
VI. 
 

-1- 
 

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

K části první návrhu zákona 

Platné znění zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2019 

§ 3 
Určení subjektu a předmětu evidence tržeb 

 (1) Subjektem evidence tržeb je poplatník 
a) daně z příjmů fyzických osob a 
b) daně z příjmů právnických osob. 

 (2) Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka uskutečněné 
na území České republiky. 

*** 

§ 5 
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu 

 Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je 
uskutečněna 
a) v hotovosti, 
b) prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb 

v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce 
vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží 
nebo služeb, 

c) šekem, 
d) směnkou, 
e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo 
f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle 

písmen a) až e). 

*** 

§ 8 
Nepřímé zastoupení 

 (1) Jedná-li poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka, je povinen evidovat 
tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného. 
 (2) Tržbu, kterou poplatník uskuteční svým jménem na účet jiného, nelze 
evidovat ve zvláštním režimu. 
 (3) Evidovanou tržbou poplatníka, na jehož účet bylo jednáno, je  také platba 
plynoucí mu následně od poplatníka, který jednal svým jménem na jeho účet, pokud 
splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a v okamžiku přijetí poplatníkem, 
který jednal svým jménem na jeho účet, založila rozhodný příjem. 
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§ 9 
Pověření k evidování tržeb 

 (1) Poplatník, kterému tržba plyne, může pověřit evidováním tržby jiného poplatníka, 
aby za něj tuto tržbu evidoval. 
 (2) Plyne-li jedna evidovaná tržba více poplatníkům, mohou tito poplatníci pověřit 
jednoho z nich, aby za ně tuto tržbu evidoval. 
 (3) Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, má povinnost evidovat tržby 
poplatníka, který ho k evidování tržby pověřil. 
 (4) Poplatník, který k evidování tržeb pověřil jiného poplatníka, se pověřením 
nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené s porušením povinností podle tohoto zákona. 
 (3) Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, má povinnost plnit všechny 
povinnosti podle tohoto zákona za poplatníka, který ho pověřil, ledaže prokáže, že bylo 
ujednáno jinak. 
 (4) Poplatník, který pověřil evidováním tržby jiného poplatníka, se pověřením 
nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené s porušením evidenční povinnosti. 
 (5) Tržby, k jejichž evidování je poplatník pověřen, nelze evidovat ve zvláštním 
režimu. 

Hlava III 
Tržby evidované ve zjednodušeném režimu a tržby vyloučené z evidence tržeb 

Tržby evidované ve zjednodušeném režimu, ve zvláštním režimu a tržby vyloučené 
z evidence tržeb 

*** 

§ 11 
Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu 

 (1) Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka povolení pro evidování tržby 
ve zjednodušeném režimu, pokud by evidování dané tržby běžným způsobem znemožnilo 
nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti tohoto poplatníka, ze které tato 
tržba plyne. 
 (2) V žádosti poplatník uvede důvody, které svědčí pro naplnění podmínek 
pro vydání povolení, a tržby, na které se má povolení vztahovat. 
 (3) Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího podání. 
V povolení správce daně uvede tržby, na které se povolení vztahuje. 
 (4) Byla-li žádost zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po 60 dnech ode dne 
oznámení o nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti je poplatník 
povinen uvést jiné důvody než ty, které již obsahovala žádost původní, jinak bude nová žádost 
odložena. O odložení žádosti musí být žadatel vyrozuměn. 
 (5) Přestanou-li být splňovány podmínky pro vydání povolení, je držitel povolení 
povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost 
nastala. 
 (6) Správce daně zruší povolení, zjistí-li, že pominuly podmínky pro jeho vydání. 
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§ 11a 

Povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu 
 (1) Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka daně z příjmů právnických 
osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, nebo 
poplatníka daně z příjmů fyzických osob povolení pro evidování tržeb ve zvláštním 
režimu, pokud 
a) poplatník není plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň 

z přidané hodnoty, 
b) poplatník neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je 

další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci 
na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a 

c) výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb nepřesahuje za 12 bezprostředně 
předcházejících kalendářních měsíců 200 000 Kč a předpokládaná výše těchto 
příjmů ve  12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 
200 000 Kč. 

