
VII. 
 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 
2) Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: 

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

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST DRUHÁ 

Čl. III 
bod 1  

1. V § 47 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „U služeb uvedených 
v příloze č. 2a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.“. 

32006L0112 čl. 98 odst. 2 2.  Snížené sazby se uplatňují pouze u dodání zboží a 
poskytnutí služeb těch kategorií, které jsou uvedeny v 
příloze III. 

ČÁST DRUHÁ 
Čl. III 
bod 2 

2. . V příloze č. 2 se položky „36.00.2 Úprava a rozvod vody 
prostřednictvím sítí.“, „37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně 
ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.“, „56 Stravovací 
služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby 
osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o 
podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury 
celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků 
uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“, 
„81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v 
domácnostech.“, „81.22.11 Služby mytí oken prováděné v 
domácnostech.“ a „88.10,88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné 
a zdravotně postižené občany.“ zrušují a v položce „90 Služby 
spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud 
se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo 
služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.“ se 
slova „spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců“ 
nahrazují slovy „autorů a výkonných umělců“ a za slovo „dílo“ se 
vkládají slova „nebo umělecký výkon“. 

32006L0112 příloha III bod 
2. 

2) rozvod vody 

32009L0047 čl. 1 bod 13 
(Příloha bod 3.) 

12a) restaurační a cateringové služby, přičemž je možné 
vyloučit dodání (alkoholických nebo nealkoholických) 
nápojů 

 

32009L0047 čl. 1 bod 13 
(Příloha bod 2, 

bod 10b).) 

10b) čištění oken a úklid v domácnostech; 

32009L0047 čl. 1 bod 13 
(Příloha bod 4,. 

bod 20)) 

20) domácí pečovatelské služby (např. pomoc v 
domácnosti a péče o děti, staré, nemocné nebo postižené 
osoby); 

32006L0112 příloha III bod 
9. 

9) poskytnutí služeb spisovateli, skladateli a výkonnými 
umělci a jejich autorské odměny 
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Změna zákona o dani z přidané hodnoty Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST DRUHÁ 

Čl. III 
bod 3 

3. V příloze č. 2 se věta „Kódem nomenklatury celního 
sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v 
celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 201872).“ a věty „Za 
služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby 
mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely tohoto zákona 
považuje úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, které 
nejsou určeny k bydlení. Za úklidové práce v domácnosti se 
považuje také úklid společných prostor bytového domu.“ zrušují, 
text „, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 388/2000 Sb., o 
jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy“ se nahrazuje 
textem „ nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné 
linkové dopravy“ a věta „Oprávněním k výkonu práva dílo užít se 
rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů v platném znění.“ se nahrazuje větou „Oprávněním k výkonu 
práva dílo nebo umělecký výkon užít se pro účely zařazení služby do 
příslušné sazby daně rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. 

32009L0047 čl. 1 bod 13 
(Příloha bod 2, 

bod 10b).) 

10b) čištění oken a úklid v domácnostech; 

32006L0112 příloha III bod 
9. 

9) poskytnutí služeb spisovateli, skladateli a výkonnými 
umělci a jejich autorské odměny; 

ČÁST DRUHÁ 
Čl. III 
bod 4 4. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 2a, která zní: 

„Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb. 

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně 

CZ-CPA Popis služby 
36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. 
37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních 

32006L0112 příloha III bod 
2. 

2) rozvod vody 

32009L0047 čl. 1 odst. 13 
(Příloha bod 3.) 

12a) restaurační a cateringové služby, přičemž je možné 
vyloučit dodání (alkoholických nebo nealkoholických) 
nápojů 
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Změna zákona o dani z přidané hodnoty Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
služeb souvisejících s těmito činnostmi. 

56  Stravovací služby, podávání nápojů, pokud 
- nejsou jako stravovací služby osvobozeny od 

daně podle § 57 až 59, 
- se nejedná o podání alkoholických nápojů; to 

neplatí pro podávání nápojů uvedených pod 
kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 
00 10, nebo 

- se v rámci  stravovací služby nebo podávání 
nápojů nejedná o podání tabákových výrobků 
uvedených pod kódy nomenklatury celního 
sazebníku kapitoly 24. 

81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné 
v domácnostech. 

81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech. 
88.10, 
88.91 

Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně 
postižené občany. 

95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků. 
95.29.11 Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků. 

95.29.12 Opravy jízdních kol. 

96.02 Kadeřnické a holičské služby. 

32009L0047 čl. 1 odst. 13 
(Příloha bod 2, 

bod 10b).) 

