
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: VIII. 

 

Návrh zákona, 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 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 4. března 2020, s termínem dodání 

stanovisek do 1. dubna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Č. 

res. 

Resort Č. 

př. 

Z/D Připomínky Vypořádání 

3. Ministerstvo obrany 1. D K bodu 76; § 109b: 

Navrhujeme předkladateli ke zvážení rozšíření platného regulačního 

opatření za stavu nouze, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu i o 

úlevy spojené s případnou povinností ozbrojených sil, ozbrojených 

bezpečnostních sborů, hasičských záchranných sborů, havarijních 

služeb a subjektů hospodářské mobilizace v případě, že jim nastává 

povinnost přiznat a uhradit daň dle § 108 zákona o DPH. 

V rámci regulačních opatření navrhujeme rovněž umožnit osobám 

povinným k dani uskutečňovat veškerá podání i jiným způsobem než 

elektronickou formou. 
 

Znění § 109b navrhujeme upravit následovně: 

 

„§ 109b 

 

Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného 

stavu 

 

Je-li vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný 

stav, může vláda nařízením na časově omezenou nezbytně nutnou 

dobu, odpovídající charakteru a intenzitě ohrožení bezpečnosti České 

republiky, 
 

a) provést úpravu sazeb daně, nejvýše však o 5 procentních bodů, 

případně přeřadit zboží nebo služby mezi sazbami daně, 

b) umožnit plátcům, kteří uskutečňují zdanitelná plnění pro ozbrojené 

síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory, 

havarijní služby a subjekty hospodářské mobilizace, dodávat 

stanovené druhy zboží a poskytovat stanovené služby těmto 

subjektům bez daně, při zachování nároku na odpočet daně v plné 

výši., 

c) umožnit ozbrojeným silám, ozbrojeným bezpečnostním sborům, 

Vysvětleno. 

Situace vyvolaná aktuálním vývojem souvisejícím se šíření viru 

SARS-CoV-2 ukázala na nedokonalosti úpravy týkající se 

ustanovení nejen zákona o dani z přidané hodnoty, ale i jiných 

daňových zákonů, které upravují opatření v návaznosti na krizové 

stavy (např. při vyhlášení nouzového stavu). Kromě nejednotnosti 

těchto ustanovení je v oblasti nepřímých daní rovněž 

nepřekročitelným mantinelem souladnost dané úpravy s unijním 

právem, která není naplněna. V této oblasti tak byla zahájena 

neformální jednání s Evropskou komisí, jejichž cílem je zavedení 
podobné možnosti, jaká je nyní obsažena v zákoně o dani z přidané 

hodnoty, i pro další subjekty. Dříve, než dojde k vyhodnocení 

celkové situace, není účelné dané ustanovení novelizovat a bude z 

předloženého návrhu zákona vypuštěno, resp. nově doplňovaná 

ustanovení se přemístí tak, aby nebylo nutné měnit označení tohoto 

ustanovení (které se uvedeným návrhem zákona ve verzi předložené 

do MPŘ nemění, ale pouze přesouvá). 

 

Pozn: Na základě vypořádání s Ministerstvem vnitra došlo ke změně 

textu vypořádání bez věcného dopadu do návrhu zákona. Více viz 

vypořádání připomínky č. 9/1. 
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hasičským záchranným sborům, havarijním službám a 

subjektům hospodářské mobilizace, kterým nastává v případě 

přijetí plnění povinnost přiznat daň podle § 108, u 

stanoveného druhu pořizovaného zboží a přijatých služeb daň 

nepřiznat a její výši nedoplňovat v evidenci pro účely daně z 

přidané hodnoty, 

d) umožnit osobám povinným k dani uskutečňovat podání jiným 

způsobem než podle § 101a.“ 

 

Odůvodnění 

Záměrem úlevy ve smyslu dodávat stanovené druhy zboží a poskytovat 

stanovené služby uvedeným subjektům bez daně je především snaha 

nezatěžovat státní rozpočet za nouzového stavu, stavu ohrožení státu a 

válečného stavu o výdaje ve výši předmětných daní. Avšak 

poskytovatelem potřebných služeb může být také osoba neusazená v 

tuzemsku. Zároveň může nastat situace, že potřebné zboží bude muset 

být pořízeno z jiného členského státu nebo dovezeno ze třetích zemí. 

Za předpokladu, že pořizovatelem předmětného zboží nebo služby 
budou samotné ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské 

záchranné sbory, havarijní služby a subjekty hospodářské mobilizace 

a v případě, že těmto subjektům nastane povinnost uhradit daň dle § 

108 zákona, by měla platit stejná daňová úleva, jako v případě dodání 

plnění tuzemskými plátci. 