 (2) V žádosti poplatník uvede 
a) skutečnosti prokazující naplnění podmínek podle odstavce 1 písm. b) a c) a 
b) údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby, které nebyly správci daně 

dosud v souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona oznámeny. 
 (3) Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího podání. 
Rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu je účinné ode dne 
následujícího po dni, ve kterém poplatník převezme blok účtenek, nejpozději však 
patnáctým dnem ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. 
 (4) Přestanou-li být podmínky podle odstavce 1 písm. b) a c) splňovány, je 
poplatník povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém 
tato skutečnost nastala. 
 (5) Správce daně zruší povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, 
a) zjistí-li, že pominuly podmínky pro jeho vydání, 
b) pokud o to poplatník požádá nebo 
c) pokud poplatník závažným způsobem porušuje evidenční povinnost. 
 (6) Rozhodnutí o zrušení povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu je 
účinné třicátým dnem ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 (7) Povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu zaniká zasláním údajů o 
evidované tržbě správci daně datovou zprávou. 
 (8) Další žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu lze podat 
nejdříve po 
a) 60 dnech ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí předchozí žádosti, 
b) 60 dnech ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení podle odstavce 5 

písm. a) nebo b), 
c) 6 měsících ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení podle odstavce 

5 písm. c), 
d) 60 dnech ode dne zániku povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu. 
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§ 12 
Tržby vyloučené z evidence tržeb 

 (1) Evidovanou tržbou nejsou tržby 
a) státu, 
b) územního samosprávného celku, 
c) příspěvkové organizace, 
d) České národní banky, 
e) držitele poštovní licence. 
 (2) Evidovanou tržbou nejsou také tržby 
a) banky, včetně zahraniční banky, 
b) spořitelního a úvěrního družstva, 
c) pojišťovny a zajišťovny, 
d) investiční společnosti a investičního fondu, 
e) obchodníka s cennými papíry, 
f) centrálního depozitáře, 
g) penzijní společnosti, 
h) penzijního fondu, 
i) z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického 

zákona, 
j) z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a 

kanalizacích. 
 (3) Evidovanou tržbou nejsou také tržby 
a)  uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících 

po jeho přidělení, 
b)  z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi, 
c) ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem, 
d)  ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou 

nebo školským zařízením, 
e)  z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné 

hromadné přepravě osob, 
f)  na palubě letadel, 
g)  z osobní železniční přepravy, 
h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, 
i) z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu, 
j) z provozování veřejných toalet., 
k) ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb 

uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným 
čerpáním nebo zúčtováním jiné platby, 

l) z hazardní hry, 
m) z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní, 
n) poplatníka daně z příjmů fyzických osob, 

1. kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické 
nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty, 

2. který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona 
upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují 
podmínku uvedenou v bodě 1, 

3. který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni 
společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v bodě 1, a 
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4. který tuto tržbu přijímá sám, nebo prostřednictvím zaměstnance, 
spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku 
uvedenou v bodě 1. 

 (4) V případě občana jiného členského státu Evropské unie, který je hlášen 
k pobytu na území České republiky po dobu nejvýše 3 měsíců, se podmínka uvedená 
v odstavci 3 písm. n) bodě 1 považuje za splněnou, pokud tato osoba prokáže svou 
úplnou nebo praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu. 

HLAVA IV 
Povinnosti poplatníka 

Díl 1 
Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb 

Autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb a blok účtenek 

§ 13 

Žádost o autentizační údaje 
 (1) Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby tržby evidované 
v běžném nebo zjednodušeném režimu podat žádost o autentizační údaje. 
 (2) Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně 
umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence 
tržeb. 
 (3) Žádost může podat poplatník nebo jeho zástupce oprávněný současně k převzetí 
autentizačních údajů pouze 
a) prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou 

s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky, 
a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, nebo 

b) ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně. 

*** 

§ 15a 

Blok účtenek 
 (1) Správce daně předává poplatníkovi bloky účtenek jedenkrát ročně v počtu 
podle povahy a rozsahu jeho činnosti. V odůvodněných případech předá správce daně 
poplatníkovi další bloky účtenek i před uplynutím 1 roku. 
 (2) Poplatník může převzít blok účtenek od správce daně nejdříve po oznámení 
rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu. 
 (3) Poplatník vrátí správci daně blok účtenek do 15 dnů od zrušení nebo zániku 
povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu. 
 (4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a 
postup pro převzetí bloku účtenek pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, nakládání 
s ním a jeho vrácení. 
 (5) Ministerstvo financí vydává bloky účtenek a zabezpečuje jejich distribuci 
jednotlivým správcům daně. 
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§ 16 

Ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb 
 Poplatník je povinen zacházet s autentizačními údaji a certifikátem pro evidenci tržeb 
tak, aby nemohlo dojít k jejic zenužití. 

