
III. 

 

Návrh 

ZÁKON 

ze dne ... 2020, 

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty 

Čl. I 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., 

zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona 

č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., 

zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona 

č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona 

č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., 

zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona 

č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., 

zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona 

č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 

č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 

zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona 

č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., 

zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 256/2019 Sb., 

a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto: 

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

„Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 

2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých 

domácích dodání zboží.“. 

CELEX: 32019L1995 

2. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní: 

„e) uskutečněným plněním dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou 

k dani, která jedná jako taková,“. 

3. V § 4 odst. 1 písm. g) se za slovo „osoba“ vkládají slova „povinná k dani“ a slova 

„místo pobytu“ se nahrazují slovem „provozovnu“. 
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4. V § 4 odst. 1 písmeno n) zní: 

„n) provozovatelem elektronického rozhraní osoba povinná k dani, která za použití 

elektronického rozhraní, zejména elektronického tržiště, platformy, portálu nebo 

obdobného prostředku, usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 

o společném systému daně z přidané hodnoty7e).“. 

CELEX: 32017L2455  

5. V § 4 odst. 6 písm. a) se slova „zasílání zboží“ nahrazují slovy „prodeje zboží 

na dálku“. 

CELEX: 32006L0112, 32017L2455 

6. V § 4 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:  

„(9) Prodejem zboží na dálku se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, pokud  

a) je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení 

jeho odeslání nebo přepravy  

1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo 

2. třetí osobou, zasahuje-li podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým 

se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané 

hodnoty7e), osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo 

přepravy, 

b) je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho 

odeslání nebo přepravy předmětem daně, a  

c) nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo montáží. 

(10) Prodejem dovezeného zboží na dálku se pro účely tohoto zákona rozumí prodej 

zboží na dálku s tím, že je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země na území Evropské 

unie.“. 

CELEX: 32017L2455 

7. V § 6c odst. 1 se slova „zasílání zboží“ nahrazují slovy „prodej zboží na dálku nebo 

prodej dovezeného zboží na dálku“. 

CELEX: 32006L0112  

8. Za § 6f se vkládá nový § 6fa, který zní: 

„§ 6fa 

(1) Provozovatel elektronického rozhraní, který uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží 

podle § 13a s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou vybraného plnění, na které je použit 

zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného 

plnění.  

(2) Zahraniční osoba, která uskuteční dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní 

podle § 13a odst. 2 s místem plnění v tuzemsku, je plátcem ode dne dodání tohoto zboží.“. 

CELEX: 32006L0112,32019L1995 
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9. § 6j zní: 

„§ 6j 

 (1) Osoba povinná k dani, která není plátcem a která bude uskutečňovat vybraná 

plnění v rámci režimu Evropské unie nebo dovozního režimu zvláštního režimu jednoho 

správního místa, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení 

rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud 

a) má v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo, 

b) je v tuzemsku zahájeno odeslání nebo přeprava zboží, které je vybraným plněním, nebo 

c) má v Norském království sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo 

ani provozovnu. 

 (2) Osoba povinná k dani, která není plátcem, má v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, 

nemá-li na území Evropské unie sídlo, a která bude jako zprostředkovatel plnit jménem a na 

účet osoby uskutečňující vybraná plnění povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu, je 

identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato 

osoba registrována.“. 

CELEX: 32008L0008, 32017L2455 

10. V § 7 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Odstavec 3 se nepoužije na dodání zboží podle § 13a.“. 

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9. 

CELEX: 32018L1910 

11. V § 7 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“. 

12. § 8 včetně nadpisu zní: 

„§ 8  

Místo plnění při prodeji zboží na dálku 

(1) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází po ukončení 

jeho odeslání nebo přepravy.  

(2) Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází v době, kdy 

jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud 

a) osoba povinná k dani, která zboží prodává, má sídlo  

1. v členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo  

2. mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě,  

b) zboží je odesláno nebo přepraveno do členského státu odlišného od členského státu, 

ve kterém má osoba, která zboží prodává, sídlo, nebo provozovnu, a 

c) celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 

předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní 

měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 

5. prosince 2017; celkovou hodnotou příslušných plnění se pro účely určení místa plnění 

rozumí hodnota 

1. zboží prodaného na dálku, pokud jsou splněny podmínky podle písmen a) a b), a 
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2. telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky 

poskytované služby poskytnutých osobě nepovinné k dani, pokud jsou splněny 

podmínky podle § 10i odst. 3 písm. a) a b). 

(3) Místem plnění při prodeji zboží na dálku, kterým celková hodnota příslušných plnění 

bez daně překročila částku nebo její ekvivalent podle odstavce 2 písm. c), je místo plnění 

podle odstavce 1. 

(4) Osoba, která prodává zboží na dálku podle odstavce 2, se může rozhodnout, že místo 

plnění se určí podle odstavce 1. V takovém případě je povinna tak postupovat alespoň 

do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto 

rozhodla. 

(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 se považuje rovněž za rozhodnutí o určení místa plnění 

podle § 10i odst. 5; pro tento účel se podle odstavce 4 může rozhodnout i osoba, která 

neprodává zboží na dálku podle odstavce 2, pokud poskytuje služby podle § 10i odst. 3.“. 

CELEX: 32006L0112, 32017L2455 

13. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 8a 

Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku 

Místem plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází po 

ukončení jeho odeslání nebo přepravy, pokud je 

a) zboží odesláno nebo přepraveno do členského státu odlišného od členského státu dovozu 

nebo 

b) na tento prodej použit dovozní režim zvláštního režimu jednoho správního místa.“. 

CELEX: 32017L2455 

14. V § 10i odst. 3 písm. a) se za slovo „služby“ vkládají slova „podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném 

systému daně z přidané hodnoty7e),“. 

CELEX: 32017L2455 

15. V § 10i odst. 3 písmeno b) zní: 

„b) celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně 

předcházejícím kalendářním roce částku nebo její ekvivalent podle § 8 odst. 2 písm. c).“. 

CELEX: 32017L2455 

16. V § 10i odstavec 4 zní: 

„(4) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani, kterou celková hodnota 

příslušných plnění bez daně překročila částku nebo její ekvivalent podle § 8 odst. 2 písm. c), 

je místo plnění podle odstavce 1.“. 

CELEX: 32017L2455 
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17. V § 10i odst. 5 větě druhé se za slovo „může“ vkládají slova „podle § 8 odst. 4 a 5“, za 

slovo „postupovat“ se vkládá slovo „alespoň“ a za slovo „konce“ se vkládá slovo 

„druhého“. 

CELEX: 32017L2455 

18. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 13a 

Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní  

(1) Prodej dovezeného zboží na dálku, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR, který 

usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, se považuje za  

a) dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní uskutečněné bez odeslání nebo 

přepravy a  

b) prodej dovezeného zboží na dálku provozovatelem elektronického rozhraní. 

(2) Dodání zboží zahraniční osobou osobě nepovinné k dani na území Evropské unie, 

které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, se považuje za  

a) dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní uskutečněné bez odeslání nebo 

přepravy a  

b) prodej zboží na dálku provozovatelem elektronického rozhraní nebo dodání zboží 

provozovatelem elektronického rozhraní osobě nepovinné k dani uskutečněné s odesláním 

nebo přepravou.“. 

CELEX: 32017L2455, 32019L1995 

19. V § 16 odst. 3 písm. b) se slova „povinnou k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku,“ 

zrušují. 

CELEX: 32006L0112 

20. V § 16 odst. 4 písm. a) bod 3 zní:  

„3. prodává na dálku,“. 

21. V § 19 odst. 6 větě druhé se za slovo „osoba“ vkládají slova „, která není plátcem, nebo 

identifikovanou osobou,“. 

22. V § 21 odst. 4 písm. i) se slovo „nebo“ zrušuje. 

23. V § 21 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno 

k), které zní: 

„k) dnem přijetí úplaty určeným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se 

stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e), 

v případě 

1. dodání zboží podle § 13a nebo 
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2. prodeje dovezeného zboží na dálku, na který je použit dovozní režim zvláštního 

režimu jednoho správního místa.“. 

CELEX: 32017L2455, 32019L1995 

24. V § 21 odst. 8 písm. b) se za text „b)“ vkládají slova „nebo k)“. 

CELEX: 32010L0045, 32019L1995 

25. V § 28 odst. 1 písm. b) se slova „zasílání zboží“ nahrazují slovy „prodeje zboží 

na dálku“ a na konci textu písmene se doplňují slova „; to neplatí pro prodej zboží na 

dálku, na který je použit zvláštní režim jednoho správního místa“. 

CELEX: 32017L2455 

26. V § 30 odst. 2 písm. b) se slova „zasílání zboží“ nahrazují slovy „prodeje zboží na dálku 

nebo prodeje dovezeného zboží na dálku“. 

