odst. 9   
čl. 262 

Článek 262 

Každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely 
daně z přidané hodnoty podává souhrnné hlášení, ve 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
kterém uvede tyto údaje: 

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

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

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

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 251 

251. V § 102 odstavec 2 zní:  
„(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.“. 

32008L0008 Článek 2 
odst. 9   
čl. 262 

Každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely 
DPH podává souhrnné hlášení, ve kterém uvede tyto 
údaje: 

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

b) osoby identifikované pro účely DPH, kterým dodala 
zboží v rámci pořízení zboží uvnitř Společenství podle 
článku 42; 

c) osoby povinné k dani i právnické osoby nepovinné k 
dani identifikované pro účely DPH, kterým poskytla 
služby jiné než služby, které jsou v členském státě, v 
němž je plnění zdanitelné, osvobozeny od DPH a u 
nichž je podle článku 196 povinen odvést daň příjemce 
služby." 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 
bod 259 

259. V § 108 odstavec 1 zní:  

„(1) Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží 
nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, je povinen z 
tohoto plnění přiznat daň.“. 

32006L0112 Článek 193 Platební povinnost 

Osoby povinné odvést daň správci daně 

Daň je povinna odvést osoba povinná k dani 
uskutečňující zdanitelné dodání zboží nebo poskytnutí 
služby, s výjimkou případů, kdy daň odvádí jiná osoba 
podle článků 194 až 199 a článku 202. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. V 

bod 260 

260. V § 108 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které 
znějí: 

„(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. 

32006L0112 Článek 194 1. Uskutečňuje–li zdanitelné dodání zboží nebo 
poskytnutí služby osoba povinná k dani, která není 
usazena v členském státě, v němž je daň splatná, mohou 
členské státy stanovit, že osobou povinnou odvést daň je 
pořizovatel nebo příjemce. 

(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, pokud osoba 

neusazená v tuzemsku není registrovaná jako plátce, 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, 

  2. Členské státy stanoví podmínky pro uplatňování 
odstavce 1. 

32006L0112 Článek 195 Daň je povinna odvést osoba identifikovaná pro účely 
DPH v členském státě, ve kterém je daň splatná, jíž je 
dodáno zboží za podmínek stanovených v článcích 38 a 
39, pokud dodání uskutečňuje osoba povinná k dani, 
která není usazena v tomto členském státě. 

32006L0112 Článek 197 
odst. 1 

Daň je povinen odvést pořizovatel zboží, jestliže jsou 
splněny tyto podmínky: 
a) zdanitelným plněním je dodání zboží za podmínek 
stanovených v článku 141; 
b) pořizovatel je jinou osobou povinnou k dani nebo 
právnickou osobou nepovinnou k dani identifikovanou 
pro účely DPH v členském státě, v němž se dodání 
uskutečňuje; 
c) faktura vystavená osobou povinnou k dani, která není 
usazena v členském státě pořizovatele, je vystavena v 
souladu s články 220 až 236. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
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.“. 

 

32006L0112 Článek 198 
odst. 2 a 3 

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

3. Členské státy stanoví postupy a podmínky pro 
uplatňování odstavců 1 a 2. 

32006L0112 Článek 199 
odst. 1 a 2 

1. Členské státy mohou stanovit, že osobou povinnou 
odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno 
některé z dále uvedeného zboží nebo poskytnuta některá 
z dále uvedených služeb: 
a) provedení stavebních prací, včetně oprav, úklidu, 
údržby, přestavby a demolice, týkajících se nemovitosti, 
jakož i předání stavebních prací považované za dodání 
zboží podle čl. 14 odst. 3; 
b) poskytnutí pracovníků pro činnosti, na něž se 
vztahuje písmeno a); 
c) dodání nemovitosti podle čl. 135 odst. 1 písm. j) a k), 
pokud si dodavatel zvolil možnost zdanění dodání podle 
článku 137; 
d) dodání použitého materiálu, včetně takového, který 
bez úprav nelze opětovně použít, šrotu, průmyslového a 
neprůmyslového odpadu, recyklovatelného odpadu a 
částečně zpracovaného odpadu a dodání některých druhů 
zboží a poskytnutí některých druhů služeb uvedených v 
příloze VI; 
e) dodání zboží poskytovaného jako záruka jednou 
osobou povinnou k dani jiné takové osobě při realizaci 
této záruky; 
f) dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem; 
g) dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z 
rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji. 
2. Využije–li členský stát možnost stanovenou v 
odstavci 1, může vymezit dodání zboží a poskytnutí 
služeb, na něž se vztahuje, a kategorie dodavatelů, 
poskytovatelů, pořizovatelů nebo příjemců, u nichž lze 
tato opatření uplatnit. 

32006L0112 Článek 200 Daň je povinna odvést osoba uskutečňující zdanitelné 
pořízení zboží uvnitř Společenství. 

   

32006L0112 Článek 201 Při dovozu je povinna odvést daň osoba nebo osoby, 
které za osoby povinné odvést daň určí nebo uzná 
členský stát dovozu. 

32006L0112 Článek 203 Daň z přidané hodnoty je povinna odvést každá osoba, 
která uvede tuto daň na faktuře. 

32006L0112 Článek 256 Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, 
aby osoby, které se podle článků 194 až 197 a článku 
204 považují za osoby povinné odvést daň namísto 
osoby povinné k dani, která není usazena na jejich 
území, splnily povinnosti ohledně podání přiznání k dani 
podle této kapitoly. 

32006L0112 Článek 260 Členské státy stanoví pravidla pro podávání přiznání k 
dani při dovozu zboží. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST TŘETÍ  

Čl. V 
bod 262  

262. V § 110g odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje 
slovem „a“ a písmeno b) zrušuje. 

32017L2455 Článek 1 
odst. 3   

čl. 358 bod 1 

 

V článku 358a se bod 1 nahrazuje tímto: 

„1) „osobou povinnou k dani neusazenou ve 
Společenství“ osoba povinná k dani, která nemá sídlo 
ekonomické činnosti ani stálou provozovnu na území 
Společenství;“. 

ČÁST TŘETÍ  
Čl. VI 
bod 4 

4. Pro poukazy podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydané přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

32016L1065 Článek 1 
odst. 3 čl. 410a 

Přechodná opatření pro uplatňování nových právních 
ustanovení 

Článek 410a 

Články 30a, 30b a 73a se použijí pouze na poukazy 
vydané po 31. prosinci 2018. 

 
 

 
 

Celex Název předpisu 

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

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

32008L0009 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 

32010L0045 Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o 
pravidla fakturace 

32016L1065 Směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy; 

32017L2455 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, článek 1. 
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3) Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST 

ČTVRTÁ 
Čl. I 
bod 6 

6. V § 2 odst. 4 se slova „, Livigno, Campione d´Italia a italské 
vnitrozemské vody jezera Lugano“ nahrazují slovy „a Livigno“. 
 