§ 16 

Ochrana autentizačních údajů, certifikátu pro evidenci tržeb a bloku účtenek 
 Poplatník je povinen zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci 
tržeb a blokem účtenek tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Součástí povinnosti 
zacházet s blokem účtenek tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití, je povinnost vrátit 
blok účtenek za podmínek stanovených tímto zákonem. 

§ 17 

Údaje o provozovnách 
 (1) Poplatník je povinen prostřednictvím společného technického zařízení správce 
daně před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje o provozovnách, 
prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž 
přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových 
stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby. 
 (2) Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu 
oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však 
před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Toto oznámení 
lze Poplatník, který neeviduje tržby ve zvláštním režimu, může toto oznámení podat 
pouze prostřednictvím společného technického zařízení správce daně. 

§ 18 
Obsah evidenční povinnosti 

 (1) Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby 
a) zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a 
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne. 
 (2) Uskutečněním evidované tržby je přijetí evidované tržby. 
 (2) Uskutečněním evidované tržby je 
a) přijetí evidované tržby, nebo 
b) vydání pokynu k jejímu provedení, pokud byl tento pokyn vydán dříve. 
 (3) Zaslání údajů o evidované tržbě není podáním. 
 (4) Údaje o evidované tržbě lze zaslat pouze na společné technické zařízení určené 
správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

§ 19 
Rozsah zasílaných údajů 

 (1) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je 
a) daňové identifikační číslo poplatníka, 
b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, 
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c) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, 
d) pořadové číslo účtenky, 
e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, 
f) celková částka tržby uvedená v české měně, 
g) bezpečnostní kód poplatníka, 
h) podpisový kód poplatníka, 
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu. 
 (2) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také 
a) celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování uvedená v české 

měně, 
b) celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby, uvedená 

v české měně, 
c) daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, 

který tržbu eviduje, 
d) základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty uvedené 

v české měně, 
e) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu uvedená v české 

měně, 
f) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží uvedená 

v české měně. 
 (3) Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka 
stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. 

 
§ 20 

Údaje na účtence 
 (1) Poplatník je na účtence povinen uvádět 
a) fiskální identifikační kód, 
b) své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným 

identifikátorem, kterým je rodné číslo, 
c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, 
d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, 
e) pořadové číslo účtenky, 
f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, 
g) celkovou částku tržby v české měně, 
h) bezpečnostní kód poplatníka, 
i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu. 
 (2) Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační 
číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje, 
pokud není kmenová část tohoto daňového identifikačního čísla tvořena obecným 
identifikátorem, kterým je rodné číslo. 
 (3) Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je 
povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód. 

*** 
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Oddíl 3 
Evidence tržeb ve zvláštním režimu 

§ 23a 
Obsah evidenční povinnosti 

 (1) Poplatník je povinen 
a) nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku s nejnižším pořadovým 

číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne, 
b) evidovat stejnopis vystavené účtenky; tato povinnost je splněna jeho uchováváním 

až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje, a, 
c) podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém uskutečnil nebo vrátil 

evidovanou tržbu nebo provedl její opravu, oznámení o tržbách evidovaných 
ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od uplynutí tohoto kalendářního čtvrtletí. 

 (2) Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu lze podat 
a) na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí, 
b) na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání 

údajů shodné s tiskopisem vydaným Ministerstvem financí, nebo 
c) datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné 

správcem daně 
1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 

vlastnoručního podpisu, 
2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové 

schránky, nebo 
3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu. 

§ 23b 
Údaje na účtence vystavené ve zvláštním režimu 

 Poplatník je na účtence povinen uvádět 
a) své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným 

identifikátorem, kterým je rodné číslo, 
b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má více než 1 

provozovnu, 
c) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, 
d) celkovou částku tržby v české měně. 

§ 23c 
Údaje v oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu 

 (1) V oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu je poplatník povinen 
kromě obecných náležitostí podání uvést 
a) své identifikační a kontaktní údaje, 
b) označení provozovny, ve které jsou tržby uskutečněny, pokud má více než 1 

provozovnu, 
c) údaje týkající se účtenek a bloku účtenek, 
d) údaje týkající se evidovaných tržeb. 
 (2) Údaje podle odstavce 1 písm. c) a d) uvádí poplatník zvlášť za každou 
provozovnu, ve které jsou uskutečňovány evidované tržby. 