Tato připomínka je doporučující. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

1. Z Zásadní připomínka: 

K důvodové zprávě, k obecné části, k bodu 6, k části „Dopad na 

daňové subjekty“, k 5. odstavci: 

Dopady navrhované úpravy na osoby, které jsou zapojeny do 

dodavatelsko-logistického řetězce při dovozu malých zásilek, nejsou 

žádným způsobem, ani rámcově, vyčísleny. Přitom se bude u 
provozovatelů poštovních služeb, a to primárně České pošty, s. p., 

jednat o enormní investiční náklady spojené s nákupem nových 

technologií, ale i mzdové náklady. Např. u České pošty je 

v současném systému, tj. osvobození od DPH u zásilek s hodnotou do 

22 EUR, vyclíváno denně cca 500 kusů zásilek. Po zrušení tohoto 

limitu by se za současného stavu mohlo jednat o počty zásilek 

v rozmezí 30 – 90 tis. zásilek denně. 

V této souvislosti požadujeme, aby byly tyto skutečnosti v důvodové 

zprávě zmíněny, uvedeny jejich alespoň rámcové dopady a způsob 

úhrady zvýšených nákladů s tím spojených. Přitom podotýkáme, že 

uváděné zavedení specifických postupů v rámci nového zvláštního 
režimu při dovozu zboží nízké hodnoty tyto náklady kompenzuje zcela 

Vysvětleno.  

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že předložený návrh zákona je 

povinnou implementací unijních předpisů, jejichž implementaci 

musí členské státy provést. Celkový dopad na daňové subjekty, 

ačkoli nemusí být zanedbatelný, je v daném případě irelevantní.  

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, Ministerstvo financí nedokáže 
s dostatečnou mírou přesnosti vyčíslit zvýšené náklady, které 

implementace této změny přinese. Považujeme však za důležité 

upozornit na skutečnost, že zrušením osvobození od daně z přidané 

hodnoty na dovoz zboží se posiluje konkurenceschopnost výrobců 

na území Evropské unie, tedy i České republiky, neboť dani z 

přidané hodnoty již bude podléhat zboží z dovozu ve stejné míře, 

jako kdyby došlo k nákupu zboží např. v tuzemsku.  

Ministerstvo financí nepovažuje za vhodné do důvodové zprávy 

uvádět dopady navrhované právní úpravy pouze na jediný dotčený 

subjekt, neboť se nejedná o jediný subjekt, na něhož daná právní 

úprava dopadne. V neposlední řadě, jak plyne mimo jiné z vyjádření 
České pošty, budou náklady, resp. investice spojené s 

implementovanou právní úpravou pokryty odměnou za službu 
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minimálně. spojenou s celním odbavením: „Česká pošta bude v důsledku 

zvýšené pracnosti, tj.nákladů/investic spojených se zavedením 

zdanění dříve osvobozeného dovozu zboží, jehož hodnota 

nepřesahuje 22 EUR, účtovat odměnu za službu spojenou s celním 

odbavením“. 

 
Vyjádření k vypořádání 

MPO souhlasí s vypořádáním, pokud prokazatelně existuje vyjádření 

České pošty, které se uvádí ve vypořádávání. 

 

Reakce na vyjádření. 

Pro vyjádření České pošty viz připomínku č. 142/10. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

2. D K návrhu zákona, k čl. I., k bodu 12 (§ 8 odst. 2 písm. b): 

Před slovem „nebo“ doporučujeme vypustit čárku 

Nevyhověno.  

Čárka před slovem nebo vyjadřuje vylučovací vztah. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

3. D K návrhu zákona, k čl I., k bodu 79 (§ 110t odst. 3 písm. b): 

Doporučujeme nahradit slovo „souvisejících“ správným tvarem 

„související“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a 
obchodu 

4. D K důvodové zprávě, k zvláštní části, k bodu 6: 

Na konci druhého odstavce doporučujeme odstranit přebytečnou 
závorku. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

5. D K důvodové zprávě, k zvláštní části, k bodu 14: 

Pojem „místo příjemce služby“ doporučujeme uvést v uvozovkách. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

6. D K důvodové zprávě, k zvláštní části, k bodu 34: 

Na konci prvního odstavce doporučujeme spojení „opravu základu 

daně v případně z přidané hodnoty“ nahradit spojením „opravu 

základu daně z přidané hodnoty“. Současné znění je nesrozumitelné. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

7. D K důvodové zprávě, k zvláštní části, k bodu 55: 

Ve druhé a třetí větě doporučujeme spojení „vracení daně“ nahradit 

spojením „vrácení daně“ za účelem zachování terminologie 

samotného návrhu právního předpisu a správného jazykového 

vyjádření s ohledem na smysl tohoto spojení. 

Vyhověno částečně. 