CELEX: 32010L0045 

27. V § 36 odst. 5 větě druhé se slova „úplaty při platbě v hotovosti“ nahrazují slovy „výše 

úplaty“. 

28. V § 37 písm. b) bodě 1 se před slovo „bez“ vkládá čárka a slova „úplaty při platbě 

v hotovosti,“ se nahrazují slovy „výše úplaty podle § 36 odst. 5“. 

29. V § 42 se odstavec 13 zrušuje. 

30. V § 43 se odstavec 6 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6. 

31. V § 45 odst. 3 se číslo „8“ nahrazuje číslem „11“. 

32. V § 46 odst. 1 písm. a) a b) se za slova „exekučním řízení“ vkládají slova „vedeném 

proti dlužníkovi“. 

CELEX: 32006L0112 

33. V § 46 odst. 3 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“. 

34. V § 46 odst. 3 se na konci písmene g) slovo „, nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno h) se 

zrušuje. 

CELEX: 32006L0112, 62018CA0127 

35. V § 46 odst. 7 se slova „plátce, který přijal“ nahrazují slovy „osoba, která jako plátce 
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přijala“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „, a jejíž povinnost poskytnout 

úplatu za toto zdanitelné plnění nezanikla“. 

CELEX: 32006L0112, 62018CA0127 

36. V § 46b odst. 1 úvodní části ustanovení a odstavci 2 a v § 46e odst. 2 písm. a) se slovo 

„určené“ nahrazuje slovem „určenou“. 

CELEX: 32006L0112 

37. V § 63 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „71g“ nahrazuje textem „71h“. 

CELEX: 32019L1995 

38. V § 63 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které 

zní: 

„k) dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní (§ 71h).“. 

CELEX: 32019L1995 

39. V § 65 písm. b) se za slovo „byl“ vkládají slova „v každém případě“ a za slovo „daně“ 

se vkládají slova „podle § 71 odst. 1 až 7“. 

CELEX: 32006L0112 

40. V § 65 písm. c) se slovo „má“ nahrazuje slovy „by měl v každém případě“ a slovo „až“ 

se nahrazuje slovy „a 82b, nebo podle §“. 

CELEX: 32006L0112 

41. V § 70 větě třetí se slova „povinnou k dani“ zrušují. 

CELEX: 32006L0112 

42. V § 71 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.  

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f). 

CELEX: 32017L2455,32009L0132 

43. V § 71 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud je 

a) daň při prodeji dovezeného zboží na dálku přiznána v dovozním režimu zvláštního režimu 

jednoho správního místa a 

b) v celním prohlášení ve věci propuštění zboží do celního režimu volného oběhu uvedeno 

daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu zvláštního režimu jednoho správního 

místa.“. 

CELEX: 32017L2455 

44. V § 71g odst. 2 písm. b) se slova „písemném rozhodnutí celního úřadu o“ nahrazují 
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slovy „celním prohlášení ve věci“. 

CELEX: 32009L0069 

45. Za § 71g se vkládá nový § 71h, který včetně nadpisu zní: 

„§ 71h 

Osvobození při dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní 

Od daně je osvobozeno dodání zboží zahraniční osobou provozovateli elektronického 

rozhraní, pokud jde o dodání zboží podle § 13a odst. 2 písm. a).“. 

CELEX: 32019L1995 

46. V § 74a odstavec 1 zní: 

„(1) Pokud se dlužník, který je plátcem, dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl, že 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, na základě kterých dojde ke snížení uplatněného odpočtu daně, ve lhůtě pro 

daný způsob opravy základu daně, je povinen uplatněný odpočet daně snížit.“. 

CELEX: 32006L0112 

47. V § 74a odst. 3 se za slova „je dlužník“ vkládají slova „, který je plátcem,“. 

CELEX: 32006L0112 

48. V § 74a odst. 5 se slova „ode dne, kdy“ nahrazují slovy „od konce zdaňovacího období, 

ve kterém“. 

CELEX: 32006L0112 

49. V § 79a odst. 1 se slova „nárok na“ a slova „nebo jeho část“ zrušují. 

CELEX: 32006L0112 

50. V § 79a odst. 2 větě první a druhé se slova „nároku na odpočet“ nahrazují slovem 

„odpočtu“. 

CELEX: 32006L0112 

51. V § 79a odst. 3 se slova „nároku na odpočet“ nahrazují slovem „odpočtu“ a slova 

„nárok na“ se zrušují. 

CELEX: 32006L0112 

52. V § 79b a 79c úvodní části ustanovení se slova „nárok na“ a slova „nebo jeho část“ 

zrušují. 

CELEX: 32006L0112 
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53. V § 79d odst. 1 se slova „povinná k dani“ zrušují a slova „uplatněný nárok na“ se 

nahrazují slovem „uplatněný“. 

CELEX: 32006L0112 

54. Za § 79d se vkládá nový § 79e, který zní: 

„§ 79e 

(1) Při zrušení registrace je dlužník povinen snížit odpočet daně uplatněný u přijatého 

zdanitelného plnění, pokud 

a) za toto plnění neposkytl úplatu nebo její část, 

b) je dluh za přijaté zdanitelné plnění splatný a nedošlo k jeho zániku, 

c) nenastaly podmínky pro postup podle § 74a odst. 1 a 

d) od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, uplynuly méně 

než 3 roky. 

(2) Snížení odpočtu daně se provede ve výši daně stanovené z neobdržené úplaty za 

zdanitelné plnění, a to nejvýše do výše původně uplatněného odpočtu. Pokud byl odpočet 

daně snížen podle § 79a nebo 79b, vychází se při výpočtu výše snížení odpočtu daně 

z odpočtu daně sníženého podle § 79a nebo 79b. 

(3) Dlužník je povinen provést snížení odpočtu daně podle odstavce 1 za poslední 

zdaňovací období registrace; to neplatí pro osobu spravující pozůstalost při ukončení 

registrace zemřelého plátce podle § 106 odst. 6 písm. b), pokud dědic pokračuje 

v uskutečňování ekonomické činnosti po zemřelém plátci.  

(4) Dlužník, který provedl snížení uplatněného odpočtu daně podle odstavce 1, je 

oprávněn opětovně zvýšit uplatněný odpočet daně, pokud do 3 let od zrušení registrace 

dodatečně splní svůj dluh nebo jeho část, a to 

a) v dodatečném daňovém přiznání za poslední zdaňovací období registrace a  

b) ve výši daně stanovené z dodatečně poskytnuté úplaty nebo její části za zdanitelné plnění, 

nejvýše však do výše původně uplatněného odpočtu.   

(5) Dlužník, který provedl snížení uplatněného odpočtu daně podle odstavce 1 nebo 

zvýšení odpočtu daně podle odstavce 4, je povinen předložit jako přílohu k daňovému 

přiznání nebo dodatečnému daňovému přiznání seznam provedených změn odpočtu daně 

obsahující údaje o přijatém zdanitelném plnění, o původně uplatněném odpočtu daně 

a veškerých jeho následných změnách. Seznam musí ve vztahu ke každé provedené změně 

odpočtu daně obsahovat alespoň 

a) označení věřitele, 

b) daňové identifikační číslo věřitele, 

c) informace vztahující se k původnímu zdanitelnému plnění, a to 

1. den jeho uskutečnění, 

2.  základ daně a sazbu daně, 

3. den splatnosti, 

4. evidenční číslo daňového dokladu a 

5. den a výši doposud poskytnuté úplaty, 

d) doposud provedené opravy odpočtu daně podle § 74 nebo 74a včetně údajů podle § 45 

odst. 1 písm. f) a h) až k), 

e) výši uplatněného odpočtu a  

f) den a výši dodatečně poskytnuté úplaty.“. 

CELEX: 32006L0112 
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55. V § 81 odst. 3 větě druhé se slova „zahraniční osoby, která podává“ nahrazují slovy 

„osoby, která nemá na území Evropské unie sídlo ani místo pobytu, nebo osoby 

nepovinné k dani, která má sídlo nebo místo pobytu v jiném členském státě, které 

podávají“. 

56. V § 81 odst. 7 se slova „zahraniční osoba“, slova „zahraniční osoby“ a slova „zahraniční 

osobou“ nahrazují slovy „třetí země“. 

57. V § 82a odst. 1 písm. c) bodě 4 se slova „poskytnutí služby, na které použila“ nahrazují 

slovy „vybraného plnění, na které byl použit“. 

CELEX: 32017L2455 

58. V § 82a odstavec 11 zní: 

„(11) V žádosti o vrácení daně za dané období pro vrácení daně lze uplatnit nárok na 

vrácení daně, pokud v tomto období pro vrácení daně 

a) nastal den uskutečnění přijatého zdanitelného plnění nebo den vystavení daňového dokladu 

za přijaté zdanitelné plnění, jichž se nárok na vrácení daně týká, a to ten den, který nastal 

později, nebo 

b) nastal den uskutečnění přijatého zdanitelného plnění při dovozu zboží.“. 