*** 
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§ 25 
Informační povinnost poplatníka 

 (1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, 
umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje 
povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, 
na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby. 
 (2) Obsahem informačního oznámení je 
a) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu 

účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě 
technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném 
pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo 

b) text ve znění "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu 
účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen 
zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.", eviduje-li poplatník 
v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu., nebo 

c) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním 
režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“, eviduje-li 
poplatník v daném pokladním místě tržby ve zvláštním režimu. 

§ 26 
Informační povinnost správce daně 

 (1) Správce daně poskytuje poplatníkovi, který eviduje tržby v běžném nebo 
zjednodušeném režimu, informace shromažďované na společném technickém zařízení 
správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 (2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a) rozsah a členění informací poskytovaných podle odstavce 1 a 
b) podmínky a postup pro poskytnutí informací podle odstavce 1. 

§ 27 
Ověření účtenky u správce daně 

 (1) Správce daně umožní způsobem umožňujícím dálkový přístup každému ověřit, 
zda byly údaje o dané tržbě tržbě evidované v běžném nebo zjednodušeném režimu 
zaslány správci daně. 
 (2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky a 
postup pro poskytnutí informací podle odstavce 1. 

*** 

§ 29 
Přestupky na úseku evidence tržeb 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako 
osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost 
a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně, 
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, 
c) umístit informační oznámení, nebo 
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb, certifikátem 

pro evidenci tržeb nebo blokem účtenek tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. 
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 (2) Za přestupek lze uložit pokutu do 
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), 
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b). 

*** 

§ 31 
Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti 

 (1) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb zvlášť 
závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě, podat oznámení o tržbách 
evidovaných ve zvláštním režimu nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité 
a) uzavření provozovny nebo 
b) pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb. 
 (2) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb zruší 
rozhodnutím opatření podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu poté, co poplatník prokáže, že 
pominul důvod, pro který bylo toto opatření nařízeno. Proti rozhodnutí o zrušení opatření 
podle odstavce 1 se nelze odvolat. 
 (3) Výkon uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti provede orgán, 
který opatření uložil, vyvěšením rozhodnutí o tomto opatření na vhodném a zvenčí viditelném 
místě u přístupového místa do provozovny. Je-li více přístupových míst do provozovny, 
vyvěsí se rozhodnutí u všech těchto přístupových míst. 
 (4) Opatřením podle odstavce 1 nesmí být znemožněn výkon veřejné moci. 

*** 

§ 37 
Dočasně vyloučené tržby 

 (1) Evidovanými tržbami dočasně nejsou 
a) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce třetího kalendářního měsíce ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona všechny tržby, s výjimkou ubytovacích a stravovacích 
služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56, 

b) od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
všechny tržby, s výjimkou 
1. ubytovacích a stravovacích služeb uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56 

a 
2. velkoobchodu a maloobchodu uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 45.1, 45.3, 

45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47, 
 (2) Klasifikací NACE se pro účely tohoto zákona rozumí klasifikace ekonomických 
činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. 
prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 
2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických 
statistických oblastech, v platném znění. 
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K části druhé návrhu zákona 

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

 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k účinnosti tzv. daňového balíčku 2019 
 

Díl 7 
Sazby daně 

§ 47 

Sazby daně u zdanitelného plnění 
(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje  

a) základní sazba daně ve výši 21 %,  
b) první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo  
c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.  

(2) U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat 
daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné 
plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.   

(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží 
uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje první snížená sazba daně. U zboží 
uvedeného v příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.  

(4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb 
uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně. U služeb uvedených 
v příloze č. 2a se uplatňuje druhá snížená sazba daně. 

(5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy 
zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena 
možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.  

(6) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených 
v příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně.  

(7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy 
zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního 
sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.  

(8) U základu daně podle § 36 odst. 10 12 vztahujícímu se k vratným obalům se použije 
sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.  
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Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb. 
 

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně 
 
CZ-CPA  Popis služby 

Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k tomuto 
zákonu. 

33.17.19  Opravy invalidních vozíků. 
36.00.2  Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. 
37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb 

souvisejících s těmito činnostmi. 
38.1   Sběr a přeprava komunálního odpadu. 
38.2   Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu. 
49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 
49.39.2  Osobní doprava lanovými a visutými drahami a lyžařskými vleky. 
50   Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 
51 Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. 
55   Ubytovací služby. 
56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací 

služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná 
o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury 
celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených 
pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24. 