10b) čištění oken a úklid v domácnostech; 

32009L0047 čl. 1 odst. 13 
(Příloha bod 4,. 

bod 20)) 

20. domácí pečovatelské služby (např. pomoc v 
domácnosti a péče o děti, staré, nemocné nebo postižené 
osoby); 

32009L0047 čl. 1 odst. 13 
(Příloha bod 4, 

bod 19)) 

19. drobné opravy jízdních kol, obuvi a koženého zboží, 
oděvů a bytového textilu (včetně spravování a přešívání); 
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Změna zákona o dani z přidané hodnoty Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
 
Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají 
současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. 
lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v 
textové části této přílohy; pokud jde o opravy obuvi a kožených 
výrobků, opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků a opravy 
jízdních kol, podléhají druhé snížené sazbě daně pouze ty opravy, 
které jsou poskytnuty osobě, která není osobou povinnou k dani. 

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení 
služby do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu 
vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 
1. lednu 201872). 

Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení služby do příslušné 
sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a 
služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely zařazení 
služby do příslušné sazby daně považuje úklid v obytném prostoru 
nebo rodinném domě. Za úklidové práce v domácnosti se považuje 
také úklid společných prostor bytového domu.“.  

32009L0047 čl. 1 odst. 13 
(Příloha bod 4, 

bod 21)) 

21. holičství a kadeřnictví 

 

32006L0112 čl. 98 odst. 3 3.  Členské státy mohou při uplatňování snížených sazeb 
podle odstavce 1 na kategorie týkající se zboží použít k 
přesnému vymezení rozsahu dané kategorie 
kombinovanou nomenklaturu. 
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Změna zákona o dani z přidané hodnoty Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
ČÁST DRUHÁ 

Čl. III 
bod 5 

5. V příloze č. 3 položce 01-05, 07-23, 25 se slova „(vyjma 
alkoholických, vymezených zvláštním předpisem70))“ nahrazují 
slovy „s výjimkou alkoholických nápojů“, slova „číselných kódů 
2203-2208 a zboží“ se zrušují a za číslo „2106“ se vkládá text „a 
2201“, v položce 06 se slova „; řezané květiny a dekorativní listoví“ 
zrušují a na konec položky 06 se doplňuje věta „Mimo zboží 
zařazeného do číselných kódů 0603, 0604, které je zahrnuto v 
příloze č. 3a.“. 

 

32006L0112 čl. 122 Členské státy mohou uplatňovat sníženou sazbu u 
dodání živých rostlin jiných květinářských produktů, 
včetně cibulí, kořenů a obdobných produktů, řezaných 
květin a ozdobného listoví, a u dodání palivového dříví. 

ČÁST DRUHÁ 
Čl. III 
bod 6 

V příloze č. 3 se za větu „První snížené sazbě daně podléhá zboží, 
které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a 
výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části 
této přílohy.“ vkládá věta „Alkoholickými nápoji se pro účely 
zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje 
podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

32006L0112 příloha III bod 
1. 

1) Potraviny (včetně nápojů, avšak s výjimkou 
alkoholických nápojů) pro lidskou a zvířecí spotřebu; 
živá zvířata, semena, rostliny a přísady obvykle určené k 
použití při přípravě potravin; výrobky obvykle určené k 
použití jako doplněk nebo náhražka potravin 

ČÁST DRUHÁ 
Čl. III 
bod 7 

7. V příloze č. 3a se za položku „0402, 0404, 1901, 2106 – 
Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé 
děti.“ vkládají položky 0603 a 0604, které znějí: 

„0603 - Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným 
účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak 
upravené. 

32006L0112 čl. 122 Členské státy mohou uplatňovat sníženou sazbu u 
dodání živých rostlin jiných květinářských produktů, 
včetně cibulí, kořenů a obdobných produktů, řezaných 
květin a ozdobného listoví, a u dodání palivového dříví. 
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Změna zákona o dani z přidané hodnoty Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
0604 - Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo 
poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným 
účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak 
upravené.“ 

a za položku „1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 – Upravené 
mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s 
nesnášenlivostí lepku.“ se vkládá položka 2201, která zní: 

„2201 - Pitná voda.“. 

 

32006L0112 příloha III bod 
2. 

2) rozvod vody  

ČÁST DRUHÁ 
Čl. III 
bod 8 

V příloze č. 3a se za větu „Mlýnské výrobky a směsi těchto 
mlýnských výrobků, slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto 
výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě 
potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku musí splňovat požadavky 
na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované v 
nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a 
označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.“ 
vkládá věta „Pitnou vodou se pro účely tohoto zákona rozumí pitná 
voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 
pozdějších předpisů.“. 

 

32006L0112 příloha III bod 
2. 

2) rozvod vody  
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Celex Název předpisu 

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

32009L0047 Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty 
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