Pojmy byly upraveny tak, aby odpovídaly významovému rozdílu 

mezi slovy vrácení a vracení. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

8. D K důvodové zprávě, k zvláštní části, k bodu 74: 

Doporučujeme nahradit spojení „legislativně techniku změnu“ 

spojením „legislativně technickou změnu“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

9. D K důvodové zprávě, k zvláštní části, k bodu 78 (§ 109e): 

Doporučujeme spojení „V tomto ustanovení se upravuje povinnosti“ 

nahradit spojením „Toto ustanovení upravuje povinnosti“. 

Vyhověno jinak. 

Spojení bylo nahrazeno spojením „V tomto ustanovení se upravuje 

povinnost“. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

10. D K srovnávací tabulce k CELEX 32008L0008: 

Doporučujeme tabulku uvést do souladu s technickými požadavky na 

vypracování ST. Ve sloupci ID je třeba ID uvést ve formátu „číslo“ 

Vyhověno. 
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nikoliv „ID číslo“ (viz čl. 2 odst. 9). 

9. Ministerstvo vnitra 1. Z K čl. I bodu 76 – k § 109b zákona č. 235/2004 Sb.: 

Smyslem a účelem úpravy stávajícího § 110 předmětného zákona, 

kterou je navrhováno přesunout právě do připomínkovaného § 109b, 

bylo a je zavedení nástroje, který by zjednodušil administrativu, 

motivoval fyzické a právnické osoby k upřednostnění poskytování 

dodávek a služeb subjektům, jejichž činnost je zásadní z hlediska 
plnění krizových opatření, a fakticky tak umožnil pružněji reagovat na 

ohrožení bezpečnosti České republiky.  

Mezi subjekty, které se významně podílí na plnění krizových opatření, 

patří kromě jmenovaných subjektů i další složky integrovaného 

záchranného systému (viz § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů). Není tak důvodné, aby režim § 109b zákona o dani 

z přidané hodnoty nemohl být na základě kvalifikovaného rozhodnutí 

vlády zaveden i ve prospěch například vybraných poskytovatelů 

zdravotnické záchranné služby, což by zvýšilo efektivitu 

integrovaného záchranného systému. Pod pojmem „hasičské 
záchranné sbory“, který není právními předpisy definován, lze při 

využití komparace a výkladu dotčených právních předpisů rozumět 

Hasičský záchranný sbor České republiky a hasičské záchranné sbory 

podniků. 

Požadujeme tedy slova „hasičské záchranné sbory“ nahradit slovy 

„základní složky integrovaného záchranného systému“. Do obecného 

rozsahu případných příjemců zboží a služeb tak budou zahrnuti 

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (příspěvkové organizace 

krajů), obce nebo právnické osoby v rozsahu jimi zřízených jednotek 

sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotek sboru dobrovolných 

hasičů podniku, zařazených do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany; předmětné ustanovení naopak nebude nadále 
aplikovatelné ve vztahu k zřizovatelům hasičských záchranných sborů 

podniků, které nejsou zařazeny do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Nevyhověno. 

Text ustanovení § 110 (v návrhu přečíslovaného na § 109b) bude z 

předloženého návrhu zákona vypuštěn, neboť toto ustanovení není 

předloženým návrhem nijak měněno, ustanovení se pouze přesouvá 

z toho důvodu, aby byl vytvořen prostor pro vložení nové právní 

úpravy dalšího zvláštního režimu v oblasti daně z přidané hodnoty. 
Jedná se tak o připomínku nad rámec novely. 

 

Situace vyvolaná aktuálním vývojem souvisejícím se šíření viru 

SARS-CoV-2 však ukázala na nedokonalosti úpravy týkající se 

ustanovení nejen zákona o dani z přidané hodnoty, ale i jiných 

daňových zákonů, které upravují opatření v návaznosti na krizové 

stavy (např. při vyhlášení nouzového stavu). Kromě nejednotnosti 

těchto ustanovení je v oblasti nepřímých daní rovněž 

nepřekročitelným mantinelem souladnost dané úpravy s unijním 

právem, která není naplněna. V této oblasti tak byla zahájena 

neformální jednání s Evropskou komisí, jejichž cílem je zavedení 
podobné možnosti, jaká je nyní obsažena v zákoně o dani z přidané 

hodnoty, i pro další subjekty. Předkladatel tak připomínku 

uplatněnou připomínkovým místem v okamžiku, kdy dojde 

k avizované úpravě předmětného ustanovení.  

 

Vyjádření k vypořádání 

MV souhlasí s vypořádáním, pokud bude vypořádání upraveno 

s akcentem na skutečnost, že se nevyhovuje z důvodu, že se 

předmětné ustanovení v předkládané novele nemění a jde tak o 

připomínku nad rámec novely s tím, že k úpravě dojde komplexně 

v návaznosti na vyhodnocení současné situace. 

 
Reakce na vyjádření. 

Vypořádání bylo upraveno. 