52018PC026
1 

Článek 2 Směrnice 2008/118/ES se mění takto:  

1)    V čl. 5 odst. 3 se zrušují písmena f) a g).  

 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 8 

8.  Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod 
čarou zní: 

„§ 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, 

b) daně z minerálních olejů, značkování a barvení 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. 

31992L0093 Článek 26 Odkazy učiněné v této směrnici na kódy KN se vztahují 
k verzi kombinované nomenklatury platné ke dni přijetí 
této směrnice. 

32003L0096 

 

 

 

 

32018D0552 

Článek 2 odst. 
5 druhý 

pododstavec 
 
 
 
 

Článek 1 

Rozhodnutí o aktualizaci kódů kombinované 
nomenklatury pro výrobky uvedené v této směrnici se 
přijímá jednou ročně v souladu s postupem podle článku 
27. Rozhodnutí nesmí vést k žádným změnám 
minimálních daňových sazeb uplatňovaných podle této 
směrnice nebo k zařazení či vyřazení jakýchkoli 
energetických produktů nebo elektřiny. 

Odkazy na některé kódy kombinované nomenklatury 
podle nařízení (ES) č. 2031/2001 uvedené ve směrnici 
2003/96/ES se aktualizují tak, aby směrnice odkazovala 
na odpovídající kódy prováděcího nařízení (EU) 
2017/1925: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAZPDU7AQ)



Stránka 86 z 112 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST 

ČTVRTÁ  
Čl. I 

bod 11 

11. V § 15a odst. 1 se slova „případně Organizace Severoatlantické 
smlouvy“ nahrazují slovy „který je členem Severoatlantické 
smlouvy nebo státem zúčastněným v Partnerství pro mír“ a na konci 
textu se doplňují slova„; toto vracení daně se nevztahuje na 
ozbrojené síly České republiky“. 

 

32008L0118 Článek 12 odst. 
1 písm. c) 

1. Zboží podléhající spotřební dani je osvobozeno od 
spotřební daně, je-li určeno k použití 
c) ozbrojenými silami jiných členských států Organizace 
severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých 
vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, k použití 
těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je 
doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 12 

12. V § 15a odst. 2 se za slova „a j)“ vkládá slovo „nakoupené“. 32008L0118 Článek 12 odst. 
1 písm. c) 

1. Zboží podléhající spotřební dani je osvobozeno od 
spotřební daně, je-li určeno k použití 
c) ozbrojenými silami jiných členských států Organizace 
severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých 
vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, k použití 
těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je 
doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 13 

13. V § 15a odst. 4 se za slovo „silám“ vkládají slova „vysílajícího 
státu“ a slova „ozbrojené síly vysílajícího státu“ se nahrazují slovy 
„tyto ozbrojené síly“. 

32008L0118 Článek 12 odst. 
1 písm. c) 

1. Zboží podléhající spotřební dani je osvobozeno od 
spotřební daně, je-li určeno k použití 
c) ozbrojenými silami jiných členských států Organizace 
severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých 
vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, k použití 
těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je 
doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 15 

15. V § 15a odst. 10 se slova „Osoby uvedené v odstavcích 2 a 3“ 
nahrazují slovy „Ozbrojené síly vysílajícího státu“. 
 

32008L0118 Článek 12 odst. 
1 písm. c) 

1. Zboží podléhající spotřební dani je osvobozeno od 
spotřební daně, je-li určeno k použití 
c) ozbrojenými silami jiných členských států Organizace 
severoatlantické smlouvy než členských států, ve kterých 
vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, k použití 
těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je 
doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 16 

16. V § 45 odst. 1 písm. a) se slova „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“)“ nahrazují 
slovy „2710 12 41 až 2710 12 59, ostatní benziny, kterými se pro 
účely spotřebních daní rozumí benziny jiné než motorové uvedené 

32018D0552 Článek 1 

odst. 4 

písm. a) 

4) v příloze I se odkazy na některé kódy aktualizují takto:  

a) tabulka A se aktualizuje takto:  

i) kód „2710 11 31“ se nahrazuje kódem „2710 12 31“; 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
pod kódy nomenklatury 2710 12 11 až 2710 12 25 a 2710 12 90,“ 
a text „2710 11 31 a 2710 11 70“ se nahrazuje textem „2710 12 31 a 
2710 12 70“.   
 

 ii) kód „2710 11 41“ se nahrazuje kódem „2710 12 41“;  

iii) kód „2710 11 45“ se nahrazuje kódem „2710 12 45“;  

iv) kód „2710 11 49“ se nahrazuje kódem „2710 12 49“; 

 v) kód „2710 11 51“ se nahrazuje kódem „2710 12 51“; 

 vi) kód „2710 11 59“ se nahrazuje kódem „2710 12 59“; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 17 

17. V § 45 odst. 1 písm. b) se text „27 10 19 11 až 27 10 19 49“ 
nahrazuje textem „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 podle metody stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C 
předestiluje méně než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně 
ztrát a při teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto minerálních 
olejů včetně ztrát “. 

 

32018D0552 Článek 1 

odst. 3  

písm. a) 

 

 

 

 

 

Článek 1 

odst. 4  

písm. a) 

bod vii) 

3) v čl. 20 odst. 1 se odkazy na některé kódy aktualizují 
takto:  

a) v písm. c) první větě se kódy „2710 11 až 2710 19 69“ 
nahrazují kódy „2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20 až 2710 
20 39 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 210 °C 
předestiluje méně než 90 % objemu (včetně ztrát) a při 250 
°C předestiluje 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) podle 
metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 
86)),“; 

 

 

4) v příloze I se odkazy na některé kódy aktualizují takto:  

a) tabulka A se aktualizuje takto:   

vii) kódy „2710 19 41 až 2710 19 49“ se nahrazují kódy 
„2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19“; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 18 

18. V § 45 odst. 1 písm. c) se text „27 10 19 51 až 27 10 19 69“ 
nahrazuje textem „2710 19 51 až 2710 19 68 a 2710 20 31 až 2710 
20 39“. 

 

32018D0552 Článek 1 

odst. 3  

písm. a) 

 

3) v čl. 20 odst. 1 se odkazy na některé kódy aktualizují 
takto:  

a) v písm. c) první větě se kódy „2710 11 až 2710 19 69“ 
nahrazují kódy „2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20 až 2710 
20 39 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 210 °C 
předestiluje méně než 90 % objemu (včetně ztrát) a při 250 
°C předestiluje 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) podle 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
 

 

Článek 1 

odst. 4  

písm. c) 

bod ii) 

metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 
86)),“; 

4) v příloze I se odkazy na některé kódy aktualizují takto: 

c) tabulka C se aktualizuje takto:  

ii) kódy „2710 19 61 až 2710 19 69“ se nahrazují kódy 
„2710 19 62 až 2710 19 68 a 2710 20 31 až 2710 20 
39“. 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 20 

20. V § 45 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a 
minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, které 
nejsou předmětem daně podle odstavce 1 písm. b)“. 