59.14   Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení. 
81.21.10  Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. 
81.22.11  Služby mytí oken prováděné v domácnostech. 
86 Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce 

CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně 
podle § 58.  

87   Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59. 
88.10,88.91  Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany. 
90 Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců 

autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí 
oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo 
služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek. 

90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení 
(na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických 
zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních 
parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických 
zajímavostí). 

93.11, 93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých 
i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem. 

93.13   Služby posiloven a fitcenter. 
93.29.11  Služby související s provozem rekreačních parků a pláží. 
93.29.21 Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková 

představení. 
96.03   Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata. 
96.04   Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. 
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První snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platná od 1. ledna k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému 
slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. 

 

Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v 
celním sazebníku v platném znění ve znění platném k 1. lednu 201872). 

 
Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, 
kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle 
předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové 
osobní dopravy nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové 
dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou. 
Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a za služby mytí oken 
prováděné v domácnostech se pro účely tohoto zákona považuje úklid v bytě nebo rodinném 
domě mimo prostor, které nejsou určeny k bydlení. Za úklidové práce v domácnosti se 
považuje také úklid společných prostor bytového domu.  
Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
v platném znění. 
Oprávněním k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít se 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. 

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 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 
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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. 

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.  
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Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb. 
Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně 

Kód nomenklatury 
celního sazebníku Název zboží 

01-05, 07-23, 25  
 
 

- Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených zvláštním 
předpisem70)) s výjimkou alkoholických nápojů a krmiva pro zvířata; 
živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě 
potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka 
potravin; voda. 

  Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2203-2208 a zboží 
číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106 a 2201, které je zahrnuto 
v příloze č. 3a. 

06 - Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a 
dekorativní listoví. 
 Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 0603, 0604, které je 
zahrnuto v příloze č. 3a. 

07-12 - Rostliny a semena. 

28-30, 40, 48, 56, 
61, 62  

- Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, 
antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní péči 
farmaceutické výrobky - jen používané určené pro zdravotní služby, 
prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.  
 Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 
3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a. 

49  -  Knihy, brožury, letáky, prospekty, obrázková alba, obrázkové knihy, 
předlohy ke kreslení všech druhů a omalovánky pro děti, hudebniny 
tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, 
nástěnných map, topografických plánů a globusů; kde reklama 
nepřesahuje 50 % plochy. 
 Mimo tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě a mimo zboží 
zařazeného do číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto 
v příloze č. 3a. 

01 - 96  - Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího 
zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou 
osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení 
nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické 
prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy 
č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny 
v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkou 
zdravotnických prostředků, které jsou zahrnuty v těchto druzích 
(typech) zdravotnických prostředků oddílů B a C přílohy č. 3: 

   - všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B 
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   - tampóny vinuté 
   - vata buničitá 
   - prostředky stomické – deodorační 
   - paruka.  

01 - 96 - Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího 
zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou 
osobní potřebu zdravotně postižených klečení zdravotního postižení 
nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické 
prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického 
pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh 
charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití 
pouze pro jednoho konkrétního pacienta. 

90 - Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů 
a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části 
těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce 
nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování 
následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické 
prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické 
prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu 
zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění 
jeho důsledků. 

48, 64, 66, 84, 
85, 87, 90, 91  

- Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, 
jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních právních 
předpisů, a to: 

- Braille papír 
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé 

a částečně vidící osoby 
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené 

k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami 
s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou 

- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro 
nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje 
s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící 
osoby 

- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby 
s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem 
pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení 
s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem 
pro zvětšování písma a obrazu 

- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, 
klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní 
a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma 

- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich 
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ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými 
končetinami 

- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami 
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby 
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé 

a částečně vidící osoby 
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, 

pro tělesně postižené osoby 
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo 

hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační 
a světelné hodinky pro neslyšící osoby 

- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým 
nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby 

- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením 
doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.  

94  - Dětské sedačky do automobilů.  

4401 - Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných 
tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, 
též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené 
jako palivo.  

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

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. 
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. 
Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, 
vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného 
spojení jednotlivých listů. 
Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb. 

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně 

Kód nomenklatury celního 
sazebníku  Název zboží 

0402, 0404, 1901, 2106  
 
 

- Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny 
pro malé děti. 

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

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. 