9. Ministerstvo vnitra 2. Z K čl. I bodu 78 – k hlavě V dílu 2 zákona č. 235/2004 Sb.: 

Čl. 369za směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, 

kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud 

jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při 

poskytování služeb a prodeji zboží na dálku, umožňuje členským 

státům stanovit, že při použití zvláštního režimu při dovozu zboží 

Vysvětleno. 

Je potřebné vzít v úvahu změnu v příslušných celních předpisech, 

ke kterým od 1. ledna 2021 dochází nezávisle na změnách v právní 

úpravě v oblasti daně z přidané hodnoty. Do celního prohlášení ve 

věci propuštění každé zásilky do volného oběhu bude nutné vždy 

uvádět (minimálně) šestimístný kód nomenklatury celního 
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nízké hodnoty se uplatňuje základní sazba daně platná v členském 

státě dovozu. Vzhledem k další velké administrativní zátěži při 

sledování a rozlišování sazby daně z přidané hodnoty u každého 

jednotlivého případu dovozu zboží požadujeme, aby bylo přihlédnuto 

k této možnosti a aby při použití zvláštního režimu pro dovoz zboží 

nízké hodnoty bylo zváženo použití jednotné základní sazby daně. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

sazebníku. S ohledem na právní úpravu snížených sazeb v zákoně o 

dani z přidané hodnoty je u velké většiny zboží podléhajícího první 

nebo druhé snížené sazbě daně, bez nutnosti dalšího specifikování 

(např. deklarováním zvláštního kódu) možno bezpečně určit, že 

právě takové sazbě podléhá. Přesně ve smyslu uvedeného budou 

nastaveny příslušné funkcionality celního systému.   
K otázce dopadů takového opatření (plošného použití základní sazby 

daně z přidané hodnoty namísto snížené) lze uvést následující. 

Pokud by osoby, na jejichž účet jedná osoba povinná k dani - držitel 

povolení k použití tohoto zvláštního režimu, nechtěly právě pro 

vyšší zdanění, aby na jejich účet tato osoba jednala v rámci takto 

zatíženého zvláštního režimu, jednala by osoba povinná k dani na 

jejich účet stejně v rámci běžného režimu v případě dovozu a s 

povinností uplatnit snížené sazby. Celní prohlášení, resp. příslušná 

administrativní zátěž (formou rozsahu poskytnutých údajů), je v 

podstatě naprosto stejná. Případně by si tyto osoby mohly zvolit 

jiného dopravce, resp. jiného poskytovatele komplexních 

logistických služeb. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by bylo 
přijato to, co je požadováno v připomínce, vedlo by to 

ke skutečnosti, že by osoby využívaly služeb držitelů povolení k 

použití tohoto zvláštního režimu v menší míře, neboť by zdanění 

bylo vyšší, než kdyby tuto službu nevyužily. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MV souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 3. Z K čl. I bodu 78 – k § 109f zákona č. 235/2004 Sb.: 

Navrhované ustanovení stanoví, že osoba používající zvláštní režim 

při dovozu zboží nízké hodnoty má povinnost uhradit daň a osoba, na 

jejíž účet je jednáno, má povinnost zaplatit částku osobě, která 

používá tento režim. Předpokládáme, že další pravidla tohoto procesu 
budou upravena v celních právních předpisech. 

Požadujeme upravit ustanovení tak, aby na straně osoby používající 

tento zvláštní režim nemohlo dojít k odvodu daně dříve, než bude 

zboží doručeno a částka zaplacena osobou, na jejíž účet je jednáno. 

Domníváme se, že povinnost odvést daň bude stanovena nejdříve v 

okamžiku doručení zboží a zaplacení daně osobou, na jejíž účet je 

jednáno, osobě používající zvláštní režim (přičemž obě podmínky - 

doručení i zaplacení - musí být splněny). Samotný odvod daně bude 

pak uskutečněn v termínu pro podání zvláštního doplňkového celního 

prohlášení. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno. 

V celních předpisech nebudou upravena další zvláštní pravidla 

tohoto (konkrétního) procesu, tedy nově nad rámec stávající úpravy.  

K faktickému odvodu daně dojde až v souvislosti se zvláštním 

doplňkovým celním prohlášením, a to ve lhůtě splatnosti, která bude 
den po jeho podání.  

Povinnost daň přiznat však vzniká již v souvislosti s celním 

prohlášením ve věci propuštění zboží do celního režimu volného 

oběhu, přesněji v okamžiku propuštění zboží (viz nezměněné 

ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona o dani z přidané 

hodnoty).  