32018D0552 Článek 1 

odst. 3  

písm. a) 

3) v čl. 20 odst. 1 se odkazy na některé kódy aktualizují 
takto:  

a) v písm. c) první větě se kódy „2710 11 až 2710 19 69“ 
nahrazují kódy „2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20 až 2710 
20 39 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 210 °C 
předestiluje méně než 90 % objemu (včetně ztrát) a při 250 
°C předestiluje 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) podle 
metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 
86)),“;    

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 22 

22. V § 45 odst. 3 písmeno k) zní: 
„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,“. 

32018D0552 Článek 1 

odst. 1 

1) v čl. 2 odst. 1 písm. h) se kód „3824 90 99“ nahrazuje 
kódy „3824 99 86, 3824 99 92 (bez antikorozních 
přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a 
anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky 
a podobné produkty), 3824 99 93, 3824 99 96 (bez 
antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku 
aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel 
pro laky a podobné produkty), 3826 00 10 a 3826 00 90“; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 23 

23. V § 45 se na konci odstavce 3 doplňují písmena l) a m), která 
znějí: 
„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 

32018D0552 Článek 1 

odst. 1 

1) v čl. 2 odst. 1 písm. h) se kód „3824 90 99“ nahrazuje 
kódy „3824 99 86, 3824 99 92 (bez antikorozních 
přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a 
anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky 
a podobné produkty), 3824 99 93, 3824 99 96 (bez 
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Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
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.“. 

antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku 
aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel 
pro laky a podobné produkty), 3826 00 10 a 3826 00 90“; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 25 

25. V § 49 odst. 6 se text „2710 11 31 nebo 2710 11 70“ nahrazuje 
textem „2710 12 31 nebo 2710 12 70“.  
 

32018D0552 Článek 1 

odst. 3  

písm. a) 

 

3) v čl. 20 odst. 1 se odkazy na některé kódy aktualizují 
takto:  

a) v písm. c) první větě se kódy „2710 11 až 2710 19 69“ 
nahrazují kódy „2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20 až 2710 
20 39 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 210 °C 
předestiluje méně než 90 % objemu (včetně ztrát) a při 250 
°C předestiluje 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) podle 
metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 
86)),“; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 28 

28. V § 56 odst. 1 se text „2710 19 41 až 2710 19 49“ nahrazuje 
textem „2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19“. 
 

32018D0552 Článek 1 

písm. a)  

bod vii) 

4) v příloze I se odkazy na některé kódy aktualizují takto:  

a) tabulka A se aktualizuje takto:   

vii) kódy „2710 19 41 až 2710 19 49“ se nahrazují kódy 
„2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19“; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 29 

29. V § 59 odst. 1 písmeno c) zní: 
„c) 2710 12 až 2710 19 68, 2710 20 až 2710 20 39 a minerální 
oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90, pokud podle 
metody stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje 
méně než 90 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát a při 
teplotě 250 °C alespoň 65 % objemu těchto minerálních olejů včetně 
ztrát; podmíněné osvobození od daně se pro tyto minerální oleje 
uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 
29 a 2710 20 90 uplatní pouze při jejich hromadné obchodní 
přepravě,“. 

32018D0552 Článek 1 

odst. 3 

3) v čl. 20 odst. 1 se odkazy na některé kódy aktualizují 
takto:  
a) v písm. c) první větě se kódy „2710 11 až 2710 19 69“ 
nahrazují kódy „2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20 až 2710 
20 39 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 210 °C 
předestiluje méně než 90 % objemu (včetně ztrát) a při 250 
°C předestiluje 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) podle 
metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 
86)),“;  
b) v písm. c) druhé větě se kód „2710 11 21“ nahrazuje 
kódem „2710 12 21“;  
c) v písm. c) druhé větě se kód „2710 11 25“ nahrazuje 
kódem „2710 12 25“;  
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d) v písm. c) druhé větě se kód „2710 19 29“ nahrazuje kódy 
„2710 19 29 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 
210 °C předestiluje méně než 90 % objemu (včetně ztrát) a 
při 250 °C předestiluje 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) 
podle metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM 
D 86)),“; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 30 

30. V § 59 odst. 1 písmeno i) zní: 
„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,“. 

32018D0552 Článek 1 

odst.3 

písm. e) 

 
3) v čl. 20 odst. 1 se odkazy na některé kódy aktualizují 
takto: 
e) v písmenu h) se kód „3824 90 99“ nahrazuje kódy 
„3824 99 86, 3824 99 92 (bez antikorozních přípravků  
obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických 
směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné  
produkty), 3824 99 93, 3824 99 96 (bez antikorozních 
přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy  
a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro 
laky a podobné produkty), 3826 00 10 a 3826 00 90“ 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 31 

31. V § 59 se na konci odstavce 1 doplňují písmena j) a k), která 
znějí: 
„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.“. 

32018D0552      Článek 1 

odst.3 

písm. e) 

 
3) v čl. 20 odst. 1 se odkazy na některé kódy aktualizují 
takto: 
e) v písmenu h) se kód „3824 90 99“ nahrazuje kódy 
„3824 99 86, 3824 99 92 (bez antikorozních přípravků  
obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických 
směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné  
produkty), 3824 99 93, 3824 99 96 (bez antikorozních 
přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy  
a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro 
laky a podobné produkty), 3826 00 10 a 3826 00 90“ 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 59 

59. V § 134b odstavec 1 zní: 
„(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 podle metody 
stanovené ČSN ISO 3405 při teplotě 210 °C předestiluje méně než 

32018D0552 Článek 1 

odst. 3  

písm. d) 

3) v čl. 20 odst. 1 se odkazy na některé kódy aktualizují 
takto: 

d) v písm. c) druhé větě se kód „2710 19 29“ nahrazuje 
kódy „2710 19 29 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z 
nichž při 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu 
(včetně ztrát) a při 250 °C předestiluje 65 % objemu nebo 
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90 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát a při teplotě 250 
°C alespoň 65 % objemu těchto minerálních olejů včetně ztrát.“. 
 

 

 

Článek 1 

odst. 4  

písm. c) 

bod i) 

více (včetně ztrát) podle metody ISO 3405 (která je 
rovnocenná metodě ASTM D 86)),“; 

4) v příloze I se odkazy na některé kódy aktualizují takto: 

c) tabulka C se aktualizuje takto:  
i) kódy „2710 19 41 až 2710 19 49“ se nahrazují kódy 
„2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11  
až 2710 20 19“; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 60 

60. V § 134m odst. 1 písm. a) se číslo „2707 10 10“ nahrazuje slovy 
„2707 10, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla 
nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2“. 
 