CELEX: 32008L0009 

59. V § 82a se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní: 

„(12) Žádost o vrácení daně se může vztahovat i na daňové doklady nebo daňové doklady 

při dovozu zboží, které nebyly zahrnuty v předchozích žádostech o vrácení daně, pokud se 

tyto doklady 

a) týkají přijatých zdanitelných plnění, která se uskutečnila v kalendářním roce, ke kterému se 

žádost o vrácení daně vztahuje, nebo 

b) k přijatým zdanitelným plněním dostaly do dispozice žadatele až v období pro vrácení 

daně, ke kterému se žádost o vrácení daně vztahuje.“. 

Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce 13 a 14. 

CELEX: 32008L0009, 62016CA0533 

60. V § 82a odstavec 14 zní: 

„(14) Osoba povinná k dani, která je plátcem, nemůže uplatnit nárok na vrácení daně na 

vstupu z plnění vztahujících se k uskutečňování vybraných plnění, na která použila zvláštní 

režim jednoho správního místa. U těchto plnění lze uplatnit nárok na odpočet daně podle 

tohoto zákona.“. 

CELEX: 32017L2455 

61. V nadpisu § 83 se slova „povinným k dani“ zrušují. 

62. V § 83 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „povinnou k dani, která nemá 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBNVFUEWJ)



- 11 - 

 

 

provozovnu na území Evropské unie,“ zrušují. 

CELEX: 32006L0112, 32017L2455 

63. V § 83 odst. 1 písm. e) se slova „poskytnutí služby, na kterou se použije“ nahrazují 

slovy „vybrané plnění, na které je použit“. 

CELEX: 32006L0112, 32017L2455 

64. V § 83 odst. 2 se slova „poskytnutí vybrané služby, na kterou“ nahrazují slovy 

„uskutečnění vybraného plnění, na které“. 

CELEX: 32017L2455 

65. V § 90 odst. 12 větě první se slova „do jiného členského státu, nepoužije se § 8 a 64“ 

nahrazují slovy „mezi členskými státy, nepoužijí se § 8, 8a a 64“. 

CELEX: 32006L0112, 32017L2455 

66. § 93 včetně nadpisu zní: 

 „§ 93  

Správa daně celními úřady 

(1) Správu daně vykonávají celní úřady  

a) ve věci povolení k prodeji za ceny bez daně, 

b) při dovozu zboží s výjimkou případů, kdy povinnost přiznat daň při dovozu zboží vzniká 

plátci podle § 23 odst. 2 až 4, 

c) ve zvláštním režimu při dovozu zboží nízké hodnoty. 

(2) Při správě daně podle odstavce 1 písm. b) a c) se použijí právní předpisy upravující 

správu cel.“. 

67. § 97a včetně nadpisu zní: 

„§ 97a  

Dobrovolná registrace identifikované osoby 

Osoba podle § 6j až 6l může podat přihlášku k registraci.“. 

CELEX: 32006L0112 

68. V § 100a odst. 1 se slovo „hodnotu“ nahrazuje slovy „údaj o hodnotě“. 

CELEX: 32010L0045 

69. V § 100a odst. 2 se slova „zasílání zboží“ nahrazují slovy „prodej zboží na dálku nebo 

prodej dovezeného zboží na dálku“, slova „evidenci o hodnotě zaslaného zboží“ se 

nahrazují slovy „v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty údaj o hodnotě zboží 

prodaného na dálku“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „4“. 
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70. Za § 100a se vkládá nový § 100b, který včetně nadpisu zní: 

„§ 100b 

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vedené provozovatelem 

elektronického rozhraní 

(1) Provozovatel elektronického rozhraní je povinen vést v evidenci pro účely daně 

z přidané hodnoty údaje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví 

prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty7e), vztahující se 

k dodání zboží nebo poskytnutí služby, která usnadňuje. 

(2) Provozovatel elektronického rozhraní je povinen údaje podle odstavce 1 

a) uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění uskutečněno, 

a 

b) na žádost správce daně nebo správce daně příslušného jiného členského státu poskytnout 

elektronicky.“. 

CELEX: 32017L2455 

71. V § 101 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 

„(6) Plátce nebo identifikovaná osoba, kterým vznikla povinnost podat daňové přiznání 

ve zvláštním režimu jednoho správního místa, přiznají daň pouze v daňovém přiznání podle 

§ 110zd, a to i pokud se jedná o daň za zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku. To platí 

i v případě, že povinnost podat daňové přiznání ve zvláštním režimu jednoho správního místa 

vznikla jejich zprostředkovateli. 

(7) Plátce, kterému vznikla povinnost podat daňové přiznání ve zvláštním režimu jednoho 

správního místa nebo jehož zprostředkovateli vznikla povinnost podat takové daňové 

přiznání, uvede v daňovém přiznání i základ daně z vybraného plnění, na které byl použit 

zvláštní režim jednoho správního místa.“. 

72. V § 102 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „jí vznikla povinnost přiznat“ nahrazují 

slovem „uskutečnila“. 

CELEX: 32018L1910 

73. V § 104 odst. 8 písm. d) se slova „poskytnutí vybrané služby“ nahrazují slovy 

„uskutečnění vybraného plnění“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo 

uskutečnění zdanitelného plnění v rámci použití zvláštního režimu při dovozu zboží 

nízké hodnoty“. 

74. V § 106b odst. 2 písmeno a) zní: 

„a) za 6 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v tuzemsku 

neuskutečnil zdanitelné plnění nebo dodání zboží do jiného členského státu osvobozené 

od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou  

1. zdanitelného plnění, u kterého je povinna přiznat daň osoba, které je toto plnění 

poskytováno,  

2. dodání zboží, které by tento plátce mohl dodat jako prostřední osoba pro kupujícího, 

pokud by v tuzemsku nebyl plátcem, nebo   
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3. vybraného plnění, na které je použit zvláštní režim jednoho správního místa, nebo“. 

75. V § 108 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, pokud není na toto zboží 

použit zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty“. 

CELEX: 32006L0112 

76. V § 108 odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) osoba povinná k dani, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, 

pokud je na zboží použit tento režim, a to ve zvláštním doplňkovém celním prohlášení,“. 

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h). 

CELEX: 32017L2455 

77. V § 108 odst. 4 písm. e) se slova „poskytuje vybrané služby“ nahrazují slovy 

„uskutečňuje vybrané plnění nebo je zprostředkovatelem“. 

CELEX: 32017L2455, 32018L1695 

78. V § 108 odst. 5 písm. a) se za text „odst. 5“ vkládají slova „a na které není použit 

zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty“. 

79. Dosavadní § 110 se označuje jako § 109b. 

80. V části první hlavě V se za díl 1 vkládá nový díl 2, který včetně nadpisů a poznámky 

pod čarou č. 76 zní: 

„Díl 2 

Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty 

§ 109c 

Úvodní ustanovení 

 (1) Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty může v tuzemsku použít osoba 

povinná k dani, která 

a)  podává na účet jiné osoby celní prohlášení ve věci propuštění zboží do celního režimu 

volného oběhu, týkající se zboží, 

1. které není předmětem spotřební daně, 

2. jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR a 

3. jehož odeslání nebo přeprava je ukončena v tuzemsku, a 

b) je držitelem povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty. 

 (2) Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty nelze použít, je-li dovoz tohoto zboží 

osvobozen od daně podle § 71 odst. 8. 

(3) Celní úřad pro Středočeský kraj je místně příslušným ve věci 

a) povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty, 

b) týkající se zvláštního doplňkového celního prohlášení,  
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c) zrušení platnosti celního prohlášení podle odstavce 1 písm. a). 

 

§ 109d 

Povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty 

Podmínkou pro vydání povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké 

hodnoty je zajištění daně poskytnutím jistoty podle právních předpisů upravujících správu cel. 

 

§ 109e 

Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty 

 (1) Osoba povinná k dani, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, 

je povinna vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty údaje vztahující se ke 

zdanitelným plněním, na která tento režim použila. 

(2) Osoba, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, je povinna 

údaje podle odstavce 1  

a) uchovávat po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo zdanitelné plnění 

uskutečněno, 

b) na žádost správce daně poskytnout elektronicky. 

§ 109f 

Povinnost vybrat a zaplatit daň 

Pokud je na zboží použit zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, má 

a) osoba, která používá tento režim, povinnost vybrat částku odpovídající dani za toto zboží 

od osoby, na jejíž účet jedná, 

b) osoba, na jejíž účet je jednáno, povinnost zaplatit částku odpovídající dani za toto zboží 

osobě, která používá tento režim. 