Jedinou situací, kdy může být lhůta pro zaplacení příslušné částky 

pozastavena (čl. 108 odst. 3 písm. a) celního kodexu Unie), resp. daň 

prominuta (čl. 121 odst. 1 písm. c) celního kodexu Unie), jsou 

situace, stanovené již nyní v celních předpisech, konkrétně v čl. 220 

odst. 2 prováděcího nařízení Komise k celnímu kodexu Unie (UCC 
IA) a čl. 148 odst. 3 delegovaného aktu k celnímu kodexu Unie 

(UCC DA). 
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První z nich, které bude novelizováno ve smyslu jeho pouze dočasné 

použitelnosti, je použitelné pouze v situaci, kdy propuštěné zboží 

nebylo možné doručit příjemci, resp. nebylo doručeno příjemci. 

Druhé jen v situaci, kdy je propuštěné zboží vráceno původnímu 

dodavateli nebo na jinou adresu (vždy do třetí země). 

Z toho tedy vyplývá, že pokud připomínka byla skutečně myšlena 
ve smyslu, že jakmile je zboží příjemci doručeno a/nebo nebude 

v příslušné lhůtě (pro podání zvláštního doplňkového celního 

prohlášení) jednoznačně identifikováno jako takové, které má být 

vráceno do třetí země (to bude opět obsahem zvláštního 

doplňkového celního prohlášení), musí osoba používající tento 

zvláštní režim daň z takové zásilky odvést. A to bez ohledu na to, 

zda dotčený má případně smluvní vztahy se svými klienty nastaveny 

tak, že vzájemná platba proběhne před nebo až po doručení zboží. V 

tomto smyslu tedy nelze doručení zboží a zaplacení daně oddělovat, 

resp. nelze se domnívat, že nemusí být odvedena daň z reálně 

doručeného zboží („uvedeného na trh/k osobní spotřebě v Unii“) jen 

proto, že nebyla v rámci (obchodního/smluvního) vztahu mezi 
oběma osobami zaplacena.       

K tomuto je rovněž třeba uvést, že ustanovení týkající se splatnosti, 

která je řešena i v připomínce dále, je ustanovení implementační a 

není možné, aby se členský stát od této úpravy odchýlil (více viz 

vypořádání připomínky č. 12 tohoto připomínkového místa). 

 

Vyjádření k vypořádání 

MV souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 4. Z K čl. I bodu 79 a čl. II – k § 110o odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona č. 

235/2004 Sb. a k bodu 6 přechodných ustanovení: 

Předložený návrh počítá s tím, že přihlášku k registraci (v rámci 

zvláštního režimu jednoho správního místa) a následné přihlašování 
do elektronického portálu bude možné učinit s využitím přístupu se 

zaručenou identitou. Přístup se zaručenou identitou je definován 

zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to 

v § 2 písm. x). Za přístup se zaručenou identitou se tedy mohou 

považovat i přístupové údaje, které vydal jiný orgán veřejné moci za 

jiným účelem než přihlašování do elektronického portálu ve smyslu § 

110o návrhu zákona. Z textu důvodové zprávy nelze dovodit, zda 

navrhovatel neměl v úmyslu zakotvit možnost přistupovat do 

elektronického portálu pouze prostřednictvím prostředků pro 

elektronickou identifikaci vydaných v rámci kvalifikovaného systému 
elektronické identifikace v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., 

o elektronické identifikaci, ve znění zákona  

Vysvětleno. 

Ustanovení § 110 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty upravuje 

způsoby, kterými lze podat přihlášku k registraci ve zvláštním 

režimu jednoho správního místa. Zároveň potom, jak uvádí 
připomínkové místo, lze stejnými způsoby i přistupovat k 

elektronickému portálu zřízenému pro tento zvláštní režim. 

Předmětné ustanovení je svou povahou zvláštní ustanovení, které 

oproti obecné právní úpravě obsažené v daňovém řádu zužuje (či 

samostatně upravuje) pro jednotlivé režimy zvláštního režimu 

jednoho správního místa způsoby, kterými lze činit elektronická 

podání – v tomto případě podat přihlášku k registraci (a následně 

k portálu přistupovat). Podle § 71 odst. 1 daňového řádu (ve znění 

sněmovního tisku č. 580, který bude v nejbližších dnech opětovně 

projednán v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky po 

jeho vrácení Senátem) lze podání činit elektronicky pouze datovou 

zprávou: 
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č. 12/2020 Sb. Nicméně pokud je tomu tak, požadujeme § 110o odst. 2 

písm. a) bod 2 upravit na následující znění:  

„2. s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v 

rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace, nebo“. 

Předpokládáme totiž, že je počítáno s možností, kdy přihlášení může 

být učiněno prostřednictvím zahraničního oznámeného systému 
elektronické identifikace dle čl. 9 nařízení Evropského Parlamentu a 

Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014  

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 

1999/93/ES. Za kvalifikovaný systém elektronické identifikace ve 

smyslu zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění 

zákona č. 12/2020, je považován rovněž oznámený systém 

elektronické identifikace s úrovní záruky alespoň značnou (viz 

§ 3 odst. 2 daného zákona). Takovéto přihlášení pak spadá rovněž  

do definice přístupu se zaručenou identitou dle zákona č. 365/2000 Sb. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

a)  podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje 

účinky vlastnoručního podpisu, 

b)  s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit 

do jeho datové schránky, 

c)  s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo 

d)  prostřednictvím daňové informační schránky. 