32018D0552 Preambule 
body 4 a 5 

 

4) Je proto vhodné aktualizovat odkazy na některé kódy 
uvedené ve směrnici 2003/96/ES, aby se zajistilo, že jsou  
dotčené produkty popsány pomocí nových kódů 
kombinované nomenklatury, které byly aktualizovány  
prováděcím nařízením (EU) 2017/1925.  
(5) Rozhodnutí o aktualizaci odkazů na některé kódy 
kombinované nomenklatury nesmí vést k žádným 
změnám minimálních daňových sazeb uplatňovaných 
podle směrnice 2003/96/ES nebo k zařazení či vyřazení 
jakýchkoli energetických produktů. 
 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 61 

61. V § 134m odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení se text „, 
2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69“ 
nahrazuje textem „až 2710 19 68 a 2710 20 31 až 2710 20 39“ 

32018D0552 Článek 1 

odst. 4 

písm. c) 

bod ii) 

4) v příloze I se odkazy na některé kódy aktualizují takto:  
c) tabulka C se aktualizuje takto: 
ii) kódy „2710 19 61 až 2710 19 69“ se nahrazují kódy 
„2710 19 62 až 2710 19 68 a 2710 20 31 až 2710 20 39“. 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 62 

62. V § 134m odst. 1 písm. e) úvodní části ustanovení se text „a 
2710 19 99“ nahrazuje textem „, 2710 19 99 a tyto oleje ve směsi 
s bionaftou uvedené pod kódem nomenklatury 2710 20 90“. 
 

32018D0552      Článek 1 

odst. 3 

písm. a) 

 

3) v čl. 20 odst. 1 se odkazy na některé kódy aktualizují 
takto:  

a) v písm. c) první větě se kódy „2710 11 až 2710 19 69“ 
nahrazují kódy „2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20 až 2710 
20 39 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 210 °C 
předestiluje méně než 90 % objemu (včetně ztrát) a při 250 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
°C předestiluje 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) podle 
metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 
86)),“; 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 63 

63. V § 134m odst. 1 písm. f) se text „2901 10 10, 2901 29 20 a 
2901 29 80“ nahrazuje textem „2901 10, pokud jsou určeny pro 
pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v 
§ 45 odst. 2, a 2901 29“. 
 

32018D0552 Preambule 
body 4 a 5 

 

4) Je proto vhodné aktualizovat odkazy na některé kódy 
uvedené ve směrnici 2003/96/ES, aby se zajistilo, že jsou  
dotčené produkty popsány pomocí nových kódů 
kombinované nomenklatury, které byly aktualizovány  
prováděcím nařízením (EU) 2017/1925.  
(5) Rozhodnutí o aktualizaci odkazů na některé kódy 
kombinované nomenklatury nesmí vést k žádným 
změnám minimálních daňových sazeb uplatňovaných 
podle směrnice 2003/96/ES nebo k zařazení či vyřazení 
jakýchkoli energetických produktů. 

ČÁST 
ČTVRTÁ 

Čl. I 
bod 64 

64. V § 134w odst. 1 úvodní části ustanovení se za číslo „2710 19 
99“ vkládají slova „a tento olej ve směsi s bionaftou uvedený pod 
kódem nomenklatury 2710 20 90“. 

32018D0552 Článek 1 

odst. 3 

písm. a) 

3) v čl. 20 odst. 1 se odkazy na některé kódy aktualizují 
takto:  

a) v písm. c) první větě se kódy „2710 11 až 2710 19 69“ 
nahrazují kódy „2710 12 až 2710 19 68 a 2710 20  

až 2710 20 39 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 
210 °C předestiluje méně než 90 % objemu  

(včetně ztrát) a při 250 °C předestiluje 65 % objemu nebo 
více (včetně ztrát) podle metody ISO 3405 (která je  

rovnocenná metodě ASTM D 86)),“; 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAZPDU7AQ)



Stránka 93 z 112 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
Celex Název předpisu 

32018D0552 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/552 ze dne 6. dubna 2018, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy 
kombinované nomenklatury pro některé produkty 

32003L0096 SMĚRNICE RADY 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny 

31992L0093 
SMĚRNICE RADY 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů 

32008L0118 SMĚRNICE RADY 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS 

 COM(2018) 
261 final 

 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera 
Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES 
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4) Změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST ŠESTÁ  

Čl. XI 
bod 1 

1. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:  
„(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným 
skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím 
účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem 
daňového právního předpisu.“. 

32016L1164 Článek 6 Obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu 

1. Pro účely výpočtu daňové povinnosti právnických osob 
členský stát nebere v úvahu operaci nebo sled operací, 
které s přihlédnutím ke všem příslušným skutečnostem 
a okolnostem nejsou skutečné, neboť hlavním důvodem 
nebo jedním z hlavních důvodů jejich uskutečnění bylo 
získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel 
příslušného daňového práva. Operace se může skládat 
z více kroků nebo částí. 

2. Pro účely odstavce 1 se operace nebo sled operací 
nepovažují za skutečné do té míry, v jaké nebyly 
uskutečněny z čistě hospodářských důvodů odrážejících 
ekonomickou realitu. 

3. Pokud operace nebo sled operací nejsou v souladu 
s odstavcem 1 brány v úvahu, vypočítá se daňová 
povinnost v souladu s vnitrostátními právními předpisy. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
 32015L0121 Článek 1 2. Členské státy nepřiznají výhody vyplývající z této 

směrnice operaci nebo sledu operací, které s přihlédnutím 
ke všem příslušným skutečnostem a okolnostem nejsou 
skutečné, neboť hlavním důvodem nebo jedním 
z hlavních důvodů jejich uskutečnění bylo získání daňové 
výhody, která maří předmět nebo účel této směrnice. 
Operace se může skládat z více kroků nebo částí. 

3. Pro účely odstavce 2 se operace nebo sled operací 
nepovažují za skutečné do té míry, v jaké nebyly 
uskutečněny z platných hospodářských důvodů, které 
odrážejí ekonomickou realitu. 

4. Tato směrnice nevylučuje použití vnitrostátních nebo 
na mezinárodní dohodě založených předpisů nezbytných 
k zabránění daňovým únikům, daňovým podvodům 
a zneužívání daňových předpisů. 

32009L0133 Článek 15 1. Členský stát může odmítnout použít veškerá ustanovení 
článků 4 až 14 nebo jejich část nebo odepřít výhody 
z nich plynoucí, je-li zjevné, že některá z operací 
uvedených v článku 1  

a) má za svůj hlavní cíl nebo za jeden z hlavních cílů 
daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem; 
skutečnost, že tato operace není prováděna z platných 
hospodářských důvodů, jako je například restrukturalizace 
nebo racionalizace činnosti společností účastnících se této 
operace, může vést k předpokladu, že hlavním cílem nebo 
jedním z hlavních cílů této operace je daňový únik 
či vyhnutí se daňovým povinnostem; 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST ŠESTÁ  

Čl. XI 
bod 2 

2. V § 92 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno f), které zní: 

 „f) skutečnosti rozhodné pro posouzení účelu právního jednání 
a jiných skutečností rozhodných pro správu daní, jejichž 
převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se 
smyslem a účelem daňového právního předpisu.“. 