0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 
1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 
2005 

- Mlýnské výrobky, a to: 
 - z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury 

celního sazebníku v kapitole 10 
 - z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury 

celního sazebníku v kapitolách 8 a 12 
 - z brambor 
 - ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů 

nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8. 
- Směsi těchto mlýnských výrobků. 

1107 až 1109, 1903, 3505 - Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.  
1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 
2106 

- Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě 
potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku. 

2201 - Pitná voda.  

2843-2846, 2852, 3002, 
3003, 3004, 3006  

- Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní 
prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické 
reagencie určené k podávání pacientům, chemické 
antikoncepční přípravky na hormonálním základě - 
určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci 
nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské 
účely. 

4901, 4902, 4903, 4904  - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; noviny 
a časopisy, hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též 
vázané nebo ilustrované. 

 Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy. 

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně 
rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění 
ve znění platném k 1. lednu 201872). 
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Druhé 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. 
Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, 
vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného 
spojení jednotlivých listů. 
Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby 
daně rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených 
pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy 
pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 
1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Potravinami pro malé děti 
se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013. 
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. 
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. 
Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy 
reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování 
dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím 
stroji. 
Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha 
pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam. 
Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.  
Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách 
neobchodní povahy ze třetích zemí od daní.  
Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z 
přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě 
vrácení daně, ale v jiném členském státě. 
Třináctá směrnice Rady ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 
daní z obratu - Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným na území 
Společenství.  
Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o 
místo poskytnutí služby.  
Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněním uvnitř Společenství.  
Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené 
sazby daně z přidané hodnoty.  
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Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému 
daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem.  
Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) 
směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při 
konečném dovozu. 
Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 
Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému 
daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve 
vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.  
Směrnice Rady 2010/66/EU ze dne 14. října 2010, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví 
prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k 
dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě. 
Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace.  
Směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, 
pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte. 
Směrnice Rady 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. 
Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové 
povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů. 
2) § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 239/2012 
3) § 26 a 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
4) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb. 
4a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 
5) § 476 obchodního zákoníku. 
6) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
7a) Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o 
podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 
7b) Například zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
7c) § 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
7d) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
7e) Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke 
směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění. 
10a) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů. 
11) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v 
družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 
16) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb. 
21) Čl. 2 Doporučení Komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny 
informací. 
24a) Čl. 170 bod 2 písmeno c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. 
27) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 
pozdějších předpisů. 
29) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 
30) § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. 
31) § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. 
32) § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb. 
39) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 
Sb. 
42) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). 
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43) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 
44) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 
preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
44a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů. 
44b) Například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
44d) § 38 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. 
44f) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných 
jazykových zkoušek, či další jiný podobný seznam. 
44g) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. 
46) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
47) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
47a) § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
48a) § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
49) Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla. 
49c) § 77 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
53) § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
55) Například vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., o 
Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské 
úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., 
o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené 
Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení 
Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a 
dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 
36/2001 Sb. m. s., o přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a 
mezinárodního personálu. 
56) Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. 
57) Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích. 
59a) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 
60) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky. 
61) Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
66) § 2 odst. 2 písm. c) a d) obchodního zákoníku. 
66a) Například čl. 222 bod 1 písmeno a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. 
70) § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
71) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých dalších zákonů.  
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění 
zákona č. 336/2001 Sb. a zákona č. 251/2003 Sb.  
Nařízení vlády č.191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na implantabilní zdravotnické prostředky 
ve znění zákona č. 337/2001 Sb. a zákona č. 251/2003 Sb.  
Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky 
in vitro. 
72) Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o 
společném celním sazebníku, v platném znění. 
73) § 32a odst. 6 a § 33 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
74) § 6 odst. 8 a § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 
podvojného účetnictví. 
75) Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty čl. 151 odst. 1 písm. aa) a protokol o výsadách a 
imunitách Evropských společenství. 
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	Hlava III
	n) poplatníka daně z příjmů fyzických osob,
	1. kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
	2. který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v bodě 1,
	3. který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v bodě 1, a
	4. který tuto tržbu přijímá sám, nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v bodě 1.
	1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
	2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
	3. dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

	Díl 7
	Sazby daně
	§ 47
	Sazby daně u zdanitelného plnění
	(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje
	a) základní sazba daně ve výši 21 %,
	b) první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo
	c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.

	(2) U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.
	(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje první snížená sazba daně. U zboží uvedeného v příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.
	(4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně. U služeb uvedených v příloze č. 2a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.
	(5) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.
	(6) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně.
	(7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.
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