V případě režimu mimo Evropskou unii nelze použít žádný z těchto 

obecných způsobů podání a stanoví se tak samostatná zvláštní 

právní úprava – elektronické podání potvrzené prostřednictvím 

registračních údajů. V případě režimu Evropské unie nebo 

dovozního režimu se činí podání elektronicky:  

a) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit 

do jeho datové schránky, 

b) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo 

c)  prostřednictvím daňové informační schránky. 

Z uvedeného plyne, že v případě těchto dvou zvláštních režimů 

je záměrem uvedeného ustanovení oproti obecnému režimu pouze 

vyloučit možnost učinit podání elektronicky datovou zprávou 

podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 

vlastnoručního podpisu (§ 71 odst. 1 písm. a) daňového řádu). 

Z uvedeného plyne, že není možné návrhu vyhovět, neboť znění 

ustanovení § 110o odst. 2 písm. a) bodu 2 zákona o dani z přidané 

hodnoty pouze navazuje na formulaci obsaženou v obecném 
právním předpisu a stejně tak má dané ustanovení i stejný obsah 

jako právě zmíněné ustanovení v daňovém řádu. Změna 

legislativního textu by naopak mohla způsobit značné výkladové 

obtíže, zda oproti obecné právní úpravě nemá dojít ke zúžení 

možnosti činit elektronická podání s využitím přístupu se zaručenou 

identitou, což v žádném případě není záměrem této novely. 

 

Vyjádření k vypořádání 

MV souhlasí s vypořádáním. 

9. Ministerstvo vnitra 5. D K čl. I bodu 16 – k § 10i odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.: 

Doporučujeme odstavec 4 přeformulovat, neboť je v předložené 

podobě velmi obtížně srozumitelný. Domníváme se, že by mohl znít 

např.: „(4) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné 
k dani, kterou byla celková hodnota příslušných plnění bez daně 

překročena částka nebo její ekvivalent podle § 8 odst. 2 písm. c), je 

místo plnění podle odstavce 1.“. 

Nevyhověno. 

Byla dána přednost stávající formulaci, kterou předkladatel považuje 

co do srozumitelnosti za rovnocennou. 

9. Ministerstvo vnitra 6. D K čl. I bodu 57 – k § 82a odst. 12 zákona č. 235/2004 Sb.: 

Použití slova „vztahovat“ nepovažujeme v daném kontextu za 

příhodné. Formulace, že se „žádost může vztahovat na daňové 

Nevyhověno. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o transpozici poměrně 

problematického ustanovení směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. 
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doklady“, postrádá logickou návaznost. Doporučujeme předmětné 

slovo nahradit vhodnějším výrazem, např. slovem „zahrnovat“ nebo 

slovem „obsahovat“. 

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, a to čl. 14 odst. 2, byla zvolena formulace, která co 

nejvíce odpovídá formulaci uvedené směrnice. Uvedené má v co 

nejvyšší míře zajistit, že v případě upřesňování obsahu tohoto 
ustanovení v rámci Evropské unie (zejména prostřednictvím 

judikatury Soudního dvora Evropské unie), budou dané závěry 

použitelné i pro českou právní úpravu. 

9. Ministerstvo vnitra 7. D K čl. I bodu 71 – k § 104 odst. 8 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb.: 

Správce daně nepostupuje podle ustanovení § 104 novelizovaného 

zákona upravujícího nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období 

v případě použití zvláštního režimu pro dovoz zboží nízké hodnoty. 

Doporučujeme alespoň v důvodové zprávě uvést pravidla pro 

provádění oprav v rámci tohoto režimu, která vyplynou 

pravděpodobně z příslušných celních předpisů. 

Vyhověno. 

Do důvodové zprávy bylo doplněno, že změny oproti zvláštnímu 

doplňkovému celnímu prohlášení se budou činit využitím institutu 

žádosti o doměření cla podle ustanovení § 21 odst. 1 celního zákona.  

9. Ministerstvo vnitra 8. D K čl. I bodu 73 – k § 108 odst. 4 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb.: 

Dle ustanovení § 108 odst. 4 písm. d) předmětného zákona je osoba 

povinná k dani, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké 

hodnoty, pokud je na zboží použit tento režim, povinna přiznat daň, a 
to ve zvláštním doplňkovém celním prohlášení. Zvláštní doplňkové 

celní prohlášení je pak blíže popsáno též v § 109g, kde je uveden 

odkaz na 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. Dále pak navazuje změna celního zákona, kde v 

ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) je uvedeno, že náležitosti a vzor 

zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího 

daň z přidané hodnoty stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. 