32016L1164 Článek 6 

odst. 1 a 2 

Obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu 

1. Pro účely výpočtu daňové povinnosti právnických osob 
členský stát nebere v úvahu operaci nebo sled operací, 
které s přihlédnutím ke všem příslušným skutečnostem 
a okolnostem nejsou skutečné, neboť hlavním důvodem 
nebo jedním z hlavních důvodů jejich uskutečnění bylo 
získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel 
příslušného daňového práva. Operace se může skládat 
z více kroků nebo částí. 

2. Pro účely odstavce 1 se operace nebo sled operací 
nepovažují za skutečné do té míry, v jaké nebyly 
uskutečněny z čistě hospodářských důvodů odrážejících 
ekonomickou realitu. 

 
Celex Název předpisu 

32016L1164 Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý 
vliv na fungování vnitřního trhu 

32015L0121 Směrnice Rady 2015/121/EU ze dne 27. ledna 2015, kterou se mění směrnice 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností 
z různých členských států 

32009L0133 Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně 
akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými 
státy 
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5) Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

Směrnice Rady (EU) 2016/1164 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 (EU) č. 2017/952 
Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
Čl. XIII, bod 1 V § 13h odst. 4 písm. c) se slova „místa trvalého nebo jiného 

pobytu“ nahrazují slovem „bydliště“ a slovo „a“ se nahrazuje 
čárkou. 

32014L0107 Příloha 

    Příloha I 

    Oddíl I 

    Pododdíl A 

A. S výhradou pododdílů C až E je každá oznamující 
finanční instituce povinna oznamovat příslušnému orgánu 
svého členského státu následující informace týkající se 
každého oznamovaného účtu takové oznamující finanční 
instituce: . …, adresu, členský stát nebo členské státy, 
jejichž je rezidentem, DIČ…. každé oznamované osoby, 
která je majitelem takového účtu; je-li majitelem účtu 
subjekt, který je …..identifikován jako subjekt mající 
jednu nebo několik ovládajících osob, které jsou 
oznamovanou osobou, ….,adresu, členský stát nebo 
členské státy a případně jinou jurisdikci či jurisdikce, 
jejichž je rezidentem, a DIČ tohoto subjektu a…., adresu, 
členský stát nebo členské státy, jejichž je rezidentem, DIČ 
……. každé oznamované osoby; 

Čl. XIII, bod 2 V § 13h odst. 4 písm. d) se slova „ve státě, kde je daňovým 
rezidentem, a kód tohoto státu.“ nahrazují slovy „v zúčastněném 
státě, jehož je rezidentem, a“. 

32014L0107 Příloha 

    Příloha I 

    Oddíl I 

    Pododdíl A 

A. S výhradou pododdílů C až E je každá oznamující 
finanční instituce povinna oznamovat příslušnému orgánu 
svého členského státu následující informace týkající se 
každého oznamovaného účtu takové oznamující finanční 
instituce: . …, adresu, členský stát nebo členské státy, 
jejichž je rezidentem, DIČ…. každé oznamované osoby, 
která je majitelem takového účtu; je-li majitelem účtu 
subjekt, který je …..identifikován jako subjekt mající 
jednu nebo několik ovládajících osob, které jsou 
oznamovanou osobou, ….,adresu, členský stát nebo 
členské státy a případně jinou jurisdikci či jurisdikce, 
jejichž je rezidentem, a DIČ tohoto subjektu a…., adresu, 
členský stát nebo členské státy, jejichž je rezidentem, DIČ 
……. každé oznamované osoby; 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

Směrnice Rady (EU) 2016/1164 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 (EU) č. 2017/952 
Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
Čl. XIII, bod 3 V § 13h odst. 4 se doplňuje se písmeno e), které zní: 

„e) kód státu nebo jurisdikce, jichž je majitel účtu rezidentem.“. 

32014L0107 Příloha 

    Příloha I 

    Oddíl I 

    Pododdíl A 

A. S výhradou pododdílů C až E je každá oznamující 
finanční instituce povinna oznamovat příslušnému orgánu 
svého členského státu následující informace týkající se 
každého oznamovaného účtu takové oznamující finanční 
instituce: . …, adresu, členský stát nebo členské státy, 
jejichž je rezidentem, DIČ…. každé oznamované osoby, 
která je majitelem takového účtu; je-li majitelem účtu 
subjekt, který je …..identifikován jako subjekt mající 
jednu nebo několik ovládajících osob, které jsou 
oznamovanou osobou, ….,adresu, členský stát nebo 
členské státy a případně jinou jurisdikci či jurisdikce, 
jejichž je rezidentem, a DIČ tohoto subjektu a…., adresu, 
členský stát nebo členské státy, jejichž je rezidentem, DIČ 
……. každé oznamované osoby; 

Čl. XIII, bod 4  V § 13zd odstavec 2 zní: 

„(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  

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, 

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.“. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 4 

4. Termínem „vyňatá skupina nadnárodních podniků“ se 
rozumí, ve vztahu k určitému účetnímu období skupiny, 
skupina, jejíž celkové konsolidované výnosy jsou nižší 
než 750 000 000 EUR nebo částka v místní měně 
odpovídající 750 000 000 EUR k lednu 2015 v průběhu 
účetního období bezprostředně předcházejícího 
vykazovanému účetnímu období, jak jsou uvedeny v její 
konsolidované účetní závěrce za toto předchozí účetní 
období. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a 
některé další zákony 

Směrnice Rady (EU) 2016/1164 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 (EU) č. 2017/952 
Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
Čl. XIII, bod 5 V § 13zl odst. 2 písm. a) bod 2 zní: 

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

 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 1 

 

1. Členský subjekt, který je rezidentem v členském státě a 
který není nejvyšším mateřským subjektem skupiny 
nadnárodních podniků, podá zprávu podle jednotlivých 
zemí za vykazované účetní období skupiny nadnárodních 
podniků, jejímž je členským subjektem, pokud jsou 
splněna následující kritéria: 
a) daný subjekt je rezidentem pro daňové účely v 
členském státě; 
b) platí jedna z následujících podmínek: 
i) nejvyšší mateřský subjekt skupiny nadnárodních 
podniků není povinen ve své jurisdikci daňové rezidence 
podat zprávu podle jednotlivých zemí, 
ii) jurisdikce, v níž je nejvyšší mateřský subjekt 
rezidentem pro daňové účely, má uzavřenou platnou 
mezinárodní dohodu, jíž je členský stát smluvní stranou, 
ale nemá v účinnosti kvalifikační dohodu mezi 
příslušnými orgány, jíž je daný členský stát smluvní 
stranou, v době uvedené v čl. 8aa odst. 1 pro podání 
zprávy podle jednotlivých zemí za vykazované účetní 
období, 
iii) došlo k systémovému selhání jurisdikce daňové 
rezidence nejvyššího mateřského subjektu, které daný 
členský stát oznámil členskému subjektu, který je 
rezidentem pro  
daňové účely v daném členském státě. 
 