§ 110 

Zvláštní doplňkové celní prohlášení 

(1) Osoba, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, je povinna 

podat nejpozději do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce zvláštní doplňkové celní 

prohlášení za tento kalendářní měsíc, a to souhrnně za všechny osoby, na jejichž účet jedná. 

(2) Zvláštní doplňkové celní prohlášení podle odstavce 1 se podává elektronicky 

datovou zprávou prostřednictvím systému automatizovaného zpracování dat podle 

prováděcího rozhodnutí Evropské komise76). 

(3) Daň je splatná šestnáctý den po skončení kalendářního měsíce, za který se podává 

zvláštní doplňkové celní prohlášení. 

___________________ 

76) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne 13. prosince 2019, kterým se zavádí 

pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie 

a jejich uvedení do provozu.“. 

Dosavadní díl 2 se označuje jako díl 3. 

CELEX: 32017L2455, 32019L1995 
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81. V části první hlavě V díl 3 včetně nadpisů zní: 

„Díl 3  

Zvláštní režim jednoho správního místa  

Oddíl 1  

Základní ustanovení  

§ 110a  

Úvodní ustanovení  

 (1) Zvláštním režimem jednoho správního místa je  

a) režim mimo Evropskou unii, 

b) režim Evropské unie,  

c) dovozní režim. 

 (2) Zvláštní režim jednoho správního místa může v tuzemsku použít osoba povinná 

k dani, která uskutečňuje vybrané plnění a splňuje v tuzemsku podmínky pro použití 

zvláštního režimu jednoho správního místa.  

(3) V případě zvláštního režimu jednoho správního místa je místně příslušným Finanční 

úřad pro Jihomoravský kraj.  

 (4) Ustanovení o příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se v případě zvláštního 

režimu jednoho správního místa nepoužijí. 

§ 110b  

Vymezení základních pojmů  

 (1) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa se rozumí  

a) daní peněžité plnění spravované v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa; 

rozpočet, jehož je daň příjmem, se považuje za veřejný rozpočet,  

b) osobou uskutečňující vybraná plnění osoba povinná k dani, která uskutečňuje vybraná 

plnění, 

c) státem spotřeby členský stát, ve kterém je místo plnění uskutečňovaného vybraného plnění,  

d) státem identifikace členský stát, ve kterém se osoba uskutečňující vybraná plnění nebo 

zprostředkovatel registrují ve zvláštním režimu jednoho správního místa, 

e) uživatelem osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel, kteří jsou 

v tuzemsku registrováni ve zvláštním režimu jednoho správního místa. 

(2) Vybraným plněním se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa rozumí 

v případě  

a) režimu mimo Evropskou unii poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění na 

území Evropské unie, 

b) režimu Evropské unie 

1. poskytnutí služby osobě nepovinné k dani s místem plnění na území Evropské unie, 

2. prodej zboží na dálku,  

3. dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní podle § 13a odst. 2 písm. b),  

c) dovozního režimu prodej dovezeného zboží na dálku, 

1. které není předmětem spotřební daně a 

2. jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR. 
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 (3) Za provozovnu se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa považuje i ta 

organizační složka osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat plnění, která jsou 

uskutečňována pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné personální 

a technické zdroje.  

§ 110c  

Zprostředkovatel a pověřující osoba 

(1) Zprostředkovatelem se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa rozumí 

osoba povinná k dani, která 

a) má sídlo nebo provozovnu na území Evropské unie a 

b) je pověřena osobou uskutečňující vybraná plnění, aby jejím jménem a na její účet plnila 

povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu. 

(2) Pověřující osobou se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa rozumí 

osoba uskutečňující vybraná plnění, která je uvedena v registraci zprostředkovatele, nebo je 

k němu obdobně přiřazena podle právních předpisů jiného členského státu. 

(3) Zprostředkovatel plní povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu za každou 

pověřující osobu samostatně. 

(4) Pověřující osoba nemůže plnit povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu 

svým jménem a na svůj účet ani prostřednictvím zástupce. 

(5) Povinnosti vyplývající z vybraných plnění uskutečněných pověřující osobou 

se považují za povinnosti zprostředkovatele. 

Oddíl 2  

Společná ustanovení o správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa 

v tuzemsku  

§ 110d  

Zastupování  

 Plnou moc lze udělit pouze v rozsahu opravňujícím k zastupování ve všech úkonech, 

řízeních nebo jiných postupech v rámci daného režimu zvláštního režimu jednoho správního 

místa; to platí i pro zprostředkovatele pověřeného více pověřujícími osobami. 

§ 110e  

Doručování  

 (1) Správce daně doručuje písemnost elektronicky, a to prostřednictvím  

a) datové schránky, nebo  

b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce k registraci, nemá-li 

adresát zpřístupněnu datovou schránku.  

 (2) Upomínky upozorňující na nesplnění povinností se doručují vždy prostřednictvím 

veřejné datové sítě na elektronickou adresu uvedenou v přihlášce k registraci.  

 (3) Písemnost, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou 

adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně prostřednictvím 

elektronického portálu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBNVFUEWJ)



- 17 - 

 

 

§ 110f  

Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa  

 (1) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel jsou povinni 

k uskutečněným vybraným plněním vést evidenci obsahující údaje podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném 

systému daně z přidané hodnoty7e).  

 (2) Údaje podle odstavce 1 se uchovávají po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve 

kterém bylo plnění uskutečněno.  

 (3) Údaje podle odstavce 1 musí být na žádost správce daně nebo správce daně 

příslušného státu spotřeby poskytnuty elektronicky.  

§ 110g  

Poslední známá daň  

(1) Poslední známou daní se pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa 

rozumí daň ve výši, ve které byla naposledy za příslušné zdaňovací období  

a) tvrzena osobou uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatelem, kteří jsou 

registrováni k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa, v daňovém přiznání, 

nebo 

b) správcem daně pravomocně doměřena z moci úřední. 

(2) Je-li místo plnění v jiném členském státě, rozumí se pro účely zvláštního režimu 

jednoho správního místa poslední známou daní výsledná daň, jak byla dosud stanovena podle 

právních předpisů jiného členského státu. 

§ 110h  

Způsob placení daně  

 (1) Daň se platí správci daně v eurech.  

 (2) Daň se platí na příslušný účet správce daně vedený v eurech, a to bezhotovostním 

převodem. 

 (3) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel jsou povinni uvést, na 

kterou daň je platba určena, a označit platbu referenčním číslem příslušného daňového 

přiznání. 

§ 110i  

Přeplatek 

(1) Přeplatek správce daně nepřevede na vymáhaný nedoplatek nebo na neuhrazenou 

částku zajištěné daně. Vznikne-li tak vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí ve lhůtě pro 

jeho vrácení poté, co provede jeho započtení na úhradu vymáhaného nedoplatku nebo 

neuhrazené částky zajištěné daně. Za den úhrady vymáhaného nedoplatku se považuje den, 

kdy k tomuto započtení došlo.  

(2) Za dobu, po kterou nebylo možné převést přeplatek, který byl započten podle 

odstavce 1, na úhradu vymáhaného nedoplatku nebo neuhrazené částky zajištěné daně, 

nevzniká osobě uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovateli v tomto rozsahu úrok 

z prodlení. 

(3) Vratitelný přeplatek nižší než 10 EUR se nevrací.  

 (4) Úrok z vratitelného přeplatku se nepřizná, nepřesahuje-li 40 EUR. 
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§ 110j 

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku 

 (1) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek v eurech bez žádosti do 30 kalendářních dnů 

od vzniku vratitelného přeplatku.  

 (2) V tuzemsku jako státě spotřeby počíná lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku běžet 

ode dne, kdy tuzemský správce daně obdrží informace potřebné pro předepsání daně.  

(3) Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku se přerušuje  

a) vydáním výzvy k podání dodatečného daňového přiznání,  

b) vydáním výzvy k odstranění pochybností, 

c) sdělením výsledku postupu k odstranění pochybností, v rámci něhož nedošlo k odstranění 

pochybností, nebo 

d) vydáním oznámení o zahájení daňové kontroly.  

(4) Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku přerušená podle odstavce 3 začne znovu 

běžet ode 

a) dne, ve kterém správce daně v tuzemsku jako státě spotřeby obdrží informace potřebné pro 

předepsání daně tvrzené v dodatečném daňovém přiznání včas podaném na základě výzvy 

k podání dodatečného daňového přiznání nebo výzvy k odstranění pochybností,  

b) dne sdělení výsledku postupu k odstranění pochybností, v rámci něhož došlo k odstranění 

pochybností, nebo 

c) dne pravomocného ukončení doměřovacího řízení. 