Přiložené teze vyhlášky jsou však natolik obecné, že nemají žádnou 

vypovídající hodnotu. Pro splnění povinnosti je nutné s dostatečným 
předstihem znát konkrétní, jasně definované údaje požadované ve 

zvláštním doplňkovém celním prohlášení z důvodu správného a 

včasného nastavení systémů. Doporučujeme tedy přiložené teze 

vyhlášky odpovídajícím způsobem přepracovat a rozšířit. 

Vyhověno. 

Teze vyhlášky byly konkretizovány. 

9. Ministerstvo vnitra 9. D K čl. I bodu 78 – k hlavě V dílu 2 zákona č. 235/2004 Sb.: 

Doporučujeme revidovat stanovení způsobů zaokrouhlování v rámci 

jednotlivých postupů výpočtu daně z přidané hodnoty v celém procesu 

využití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty tak, aby 

nedocházelo k negativnímu dopadu na osobu využívající tento zvláštní 

režim při výběru a odvodu daně z přidané hodnoty. 

Vysvětleno. 

Problematika zaokrouhlování je vysvětlena v důvodové zprávě. 
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9. Ministerstvo vnitra 10. D K čl. I bodu 78 – k § 109c odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb.: 

Ustanovení užívá pojem „vlastní hodnota“. Důvodová zpráva k němu 

uvádí, že tento zatím není v platné unijní legislativě přesně vymezen. 

Dále je konstatováno, že dané slovní spojení bude definováno v rámci 

čl. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 

28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k 

některým ustanovením celního kodexu Unie, a to po přijetí 

příslušného návrhu, který se aktuálně projednává na úrovni Evropské 

unie. Dokončení legislativního procesu tohoto unijního právního 

předpisu se očekává v průběhu roku 2020. Vzhledem k nutnosti 

implementovat tato pravidla do připravovaných úprav systémů a 

procesů v České republice, je potřebné znát jasnou definici s 

dostatečným předstihem. Kategorie „vlastní hodnota zboží“ nesmí 

vnášet právní nejistotu, tudíž musí mít jasný výklad, který 

doporučujeme minimálně v rámci důvodové zprávy vyjasnit. 

V této souvislosti doporučujeme rovněž zvážit zakotvení ustanovení, 

které stanoví, že u zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty 
se do základu pro výpočet daně z přidané hodnoty u zboží nízké 

hodnoty nezahrnují náklady na dopravné. 

Vysvětleno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pojem „vlastní hodnota“ je pojmem, 

který bude stanoven prováděcím nařízením Evropské komise pro 

celou Evropskou unii jednotně, není možné si jej definovat pro účely 

České republiky samostatně. Od příslušné definice se nemůžeme 

odchýlit. Jakkoli rozumíme tomu, že pro samotnou implementaci je 
třeba tento pojem znát, nelze tím, že si daný pojem vydefinujeme v 

českém zákoně, jakkoli uspíšit přijetí dané normy na unijní úrovni. 

Příslušné ustanovení, resp. definice v rámci odkazovaného předpisu 

aktuálně zní: 

„(48) “intrinsic value” means  

(a) for commercial goods: the price of the goods themselves when 

sold for export to the customs territory of the Union, excluding 

transport and insurance costs, unless they are included in the 

price and not separately indicated on the invoice, and any other 

taxes and charges as ascertainable by the customs authorities 

from any relevant document(s); 

 (b)for goods of a non-commercial nature: the price which would 
have been paid for the goods themselves if they were sold for 

export to the customs territory of the Union;“. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že nedochází k zásadní věcné nebo 

obsahové změně oproti dnešnímu významu tohoto pojmu. 

Primárním účelem nového explicitně normovaného ustanovení je 
vnesení právní jistoty do problematiky, ve které bylo totožným 

způsobem postupováno na základě výkladu již nyní. 

Je třeba uvést, že do základu daně se zmiňované náklady na 

dopravné i nadále zahrnují - viz nezměněné ustanovení § 38 odst. 1 

písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty. Pro úplnost je třeba uvést, 

že i v rámci celního prohlášení dle čl. 143a přechodného 

delegovaného aktu k celnímu kodexu Unie (UCC DA) (viz sloupec 

H7 přílohy B UCC DA) je právě pro tento údaj vyhrazen zvláštní 

datový prvek. 

9. Ministerstvo vnitra 11. D K čl. I bodu 78 – k § 109e zákona č. 235/2004 Sb.: 

Není nám zcela zřejmé, jaký je konkrétní obsah evidence pro účely 

daně z přidané hodnoty. Doporučujeme postavit na jisto, zda bude 

podléhat právním předpisům upravujícím problematiku cla, nebo je 
upraven v jiném právním předpise. Strukturu a obsah evidencí je 

nezbytné znát dopředu pro náležitou implementaci navrhovaných 

změn. 