Čl. XIII, bod 6 V § 13zn odstavci 2 se slova „prvního vykazovaného účetního 
období“ nahrazují slovy „vykazovaného účetního období, ve kterém 
se účetní jednotka stala českou členskou entitou nadnárodní skupiny 
podniků“. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 3 

3. Členské státy vyžadují, aby kterýkoli členský subjekt 
skupiny nadnárodních podniků, který je rezidentem pro 
daňové účely v uvedeném členském státě, nejpozději v 
poslední den vykazovaného účetního období této skupiny 
nadnárodních podniků oznámil danému členskému státu, 
zda je nejvyšším mateřským subjektem nebo zastupujícím 
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Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 4 

 

 

mateřským subjektem nebo členským subjektem ve 
smyslu bodu 1. Členské státy mohou tuto lhůtu prodloužit 
až do posledního dne pro podání daňového přiznání 
daného členského subjektu za předchozí účetní období. 
  
 
4. Členské státy vyžadují, aby členský subjekt skupiny 
nadnárodních podniků, který je rezidentem pro daňové 
účely v daném členském státě a který není nejvyšším 
mateřským subjektem, zastupujícím mateřským 
subjektem ani členským subjektem ve smyslu bodu 1, 
oznámil členskému státu totožnost a daňovou rezidenci 
vykazujícího subjektu, a to nejpozději v poslední den 
vykazovaného účetního období této skupiny nadnárodních 
podniků. Členské státy mohou tuto lhůtu prodloužit až do 
posledního dne pro podání daňového přiznání daného 
členského subjektu za předchozí účetní období. 

Čl. XIII, bod 7 V § 13zn se doplňuje nový odstavec 5, který zní: 

„(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.“. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 3 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

3. Členské státy vyžadují, aby kterýkoli členský subjekt 
skupiny nadnárodních podniků, který je rezidentem pro 
daňové účely v uvedeném členském státě, nejpozději v 
poslední den vykazovaného účetního období této skupiny 
nadnárodních podniků oznámil danému členskému státu, 
zda je nejvyšším mateřským subjektem nebo zastupujícím 
mateřským subjektem nebo členským subjektem ve 
smyslu bodu 1. Členské státy mohou tuto lhůtu prodloužit 
až do posledního dne pro podání daňového přiznání 
daného členského subjektu za předchozí účetní období. 
 
4. Členské státy vyžadují, aby členský subjekt skupiny 
nadnárodních podniků, který je rezidentem pro daňové 
účely v daném členském státě a který není nejvyšším 
mateřským subjektem, zastupujícím mateřským 
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     bod 4 

 

 

subjektem ani členským subjektem ve smyslu bodu 1, 
oznámil členskému státu totožnost a daňovou rezidenci 
vykazujícího subjektu, a to nejpozději v poslední den 
vykazovaného účetního období této skupiny nadnárodních 
podniků. Členské státy mohou tuto lhůtu prodloužit až do 
posledního dne pro podání daňového přiznání daného 
členského subjektu za předchozí účetní období. 

 Čl. XIII, bod 8 V § 21 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Držitel informace podle odstavce 2 je povinen ji na vyžádání 
kontaktního místa poskytnout kontaktnímu místu pro účely 
mezinárodní spolupráce při správě daní; to neplatí, jde-li 
o informaci, na kterou se vztahuje zákonem uložená nebo zákonem 
uznaná povinnost mlčenlivosti a kterou držitel získal v souvislosti s 
poskytnutím právní pomoci v řízení před soudem, jiným státním 
orgánem či orgánem veřejné správy.“. 

32011L0016 Čl. 18 

odst. 2 

Ustanovení čl. 17 odst. 2 a 4 nelze v žádném případě 
vykládat tak, že dožádanému orgánu členského státu 
umožňují odmítnout poskytnutí informací výhradně z 
toho důvodu, že tyto informace má k dispozici banka, jiná 
finanční instituce, určená osoba, zástupce nebo 
zmocněnec, anebo z toho důvodu, že se týkají 
vlastnických práv k určité osobě. 

Čl. XIII, bod 
10 

V příloze č. 2 oddílu I čl. B se na konci textu věty první doplňují 
slova „; to neplatí, pokud má oznamující česká finanční instituce 
podle jiného právního předpisu povinnost si DIČ nebo datum 
narození opatřit“. 

32014L0107 Příloha 

    Příloha I 

    Oddíl I 

    Pododdíl C 

C. Bez ohledu na ustanovení pododdílu A bodu 1 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 finanční instituce a 
vnitrostátní právo ani žádný právní nástroj Unie nijak 
nevyžaduje, aby oznamující finanční instituce tyto 
informace shromažďovala……. 
 

Čl. XIII, bod 
11 

V příloze č. 2 oddílu III čl. B se doplňuje bod 7, který zní: 

„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 

32014L0107 bod č. 13 
odůvodnění 

 

 

 

(13) Při provádění této směrnice by členské státy měly 
využívat komentáře k modelové dohodě příslušných 
orgánů a společnému standardu pro oznamování, jež 
vypracovala OECD, jako zdroj objasnění a výkladu a s 
cílem zajistit konzistentní uplatňování v členských 
státech. Opatření Unie v této oblasti by i nadále měla 
zvláště zohledňovat budoucí vývoj na úrovni OECD.  
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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.“. 

 

Příloha 

     Příloha I  

     Oddíl III 

     Pododíl B 

 

 

 

 
 
Účty s nižší hodnotou. V případě účtů s nižší hodnotou se 
uplatňují následující postupy. 
 
1. Adresa bydliště. Jestliže má oznamující 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 s jako s 
rezidentem pro daňové účely členského státu či jiné 
jurisdikce, k níž se adresa vztahuje. 
 
2. Vyhledávání v elektronických záznamech. Jestliže 
oznamující finanční instituce nevychází z informace o 
aktuální adrese bydliště majitele účtu – fyzické osoby 
založené na listinných důkazech, jak je uvedeno v bodu 1, 
je oznamující finanční instituce povinna prověřit, zda data 
s možností elektronického vyhledávání uchovávaná 
oznamující finanční institucí obsahují jakékoli níže 
uvedené indicie, a musí použít ustanovení bodů 3 až 6: 
 
a) identifikaci majitele účtu jako rezidenta členského 
státu; 
 
b) aktuální adresu pro doručování nebo adresu bydliště 
(včetně poštovní přihrádky) v členském státě; 
 
c) jedno nebo více telefonních čísel v členském státě a 
žádné telefonní číslo v členském státě oznamující finanční 
instituce; 
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d) trvalé příkazy (jiné než k depozitnímu účtu) pro převod 
finančních prostředků na účet vedený v členském státě; 
 
e) aktuálně platnou plnou moc nebo podpisové právo 
udělené osobě s adresou v členském státě; nebo 
 
f) instrukce pro úschovu pošty nebo adresa osoby 
přebírající poštu v členském státě, jestliže oznamující 
finanční instituce neeviduje jinou adresu majitele účtu. 
 