(5) Vydá-li správce daně oznámení o zahájení daňové kontroly po uplynutí lhůty pro 

vrácení vratitelného přeplatku vzniklého v důsledku stanovení daně, která je předmětem této 

daňové kontroly, počne dnem následujícím po vydání tohoto oznámení běžet nová lhůta pro 

vrácení tohoto vratitelného přeplatku. Tato lhůta končí třicátým dnem po pravomocném 

ukončení doměřovacího řízení. 

Oddíl 3 

Správa daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě 

identifikace  

Pododdíl 1  

 Podmínky použití jednotlivých režimů 

§ 110k 

Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku  

 

 (1) Režim mimo Evropskou unii může v tuzemsku použít osoba uskutečňující vybraná 

plnění, která  

a) nemá na území Evropské unie sídlo ani provozovnu a  

b) nepoužívá v jiném členském státě režim mimo Evropskou unii. 

 (2) Režim mimo Evropskou unii se v tuzemsku použije na všechna vybraná plnění 

uskutečněná osobou, která používá tento režim.  
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§ 110l 

Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku  

 (1) Režim Evropské unie může v tuzemsku použít osoba uskutečňující vybraná plnění, 

pokud 

a)  v tuzemsku  

1. má sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo, nebo 

2.  je zahájeno odeslání nebo přeprava zboží, nemá-li tato osoba na území Evropské unie 

sídlo ani provozovnu, 

b) je plátcem, nebo identifikovanou osobou a 

c) nepoužívá v jiném členském státě režim Evropské unie.  

 (2) Režim Evropské unie se v tuzemsku použije na všechna vybraná plnění uskutečněná 

osobou, která používá tento režim, s výjimkou  

a) služeb  

1. s místem plnění v členském státě, ve kterém má tato osoba sídlo nebo provozovnu, nebo 

2. v případě, že tato osoba nemá sídlo ani provozovnu na území Evropské unie, a 

b) prodeje zboží na dálku s místem plnění v členském státě, ve kterém má tato osoba sídlo 

nebo provozovnu, pokud nejde o prodej zboží na dálku provozovatelem elektronického 

rozhraní podle § 13a odst. 2 písm. b). 

§ 110m 

Podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku  

(1) Dovozní režim může v tuzemsku použít osoba uskutečňující vybraná plnění, 

a) která  

1. má v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo, 

2. je plátcem, nebo identifikovanou osobou a 

3. nepoužívá v jiném členském státě dovozní režim, nebo 

b) která nepoužívá v žádném členském státě dovozní režim a která pověřila 

zprostředkovatele, který je uživatelem, aby jejím jménem a na její účet plnil povinnosti 

vyplývající z použití dovozního režimu. 

(2) Zprostředkovatelem v dovozním režimu v tuzemsku může být osoba povinná k dani, 

která 

a) má v tuzemsku sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo, 

b) je plátcem, nebo identifikovanou osobou a 

c) nepoužívá v jiném členském státě jako zprostředkovatel dovozní režim. 

(3) Pokud jsou odeslání nebo přeprava zboží zahájeny v Norském království, může 

dovozní režim v tuzemsku použít také osoba uskutečňující vybraná plnění, která  

a) má v Norském království sídlo, nebo provozovnu, nemá-li na území Evropské unie sídlo 

ani provozovnu, 

b) je plátcem, nebo identifikovanou osobou a 

c) nepoužívá v žádném členském státě dovozní režim. 

(4) Dovozní režim se v tuzemsku použije na všechna vybraná plnění uskutečněná 

osobou, která používá tento režim. V případě použití dovozního režimu podle odstavce 3 se 

dovozní režim v tuzemsku použije na všechna vybraná plnění, jejichž odeslání nebo přeprava 

byly zahájeny v Norském království. 
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§ 110n  

Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku 

 (1) Osoba uskutečňující vybraná plnění nemůže v tuzemsku použít zvláštní režim 

jednoho správního místa po dobu 2 let od konce zdaňovacího období, v němž došlo ke zrušení 

její registrace jako osoby uskutečňující vybraná plnění z důvodu závažného porušení 

povinnosti vztahující se ke správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa. 

 (2) Osoba uskutečňující vybraná plnění, která má v tuzemsku provozovnu, nemůže 

v tuzemsku použít režim Evropské unie nebo dovozní režim po dobu 2 let od konce 

kalendářního roku, ve kterém začala používat daný režim v jiném členském státě; to neplatí 

v případě, že dojde k přemístění sídla do tuzemska nebo ke zrušení její registrace v daném 

režimu v jiném členském státě z důvodu zrušení provozovny v jiném členském státě. 

(3) Osoba uskutečňující vybraná plnění, která nemá na území Evropské unie sídlo ani 

provozovnu, nemůže v tuzemsku použít režim Evropské unie po dobu 2 let od konce 

kalendářního roku, ve kterém začala používat tento režim v jiném členském státě z důvodu 

zahájení odeslání nebo přepravy vybraného plnění v tomto jiném členském státě. 

(4) Osoba povinná k dani nemůže být v tuzemsku registrována jako zprostředkovatel po 

dobu 2 let od konce zdaňovacího období, v němž došlo ke zrušení její registrace jako 

zprostředkovatele z důvodu závažného porušení povinností vztahujících se ke správě daně 

v dovozním režimu. 

(5) Osoba povinná k dani, která má v tuzemsku provozovnu, nemůže být v tuzemsku 

registrována jako zprostředkovatel po dobu 2 let od konce kalendářního roku, ve kterém 

začala používat tento režim v jiném členském státě; to neplatí v případě, že dojde k přemístění 

jejího sídla do tuzemska nebo ke zrušení její registrace jako zprostředkovatele z důvodu 

zrušení provozovny v jiném členském státě. 

Pododdíl 2  

Podání  

§ 110o 

 (1) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel jsou povinni činit podání 

v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, která určí správce daně, elektronicky 

prostřednictvím elektronického portálu. Jiná podání v rámci zvláštního režimu jednoho 

správního místa lze činit prostřednictvím elektronického portálu, pokud tak určí správce daně. 

(2) Přihlášku k registraci lze podat datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve 

formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, a to v případě  

a) režimu mimo Evropskou unii potvrzenou prostřednictvím registračních údajů, 

b) režimu Evropské unie nebo dovozního režimu 

1. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové 

schránky, 

2. s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo 

3. prostřednictvím daňové informační schránky. 

(3) Správce daně na základě přihlášky k registraci podané v režimu mimo Evropskou 

unii přidělí přístupové údaje. 

(4) Přístup k elektronickému portálu je možný prostřednictvím přihlášení  

a) pomocí přístupových údajů v případě režimu mimo Evropskou unii, 
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b) způsobem, kterým lze podat přihlášku k registraci v případě režimu Evropské unie nebo 

dovozního režimu. 

 (5) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup  

a) podmínky a postup pro přihlášení se na elektronický portál,  

b) podání, která je osoba povinná k dani povinna činit prostřednictvím elektronického portálu, 

a podání, která lze činit prostřednictvím elektronického portálu,  

c) formát a strukturu, kterou musí mít datová zpráva podávaná prostřednictvím elektronického 

portálu, 

d) skutečnost, že je technicky vybaven k přijetí datové zprávy s ověřenou identitou podatele 

způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.  

 (6) Osoba oprávněná k přístupu na elektronický portál je povinna zacházet 

s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.  

 (7) Podání vyhotovené v anglickém jazyce nemusí být předložené současně v překladu 

do jazyka českého.  

Pododdíl 3  

Registrace osoby uskutečňující vybraná plnění  

§ 110p  

Přihláška k registraci  

 (1) Hodlá-li osoba uskutečňující vybraná plnění používat v tuzemsku některý z režimů 

zvláštního režimu jednoho správního místa a splňuje-li v tuzemsku podmínky jeho použití, je 

povinna podat přihlášku k registraci osoby uskutečňující vybraná plnění.  

(2) Přihláška k registraci se podává 

a) ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, od něhož hodlá 

osoba uskutečňující vybraná plnění používat režim mimo Evropskou unii nebo režim 

Evropské unie, nebo 

b) do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém  

1. osoba uskutečňující vybraná plnění uskutečnila vybrané plnění, na které hodlá 

v tuzemsku použít režim mimo Evropskou unii nebo režim Evropské unie, aniž by byla 

v daném režimu registrována; v přihlášce k registraci tato osoba uvede den uskutečnění 

prvního vybraného plnění, 

2. došlo ke splnění podmínek pro používání režimu Evropské unie nebo dovozního režimu 

v tuzemsku, pokud osoba uskutečňující vybraná plnění hodlá používat režim Evropské 

unie nebo dovozní režim v tuzemsku a přestane používat režim Evropské unie nebo 

dovozní režim v jiném členském státě, protože přemístí sídlo nebo přestane mít v jiném 

členském státě provozovnu, nebo 

3. došlo ke splnění podmínek pro používání režimu Evropské unie v tuzemsku, pokud 

osoba uskutečňující vybraná plnění hodlá používat režim Evropské unie v tuzemsku 

a přestane používat tento režim v jiném členském státě, protože přestane uskutečňovat 

dodání zboží, jehož odeslání nebo přeprava jsou zahájeny v jiném členském státě. 