3. Jestliže při elektronickém vyhledávání nejsou zjištěny 
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 zjištěny 
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 
finanční instituce musí s majitelem účtu nakládat jako s 
rezidentem pro daňové účely každého členského 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 zjištěna 
instrukce pro úschovu pošty nebo adresa osoby přebírající 
poštu a jestliže ve vztahu k majiteli účtu není zjištěna 
žádná další adresa ani žádná další indicie uvedená v bodu 
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2 písm. a) až e), oznamující finanční instituce musí využít 
vyhledávání v listinných záznamech podle pododdílu 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 finanční instituce 
musí účet oznámit příslušnému orgánu svého členského 
státu jako nezdokumentovaný. 
 
6. Bez ohledu na zjištění indicií uvedených v bodu 2 není 
oznamující finanční instituce povinna nakládat s 
majitelem účtu jako s rezidentem členského státu v těchto 
případech: 
a) v případě, že informace o majiteli účtu obsahují 
aktuální adresu pro doručování nebo adresu bydliště v 
daném členském státě, jedno nebo více telefonních čísel v 
daném členském státě (a žádné telefonní číslo v členském 
státě oznamující finanční instituce) nebo trvalé příkazy (k 
finančním účtům jiným než depozitním) pro převod 
finančních prostředků na účet vedený v členském státě a 
oznamující finanční instituce získá nebo dříve prověřila a 
vede záznam o: 
 
i) čestném prohlášení majitele účtu, v němž je uveden jiný 
členský stát či jiná jurisdikce, kde je rezidentem; a 
 
ii) listinných důkazech prokazujících, že status majitele 
účtu nepodléhá oznamovací povinnosti; 
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b) v případě, že informace o majiteli účtu obsahují 
aktuálně platnou plnou moc nebo podpisové právo 
udělené osobě s adresou v daném členském státě a 
oznamující finanční instituce získá nebo dříve prověřila a 
vede záznam o: 
 
i) čestném prohlášení majitele účtu, v němž je uveden jiný 
členský stát či jiná jurisdikce, kde je rezidentem; nebo 
 
ii) listinných důkazech prokazujících, že status majitele 
účtu nepodléhá oznamovací povinnosti. 

Čl. XIII, bod 
12 

V příloze č. 2 oddílu IV čl. C se za slovo „získá“ vkládají slova „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,“ a na konci článku se 
doplňují věty „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 stejné 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.“. 

32014L0107 bod č. 13 
odůvodnění 

 

 

 

Příloha 

     Příloha I  

     Oddíl IV 

     Pododdíl C 

 

(13) Při provádění této směrnice by členské státy měly 
využívat komentáře k modelové dohodě příslušných 
orgánů a společnému standardu pro oznamování, jež 
vypracovala OECD, jako zdroj objasnění a výkladu a s 
cílem zajistit konzistentní uplatňování v členských 
státech. Opatření Unie v této oblasti by i nadále měla 
zvláště zohledňovat budoucí vývoj na úrovni OECD.  
 
C. Jestliže u nového účtu fyzické osoby dojde ke změně 
okolností, ze kterých se oznamující finanční instituce 
dozví nebo má důvod předpokládat, že původní čestné 
prohlášení je nesprávné nebo nespolehlivé, oznamující 
finanční instituce nesmí spoléhat na původní čestné 
prohlášení a je povinna získat platné čestné prohlášení, ve 
kterém je uvedeno, kde je majitel účtu rezidentem pro 
daňové účely.  

Čl. XIII, bod 
13 

V příloze č. 2 oddílu V čl. D se doplňuje bod 3, který zní: 

„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 

32014L0107 bod č. 13 
odůvodnění 

 

13) Při provádění této směrnice by členské státy měly 
využívat komentáře k modelové dohodě příslušných 
orgánů a společnému standardu pro oznamování, jež 
vypracovala OECD, jako zdroj objasnění a výkladu a s 
cílem zajistit konzistentní uplatňování v členských 
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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.“. 

 

 

 

 

Příloha 

     Příloha I  

     Oddíl V 

     Pododdíl D 

 

státech. Opatření Unie v této oblasti by i nadále měla 
zvláště zohledňovat budoucí vývoj na úrovni OECD.  
 
 
 
 
D. Postupy prověřování ke zjištění účtů subjektů, které je 
nutné oznamovat. U dříve existujících účtů subjektů podle 
pododdílu B musí oznamující finanční instituce 
uplatňovat níže uvedené postupy prověřování k určení, 
zda je účet držen jednou nebo několika oznamovanými 
osobami či pasivními nefinančními subjekty s jednou 
nebo několika ovládajícími osobami, které jsou 
oznamovanými osobami: 
 
1. Určení, zda je subjekt 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 členského státu. Informace, z nichž vyplývá, 
že majitel účtu je rezidentem členského státu, zahrnují pro 
tento účel místo založení nebo zřízení subjektu nebo 
adresu v členském státě. 
 
b) Jestliže z informací vyplývá, že majitel účtu je 
rezidentem členského státu, oznamující 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 
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majitel účtu není oznamovanou osobou. 
 
2. Určení, zda je subjekt pasivním nefinančním subjektem 
s jednou nebo několika ovládajícími osobami, která nebo 
které jsou oznamovanou osobou nebo oznamovanými 
osobami. U majitele dříve existujícího účtu subjektu 
(včetně subjektu, který je oznamovanou osobou) musí 
oznamující finanční instituce určit, zda je majitel účtu 
pasivním nefinančním subjektem s jednou nebo několika 
ovládajícími osobami, která nebo které jsou oznamovanou 
osobou nebo oznamovanými osobami. Jestliže je kterákoli 
z ovládajících osob pasivního nefinančního subjektu 
osobou oznamovanou, s účtem musí být nakládáno jako s 
oznamovaným účtem. Při tomto určování musí 
oznamující 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 pasivním nefinančním 
subjektem. Pro účely určení, zda je majitel účtu pasivním 
nefinančním subjektem, musí oznamující finanční 
instituce od majitele účtu získat čestné prohlášení, aby 
zjistila jeho status, pokud na základě informací, které má 
k dispozici, nebo na základě veřejně dostupných 
informací nemůže odůvodněně určit, že majitel účtu je 
aktivním nefinančním subjektem nebo finanční institucí 
jinou než investiční subjekt podle oddílu VIII pododdílu 
A bodu 6 písm. b), která není finanční institucí zúčastněné 
jurisdikce. 
 
b) Určení ovládajících osob majitele účtu. Pro účely 
určení ovládajících osob majitele účtu může oznamující 
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finanční instituce využít informace shromážděné a 
uchovávané podle postupů AML/KYC. 
 
c) Určení, zda je ovládající osoba pasivního nefinančního 
subjektu oznamovanou osobou. Pro účely určení, zda je 
ovládající osoba pasivního nefinančního subjektu 
oznamovanou osobou, může oznamující finanční instituce 
využít: 
 
i) informace shromážděné a uchovávané podle postupů 
AML/KYC v případě dříve existujícího účtu subjektu 
drženého jedním nebo několika nefinančními subjekty s 
úhrnným zůstatkem nebo hodnotou účtu, které 
nepřesahují částku denominovanou v domácí měně 
každého členského státu, jež odpovídá 1 000 000 USD; 
nebo 
ii)čestné prohlášení majitele účtu nebo této ovládající 
osoby o členském státě/členských státech či jiné 
jurisdikci/jurisdikcích, v nichž je ovládající osoba 
rezidentem pro daňové účely.  