 (3) Odstavce 1 a 2 se pro pověřující osobu nepoužijí.  
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§ 110q  

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa  

 (1) Dojde-li ke změně údajů, které je osoba uskutečňující vybraná plnění povinna 

uvádět při registraci ve zvláštním režimu jednoho správního místa, je povinna tuto změnu 

oznámit správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém nastala.  

 (2) Přestane-li osoba uskutečňující vybraná plnění uskutečňovat vybraná plnění 

v daném režimu zvláštního režimu jednoho správního místa, je povinna tuto skutečnost 

oznámit správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém přestala tato 

plnění uskutečňovat. 

§ 110r 

Rozhodnutí o registraci  

 (1) Správce daně zaregistruje osobu uskutečňující vybraná plnění, která podala 

přihlášku k registraci ve zvláštním režimu jednoho správního místa, pokud 

a) splňuje podmínky použití daného režimu zvláštního režimu jednoho správního místa a 

b) není pověřující osobou. 

 (2) Osoba uskutečňující vybraná plnění je v tuzemsku registrována ve zvláštním režimu 

jednoho správního místa 

a) od prvního dne zdaňovacího období následujícího po podání přihlášky k registraci 

v režimu mimo Evropskou unii nebo v režimu Evropské unie,  

b) ode dne uskutečnění vybraného plnění, který uvedla v přihlášce k registraci nebo 

v oznámení o změně registračních údajů v režimu mimo Evropskou unii nebo v režimu 

Evropské unie, 

c) ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována 

v dovozním režimu, 

d) ode dne, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro použití režimu Evropské unie nebo 

dovozního režimu v tuzemsku tím, že přemístila sídlo nebo přestala mít v jiném členském 

státě provozovnu, a tím přestala splňovat podmínky, na základě kterých používala daný 

režim v jiném členském státě, nebo 

e) ode dne, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro použití režimu Evropské unie tím, že 

přestala uskutečňovat dodání zboží, jehož odeslání nebo přeprava jsou zahájeny v jiném 

členském státě, a tím přestala splňovat podmínky, na základě kterých používala režim 

Evropské unie v jiném členském státě. 

 (3) V rozhodnutí o registraci správce daně přidělí namísto daňového identifikačního 

čísla v případě  

a) režimu mimo Evropskou unii daňové evidenční číslo pro účely režimu mimo Evropskou 

unii, 

b) dovozního režimu daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu. 

 (4) Na daňové evidenční číslo se přiměřeně použijí ustanovení o daňovém 

identifikačním čísle.   

§ 110s  

Zrušení registrace na žádost  

 Správce daně zruší registraci na základě oznámení o změně registračních údajů, ve 

kterém osoba uskutečňující vybraná plnění žádá o zrušení registrace, k poslednímu dni 

zdaňovacího období, který následuje nejdříve 15 dnů po podání tohoto oznámení.  
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§ 110t 

Zrušení registrace z moci úřední  

 (1) Správce daně zruší registraci z moci úřední, pouze pokud osoba uskutečňující 

vybraná plnění  

a) oznámí, že přestala v daném režimu zvláštního režimu jednoho správního místa 

uskutečňovat vybraná plnění,  

b) neuskuteční v daném režimu zvláštního režimu jednoho správního místa vybrané plnění po 

dobu 2 let,  

c) nesplňuje podmínky použití daného režimu zvláštního režimu jednoho správního místa 

v tuzemsku, na jejichž základě byla registrována,  

d) závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa, nebo 

e) je pověřující osobou; správce daně zruší pouze registraci v dovozním režimu. 

 (2) Registrace je zrušena k poslednímu dni zdaňovacího období, v němž bylo 

rozhodnutí o zrušení registrace vydáno. 

 (3) Pokud osoba uskutečňující vybraná plnění 

a) přestala splňovat podmínky pro použití 

1. režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku tím, že začala mít na území Evropské unie 

sídlo nebo provozovnu, je jí registrace zrušena ke dni, ve kterém přestala splňovat tyto 

podmínky, 

2. režimu Evropské unie nebo dovozního režimu v tuzemsku tím, že přemístila sídlo 

z tuzemska nebo přestala mít v tuzemsku provozovnu, je jí registrace zrušena ke dni, 

ve kterém přestala splňovat tyto podmínky, nebo 

3. režimu Evropské unie v tuzemsku tím, že přestala uskutečňovat dodání zboží, jehož 

odeslání nebo přeprava jsou zahájeny v tuzemsku, je jí registrace zrušena ke dni, 

ve kterém přestala splňovat tyto podmínky, 

b) závažně porušila pravidla související s dovozním režimem, je jí registrace zrušena ke dni, 

ve kterém je vydáno rozhodnutí o zrušení registrace, nebo  

c) je pověřující osobou, je jí registrace zrušena ke dni předcházejícímu dni, od kterého 

je uvedena v registraci zprostředkovatele nebo k němu obdobně přiřazena. 

§ 110u 

Postup po zrušení registrace 

 Přidělené daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu lze po dobu 2 měsíců od 

zrušení registrace osoby uskutečňující vybraná plnění používat pro dovoz vybraného plnění, 

které bylo dodáno přede dnem zrušení této registrace; to neplatí, pokud registrace byla 

zrušena z důvodu závažného porušení povinností souvisejících s dovozním režimem. 

Pododdíl 4  

Registrace zprostředkovatele  

§ 110v 

Přihláška k registraci  

 (1) Hodlá-li osoba povinná k dani v tuzemsku plnit jako zprostředkovatel jménem a na 

účet osoby uskutečňující vybraná plnění povinnosti vyplývající z použití dovozního režimu 

a splňuje-li podmínky, za kterých může být v tuzemsku zprostředkovatelem, je povinna podat 

přihlášku k registraci zprostředkovatele. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBNVFUEWJ)



- 24 - 

 

 

(2) Přihláška k registraci se podává do 10 dnů po skončení zdaňovacího období, ve 

kterém došlo ke splnění podmínek, za kterých může být osoba povinná k dani v tuzemsku 

zprostředkovatelem, pokud přestane jako zprostředkovatel používat dovozní režim v jiném 

členském státě, protože přemístí sídlo nebo přestane mít v jiném členském státě provozovnu. 

§ 110w 

Oznamovací povinnost 

 (1) Dojde-li ke změně údajů, které je zprostředkovatel povinen uvádět při registraci 

zprostředkovatele v dovozním režimu, je povinen tuto změnu oznámit správci daně do 10 dnů 

po skončení kalendářního měsíce, ve kterém nastala.  

(2) Přestane-li pověřující osoba uskutečňovat vybraná plnění v dovozním režimu, je 

zprostředkovatel, v jehož registraci je uvedena, povinen tuto skutečnost oznámit správci daně 

do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém tato osoba přestala vybraná plnění 

poskytovat. 

§ 110x 

Rozhodnutí o registraci  

 (1) Splní-li osoba povinná k dani, která podala přihlášku k registraci zprostředkovatele 

v dovozním režimu, podmínky pro registraci zprostředkovatele, správce daně ji zaregistruje. 

 (2) Osoba povinná k dani je v tuzemsku registrována jako zprostředkovatel v dovozním 

režimu 

a) ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována 

v dovozním režimu, 

b) ode dne, ve kterém došlo ke splnění podmínek pro registraci v dovozním režimu jako 

zprostředkovatele v tuzemsku tím, že přemístila sídlo nebo přestala mít v jiném členském 

státě provozovnu, a tím přestala splňovat podmínky, na základě kterých byla jako 

zprostředkovatel registrována v dovozním režimu v jiném členském státě.  

 (3) V rozhodnutí o registraci zprostředkovatele v tuzemsku správce daně přidělí namísto 

daňového identifikačního čísla daňové evidenční číslo zprostředkovatele pro účely dovozního 

režimu. 

 (4) Na daňové evidenční číslo se přiměřeně použijí ustanovení o daňovém 

identifikačním čísle. 

§ 110y  

Změna registrace na žádost  

(1) Správce daně změní rozhodnutím registraci zprostředkovatele na základě oznámení 

o změně registračních údajů, ve kterém zprostředkovatel žádá o změnu registrace spočívající 

v doplnění nebo vypuštění osoby uskutečňující vybraná plnění v jeho registraci, k poslednímu 

dni zdaňovacího období, který následuje nejdříve 15 dnů po podání tohoto oznámení. 

(2) V rozhodnutí o změně registrace zprostředkovatele správce daně přidělí každé osobě 

doplněné podle odstavce 1 daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu. 