Čl. XIII, bod 
14 

V příloze č. 2 oddílu V čl. E bodě 3 se za slovo „musí“ vkládají 
slova „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,“ a 
na konci bodu se doplňují věty „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.“. 

32014L0107 bod č. 13 
odůvodnění 

 

 

 

 

Příloha 

     Příloha I  

(13) Při provádění této směrnice by členské státy měly 
využívat komentáře k modelové dohodě příslušných 
orgánů a společnému standardu pro oznamování, jež 
vypracovala OECD, jako zdroj objasnění a výkladu a s 
cílem zajistit konzistentní uplatňování v členských 
státech. Opatření Unie v této oblasti by i nadále měla 
zvláště zohledňovat budoucí vývoj na úrovni OECD. 
 
Doba prověřování a další postupy platné pro dříve 
existující účty subjektů 
 
1. Prověřování dříve existujících účtů subjektů s úhrnným 
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     Oddíl V 

     Pododdíl E 

 

zůstatkem nebo hodnotou účtu, které ke dni 31. prosince 
2015 převyšují částku denominovanou v domácí měně 
každého členského státu, jež odpovídá 250 000 USD, 
musí být dokončeno do 31. prosince 2017. 
 
2. Prověřování dříve existujících účtů subjektů s úhrnným 
zůstatkem nebo hodnotou účtu, které ke dni 31. prosince 
2015 nepřevyšují částku denominovanou v domácí měně 
každého členského státu, jež odpovídá 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 subjektu dojde ke 
změně okolností, z nichž se oznamující finanční instituce 
dozví nebo má důvod předpokládat, že čestné prohlášení 
nebo jiná dokumentace související s účtem jsou nesprávné 
nebo nespolehlivé, oznamující finanční instituce musí 
znovu určit status účtu podle postupů uvedených v 
pododdílu D. 

Čl. XIII, bod 
15 

V příloze č. 2 oddílu VI se na začátek věty druhé vkládá označení 
článku „A“ a na konci oddílu se doplňuje článek B, který zní: 

„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 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.“. 

32014L0107 bod č. 13 
odůvodnění 

 

 

 

Příloha 

   Příloha I 

(13) Při provádění této směrnice by členské státy měly 
využívat komentáře k modelové dohodě příslušných 
orgánů a společnému standardu pro oznamování, jež 
vypracovala OECD, jako zdroj objasnění a výkladu a s 
cílem zajistit konzistentní uplatňování v členských 
státech. Opatření Unie v této oblasti by i nadále měla 
zvláště zohledňovat budoucí vývoj na úrovni OECD. 
 
NÁLEŽITÁ PÉČE V PŘÍPADĚ NOVÝCH ÚČTŮ 
SUBJEKTŮ 
Následující postupy se uplatňují za účelem zjišťování 
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   Oddíl VI oznamovaných účtů mezi novými účty subjektů. 
Postupy prověřování ke zjištění účtů subjektů, které je 
nutné oznamovat. U nových účtů subjektů musí 
oznamující finanční instituce uplatňovat níže uvedené 
postupy prověřování k určení, zda je účet držen jednou 
nebo několika oznamovanými osobami či pasivními 
nefinančními subjekty s jednou nebo několika 
ovládajícími osobami, která nebo které jsou oznamovanou 
osobou nebo oznamovanými osobami: 
 
1. Určení, zda je subjekt oznamovanou osobou. 
 
a) V tomto případě je třeba získat čestné prohlášení, které 
může být součástí dokumentace k založení účtu a které 
oznamující finanční instituci umožní určit, kde je majitel 
účtu rezidentem pro daňové účely, a potvrdit dostatečnost 
tohoto čestného prohlášení na základě informací 
získaných oznamující finanční institucí v souvislosti se 
založením účtu, a to včetně jakékoli dokumentace 
shromážděné podle postupů AML/KYC. Jestliže subjekt v 
čestném prohlášení uvede, že není rezidentem pro daňové 
účely, může vzít oznamující finanční instituce v potaz 
adresu hlavního sídla subjektu a podle ní určit, kde je 
majitel účtu rezidentem. 
 
b)Jestliže z čestného prohlášení vyplývá, že majitel účtu 
je rezidentem členského státu, oznamující 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 členskému státu oznamovanou osobou. 
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2. Určení, zda je subjekt pasivním nefinančním subjektem 
s jednou nebo několika ovládajícími osobami, která nebo 
které jsou oznamovanou osobou nebo oznamovanými 
osobami. U majitele nového účtu subjektu (včetně 
subjektu, který je oznamovanou osobou) musí oznamující 
finanční instituce určit, zda je majitel účtu pasivním 
nefinančním subjektem s jednou nebo několika 
ovládajícími osobami, která nebo které jsou oznamovanou 
osobou nebo oznamovanými osobami. Jestliže je kterákoli 
z ovládajících osob pasivního nefinančního subjektu 
osobou oznamovanou, s účtem musí být nakládáno jako s 
oznamovaným účtem. Při tomto určování musí 
oznamující 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 pasivním nefinančním 
subjektem. Pro účely určení, zda je majitel účtu pasivním 
nefinančním subjektem, musí oznamující finanční 
instituce využít čestné prohlášení od majitele účtu, aby 
zjistila jeho status, pokud na základě informací, které má 
k dispozici, nebo na základě veřejně dostupných 
informací nemůže odůvodněně určit, že majitel účtu je 
aktivním nefinančním subjektem nebo finanční institucí 
jinou než investiční subjekt podle oddílu VIII pododdílu 
A bodu 6 písm. b), která není finanční institucí zúčastněné 
jurisdikce. 
 
b) Určení ovládajících osob majitele účtu. Pro účely 
určení ovládajících osob majitele účtu může oznamující 
finanční instituce využít informace shromážděné a 
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uchovávané podle postupů AML/KYC. 
 
c) Určení, zda je ovládající osoba pasivního nefinančního 
subjektu oznamovanou osobou. Pro účely určení, zda je 
ovládající osoba pasivního nefinančního subjektu 
oznamovanou osobou, může oznamující finanční instituce 
využít čestné prohlášení majitele účtu nebo této ovládající 
osoby. 

 
 

Celex Název předpisu 

32011L0016 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (ve znění 2015/2376, 2016/881 a 
2016/2258) 

 

32014L0107 Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti 
daní 

32016L0881 Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti 
daní 
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