§ 110z 

Změna registrace z moci úřední 

(1) Správce daně rozhodne z moci úřední o změně registrace zprostředkovatele 

spočívající v tom, že osoba uskutečňující vybraná plnění již nebude uvedena v jeho registraci, 
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pouze pokud  

a) zprostředkovatel oznámí, že tato osoba přestala uskutečňovat vybraná plnění v dovozním 

režimu,  

b) tato osoba po dobu 2 let neuskuteční vybrané plnění v dovozním režimu, 

c) tato osoba nesplňuje podmínky použití dovozního režimu v tuzemsku, na jejichž základě 

byla uvedena v registraci zprostředkovatele, 

d) tato osoba závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně ve 

zvláštním režimu jednoho správního místa nebo 

e) zprostředkovatel oznámí, že již není touto osobou pověřen, aby plnil povinnosti 

vyplývající z použití dovozního režimu jejím jménem a na její účet. 

 (2) Osoba uskutečňující vybraná plnění přestane být uvedena v registraci 

zprostředkovatele 

a) k poslednímu dni zdaňovacího období, v němž bylo rozhodnutí o změně registrace vydáno, 

nebo 

b) ke dni, ve kterém je vydáno rozhodnutí o změně registrace z důvodu závažného porušení 

povinností vztahujících se ke správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa. 

§ 110za  

Zrušení registrace na žádost  

 Správce daně zruší registraci zprostředkovatele na základě oznámení o změně 

registračních údajů, ve kterém žádá o zrušení registrace, k poslednímu dni zdaňovacího 

období, který následuje nejdříve 15 dnů po podání této žádosti. 

§ 110zb  

Zrušení registrace z moci úřední  

 (1) Správce daně zruší registraci zprostředkovatele z moci úřední, pouze pokud 

zprostředkovatel  

a) po dobu 2 po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí neměl ve své registraci uvedenou žádnou 

pověřující osobu, 

b) nesplňuje podmínky, na jejichž základě byl jako zprostředkovatel registrován, nebo 

c) závažným způsobem jako zprostředkovatel poruší své povinnosti vztahující se ke správě 

daně v dovozním režimu v tuzemsku. 

 (2) Zprostředkovateli je registrace zrušena  

a) k poslednímu dni zdaňovacího období, v němž bylo rozhodnutí o zrušení registrace 

vydáno, 

b) ke dni, ve kterém přestal splňovat podmínky, na jejichž základě byl jako zprostředkovatel 

registrován, tím, že přemístil sídlo z tuzemska nebo přestal mít v tuzemsku provozovnu, 

nebo 

c) ke dni, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o zrušení registrace z důvodu závažného 

porušení povinností souvisejících s dovozním režimem. 
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Pododdíl 5 

Daňové přiznání a placení daně  

§ 110zc  

Zdaňovací období  

 Zdaňovacím obdobím je pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa  

a) kalendářní čtvrtletí v případě režimu mimo Evropskou unii a režimu Evropské unie,  

b) kalendářní měsíc v případě dovozního režimu. 

§ 110zd 

Daňové přiznání  

 (1) Uživatel je povinen podat daňové přiznání do konce kalendářního měsíce 

následujícího po skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že za příslušné zdaňovací 

období neuskutečnil vybrané plnění.  

  (2) Připadne-li poslední den lhůty podle odstavce 1 na sobotu, neděli nebo svátek, je 

posledním dnem lhůty tento den.  

§ 110ze 

Dodatečné daňové přiznání 

(1) Pokud uživatel zjistí, že daň má být vyšší, nebo nižší než poslední známá daň, a je 

povinen provést opravu daně, nebo využije svého oprávnění provést opravu daně, uvede ji 

nejpozději v dodatečném daňovém přiznání, které je součástí daňového přiznání za zdaňovací 

období, ve kterém se uživatel dozvěděl o skutečnostech rozhodných pro tuto opravu; důvody 

pro uvedení opravy daně a den zjištění rozdílu oproti poslední známé dani se neuvádí. 

(2) Podání dodatečného daňového přiznání z jiných důvodů, než jsou důvody podle 

odstavce 1, není přípustné. 

(3) Opravu daně podle odstavce 1 nelze v dodatečném daňovém přiznání uvést po 

uplynutí lhůty pro opravu daně, která činí 3 roky; lhůta pro opravu daně počne běžet dnem, ve 

kterém uplynula lhůta pro podání původního daňového přiznání. 

(4) Připadne-li poslední den lhůty pro opravu daně na sobotu, neděli nebo svátek, je 

posledním dnem lhůty tento den. 

(5) Daň dodatečně tvrzená osobou uskutečňující vybraná plnění nebo 

zprostředkovatelem je splatná v náhradní lhůtě splatnosti, která je shodná s lhůtou pro podání 

daňového přiznání, ve kterém uživatel uvedl příslušnou opravu daně. 

§ 110zf  

Vyčíslení daně 

 (1) Daň se vyčíslí v eurech s přesností na 2 desetinná místa bez zaokrouhlování. 

(2) Pro účely vyčíslení daně v eurech se pro přepočet použije směnný kurz 

a) Evropské centrální banky zveřejněný pro  

1. poslední den zdaňovacího období, nebo 

2. nejbližší následující den, pokud pro poslední den zdaňovacího období není kurz 

zveřejněn, nebo  

b) použitý u původního plnění v případě vyčíslení daně, pokud jde o podání dodatečného 

daňového přiznání. 
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§ 110zg  

Předepsání a stanovení daně  

 Správce daně na základě podaného daňového přiznání nebo dodatečného daňového 

přiznání předepíše do evidence daní výši tvrzené daně nebo rozdílu a daň se nestanoví. 

§ 110zh 

Postoupení daňového přiznání a platby  

 Správce daně postoupí správci daně státu spotřeby v odpovídajícím rozsahu  

a) údaje z podaného daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání a  

b) poukázanou platbu nejvýše do výše tvrzené daně.  

§ 110zi 

Platba bez dostatečného označení  

 Pokud uživatel neuvede, na kterou daň je platba určena, nebo neoznačí platbu 

referenčním číslem příslušného daňového přiznání, použijí se obdobně ustanovení daňového 

řádu o platbách vykonaných bez dostatečného označení daně. Neodpoví-li uživatel ve lhůtě 

stanovené správcem daně, vrátí mu správce daně tuto platbu. 

Oddíl 4  

Správa daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa v tuzemsku jako státě 

spotřeby  

§ 110zj 

Základní ustanovení  

 (1) Povinnosti vztahující se ke správě daně ve zvláštním režimu jednoho správního 

místa plní prostřednictvím správce daně státu identifikace 

a) osoba uskutečňující vybraná plnění, která je registrována ve zvláštním režimu jednoho 

správního místa a uskutečňuje vybraná plnění s místem plnění v tuzemsku, 

b) zprostředkovatel, který je registrován v dovozním režimu a plní povinnosti vyplývající 

z uskutečnění vybraných plnění s místem plnění v tuzemsku. 

 (2) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel uvedení v odstavci 1 jsou 

povinni plnit povinnosti uvedené v odstavci 1, s výjimkou podání činěných prostřednictvím 

elektronického portálu, vůči správci daně v tuzemsku v roli státu spotřeby od okamžiku, kdy 

vůči nim tento správce daně učiní úkon za účelem stanovení, vybírání, zajištění nebo 

vymáhání daně, při němž těmto osobám oznámí vznik této povinnosti.  

 (3) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel uvedení v odstavci 1 jsou 

daňovými subjekty. 

§ 110zk 

Postup k odstranění pochybností 

(1) Výzva k odstranění pochybností u daňového přiznání nebo dodatečného daňového 

přiznání nezahajuje doměřovací řízení z moci úřední. Nevyhoví-li osoba uskutečňující 

vybraná plnění nebo zprostředkovatel této výzvě nebo nepodají-li ve lhůtě uvedené ve výzvě 

dodatečné daňové přiznání, je doměřovací řízení zahájeno uplynutím této lhůty. 

(2) Lhůta podle odstavce 1 nesmí být, a to ani v důsledku jejího prodloužení, delší než 
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lhůta, ve které jsou osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel povinni uvést 

opravu daně v dodatečném daňovém přiznání. 

(3) Nedošlo-li k odstranění pochybností u daňového přiznání nebo dodatečného 

daňového přiznání, k němuž byla vydána výzva k odstranění pochybností podle odstavce 1, 

a nedošlo-li dosud k zahájení doměřovacího řízení, je doměřovací řízení zahájeno sdělením 

výsledku postupu k odstranění pochybností. Správce daně o této skutečnosti osobu 

uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatele vyrozumí v rámci tohoto sdělení. 

(4) Došlo-li k odstranění pochybností u daňového přiznání nebo dodatečného daňového 

přiznání, k němuž byla vydána výzva k odstranění pochybností podle odstavce 1, aniž by bylo 

podáno dodatečné daňové přiznání, sdělí správce daně tento výsledek osobě uskutečňující 

vybraná plnění nebo zprostředkovateli. 

§ 110zl  

 Předepsání daně  

 Poslední známou daň správce daně předepíše do evidence daní. 

§ 110zm 

Samovyměření a samodoměření daně  

 (1) Daň tvrzená osobou uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatelem, kteří 

jsou registrováni ve zvláštním režimu jednoho správního místa, v daňovém přiznání se 

považuje za vyměřenou dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání, a to ve výši 

v něm tvrzené.  

 (2) V případě, že osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel, kteří jsou 

registrováni ve zvláštním režimu jednoho správního místa, nepodají daňové přiznání 

v zákonem stanovené lhůtě, považuje se daň za tvrzenou ve výši 0 EUR. 

 (3) Daň tvrzená osobou uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatelem, kteří 

jsou registrováni ve zvláštním režimu jednoho správního místa, v dodatečném daňovém 

přiznání se považuje za doměřenou dnem podání dodatečného daňového přiznání, a to ve výši 

tvrzeného rozdílu oproti poslední známé dani. 

 (4) Pokud je daň tvrzená v 

a) daňovém přiznání nižší než nula, považuje se daň za tvrzenou ve výši 0 EUR, 

b) dodatečném daňovém přiznání ve výši, v důsledku které by daň za původní zdaňovací 

období měla být nižší než nula, odstavec 3 se nepoužije. 

§ 110zn 

Oprava základu daně a výše daně 

 (1) Při opravě základu daně postupují osoba uskutečňující vybraná plnění nebo 

zprostředkovatel obdobně podle § 42 odst. 1, 2, 4, 5 a 7 až 9. 

 (2) Pokud osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel využijí svého 

oprávnění provést opravu výše daně, postupují obdobně podle § 43 odst. 1 až 4. 

§ 110zo 

Zvláštní ustanovení o doměření daně z moci úřední 

K doměření daně z moci úřední může dojít také, pokud správce daně zjistí na základě 

postupu k odstranění pochybností, že poslední známá daň není ve správné výši. 
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§ 110zp 

Výzva k podání dodatečného daňového přiznání 

Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel jsou povinni na základě 

výzvy k podání dodatečného daňového přiznání podat toto dodatečné daňové přiznání 

nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém je jim tato 

výzva oznámena. Tuto lhůtu nelze prodloužit.  

§ 110zq  

Podání dodatečného daňového přiznání správci daně státu spotřeby  

(1) Po uplynutí lhůty podle § 110ze odst. 3 uvedou osoba uskutečňující vybraná plnění 

nebo zprostředkovatel opravy daně v samostatném dodatečném daňovém přiznání; v tomto 

dodatečném daňovém přiznání se uvádí i důvody pro uvedení opravy daně a den zjištění 

rozdílu oproti poslední známé dani. 

(2) Dodatečné daňové přiznání podle odstavce 1 není formulářovým podáním. 

(3) Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel činí podání podle 

odstavce 1 vůči správci daně státu spotřeby; ustanovení § 110o odst. 1 se nepoužije. 

(4) Dodatečné daňové přiznání není přípustné podat po uplynutí 9 let od počátku běhu 

lhůty pro stanovení daně. 

§ 110zr 

Pořadí úhrady daně  

 Platba se použije přednostně na úhradu daně tvrzené v daňovém přiznání, jehož 

referenčním číslem je tato platba označena. 

§ 110zs  

Placení daně státu spotřeby  

 Daň lze uhradit i přeplatkem na jiné dani. 

§ 110zt 

Ručení pověřující osoby 

 Pověřující osoba ručí za nezaplacenou daň z vybraného plnění, pokud nejpozději ke dni  

splatnosti daně z tohoto plnění věděla nebo vědět měla a mohla, že daň nebude 

zprostředkovatelem zaplacena. 

§ 110zu  

Příslušenství daně  

 (1) Úroky a penále vznikají v eurech s přesností na 2 desetinná místa bez 

zaokrouhlování.  

 (2) Za nepodání daňového přiznání nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit 

pokutu za opožděné tvrzení daně.  

 (3) Úrok z prodlení se nepředepíše, nepřesáhne-li částku 40 EUR. 

 (4) Úrok z posečkané částky se nepředepíše, nepřesahuje-li 40 EUR.  

 (5) V případě režimu mimo Evropskou unii a režimu Evropské unie  úrok z prodlení 
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nevzniká po dobu zdaňovacího období, za které se podává daňové přiznání, od něhož je 

odvozena náhradní lhůta splatnosti daně. 

(6) Správce daně může na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového subjektu 

v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední prominout až 100 % penále. Při 

tom není vázán návrhem daňového subjektu. 

§ 110zv  

Vymáhání daně  

 (1) Při přepočtu nedoplatku na českou měnu nebo na eura pro účely vymáhání daně se 

použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný pro den stanovení 

daně. Výsledná částka se zaokrouhlí na jednotky nahoru. 

 (2) Neuhrazená část nedoplatku zaniká, pokud  

a) není nedoplatek plně uhrazen pouze v důsledku kurzového rozdílu a  

b) nepřesahuje 20 EUR. 

 (3) Přeplatek vzniklý pouze v důsledku kurzového rozdílu, který nepřesahuje 20 EUR, 

zaniká. 

§ 110zw 

Insolvenční řízení 

Na zdaňovací období a lhůtu pro podání daňového přiznání se nepoužijí zvláštní 

ustanovení o insolvenčním řízení. 

Oddíl 5 

Správa daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa 

§ 110zx 

Oprava daně po zrušení registrace ve zvláštním režimu jednoho správního místa 

 Na opravy daně, které nebyly uvedeny nejpozději v dodatečném daňovém přiznání, 

které je součástí daňového přiznání za poslední zdaňovací období registrace ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa, se použije § 110zq obdobně. 

§ 110zy 

Zvláštní ustanovení o daňových povinnostech zprostředkovatele  

 (1) Daňové povinnosti zprostředkovatele týkající se vybraných plnění uskutečněných 

pověřující osobou nezanikají smrtí nebo zánikem zprostředkovatele. 

 (2) Daňové povinnosti podle odstavce 1 vzniklé ode dne skončení řízení o pozůstalosti 

zprostředkovatele, nebo ode dne zániku zprostředkovatele plní osoba, která uskutečnila tato 

vybraná plnění, s výjimkou daňových povinností zprostředkovatele, který je právnickou 

osobou s právním nástupcem; tyto povinnosti plní právní nástupce.“. 

CELEX: 32006L0112, 32008L0008, 32017L2455, 32019L1995  

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon 

č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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2. Ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, upravující povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty 

a ustanovení, která s nimi souvisejí, lze použít od 1. října 2020. Rozhodnutí o žádosti 

o udělení povolení podle věty první nabyde účinnosti nejdříve ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

3. Osoba povinná k dani, která ke dni 10. ledna 2021 měla zřízen přístup k elektronickému 

portálu ve zvláštním režimu jednoho správního místa prostřednictvím datové zprávy 

podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle § 110j odst. 2 písm. a) zákona 

č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může 

tímto způsobem k elektronickému portálu přistupovat do 20. ledna 2024. 

4. Osoba povinná k dani, která byla registrována ve zvláštním režimu jednoho správního 

místa nejpozději za poslední zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, uvede od 21. ledna 2024 opravy daně za zdaňovací období přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona v samostatném dodatečném daňovém přiznání; v tomto 

dodatečném daňovém přiznání se uvádí i důvody pro uvedení opravy daně a den zjištění 

rozdílu oproti poslední známé dani. Dodatečné daňové přiznání podle věty první není 

formulářovým podáním a činí se vůči správci daně státu spotřeby; ustanovení § 110o odst. 

1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 

nepoužije. 

5. Ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, upravující registraci ve zvláštním režimu jednoho správního místa a ustanovení, 

která s nimi souvisejí, lze použít od 1. října 2020. Správce daně osobu uskutečňující 

vybraná plnění nebo zprostředkovatele, kteří podali přihlášku podle věty první přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kteří splňují podmínky použití zvláštního režimu 

jednoho správního místa až ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaregistruje ve 

zvláštním režimu jednoho správního místa nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

6. Osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel, kterým bylo přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona oznámeno rozhodnutí o registraci ve zvláštním režimu 

jednoho správního místa, nemohou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přistupovat 

k elektronickému portálu s využitím přístupu se zaručenou identitou. 

ČÁST DRUHÁ 

Změna celního zákona 

Čl. III 

V § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. …/2020 Sb., se za 

písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího 

daň z přidané hodnoty,“. 

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h). 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. IV 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2, 5 

a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2020. 
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