Dále doporučujeme ve zvláštní části důvodové zprávy blíže rozebrat 

rozdíl mezi doručením prostřednictvím veřejné datové sítě na 

elektronickou adresu a doručením prostřednictvím veřejné datové sítě 

Vysvětleno. 

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty není v oblasti daně 

z přidané hodnoty žádnou novinkou, ale standardní součástí. Již 

dnes plyne plátcům a identifikovaným osobám povinnost vést 
evidenci pro účely daně z přidané hodnoty z ustanovení § 100 

zákona o dani z přidané hodnoty. V této evidenci se vedou veškeré 

údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění 

potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení 

nebo kontrolního hlášení. 

Vzhledem k nově zaváděnému zvláštnímu režimu při dovozu zboží 
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na elektronickou adresu s odesláním prostřednictvím elektronického 

portálu, a to s ohledem na závěry učiněné Ústavním soudem v jeho 

nálezu sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ze dne 6. prosince 2016. 

nízké hodnoty se tatáž povinnost stanovuje pro osoby povinné k 

dani, a to ve vztahu k údajům vztahujícím se ke zdanitelným 

plněním, na která tento režim použila. Cílem této evidence je vést 

takové údaje, na základě kterých je možné ověřit, zda je přiznaná 

daň správná. Co bude předmětem evidence lze dovodit například z 

toho, že osoba povinná k dani, která používá zvláštní režim při 
dovozu zboží nízké hodnoty, bude podávat zvláštní doplňkové celní 

prohlášení a bude hradit daň. V evidenci se tak budou například 

nacházet údaje potřebné pro sestavení tohoto zvláštního 

doplňkového celního prohlášení. Mezi těmito údaji budou zejména 

evidenční číslo rozhodnutí v celním řízení, kterým bylo zboží nízké 

hodnoty propuštěno do volného oběhu, referenční (jedinečné) číslo 

zásilky, základ daně pro jednotlivou zásilku, sazba daně pro 

jednotlivou zásilku, částka daně pro jednotlivou zásilku a datum 

vzniku daňové povinnosti. Tento příkladný výčet byl doplněn do 

důvodové zprávy. 

Ustanovení o doručování v režimu jednoho správního místa není 

novým ustanovením a jeho znění vychází z unijní úpravy. Cílem 
příslušného zvláštního režimu je usnadnění plnění daňových 

povinností při poskytování služeb, kdy stát identifikace má být 

jediným místem elektronického kontaktu pro účely registrace a 

podávání přiznání k dani. Způsob elektronického doručování je 

efektivnější i z pozice správce daně. Je třeba si uvědomit, že správce 

daně bude komunikovat jak s osobami usazenými v tuzemsku, tak i s 

osobami ze třetích zemí, u kterých by bylo doručování 

prostřednictvím poštovních služeb administrativně, ale i právně 

komplikované. K tomu je třeba uvést, že e-mail je povinným 

registračním údajem, který musí být poskytnut. Vzhledem k 

celounijnímu nastavení zvláštního režimu, komunikaci se subjekty i 
mimo území České republiky a jinými situacemi, v rámci nichž je 

používáno doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na 

elektronickou adresu, dospěl předkladatel k závěru, že příslušné 

rozhodnutí Ústavního soudu nelze plně na danou úpravu vztáhnout. 

9. Ministerstvo vnitra 12. D K čl. I bodu I bodu 78 – k § 109g odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb.: 

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. Tato lhůta 

zřejmě navazuje na stávající lhůtu pro odvod cla. V případě zvláštního 

režimu při dovozu zboží, však bude velmi záležet na nastavení a 

propojení elektronických systémů, a to jak interních, tak externích. 
Navrhujeme pro zpracování celé agendy, kdy předpokládáme značný 

nárůst pracnosti, prodloužit lhůtu alespoň do konce měsíce po 

Nevyhověno. 

Ustanovení vztahující se ke splatnosti je implementací nového znění 

čl. 369zb odst. 2 směrnice o dani z přidané hodnoty, dle kterého je 

povinností členských států zavést pravidlo, že daň z přidané hodnoty 

bude splatná měsíčně ve lhůtě k úhradě vztahující se na úhradu 

dovozního cla (jedná se o text směrnice o dani z přidané hodnoty ve 

znění směrnice Rady 2019/1995). Dle původně navrhovaného znění 

čl. 369zb odst. 2 byla lhůta pro splatnost daně z přidané hodnoty 
nastavena do konce měsíce následujícího po dovozu, avšak nakonec 

je tato lhůta ve směrnici stanovena v návaznosti na celní předpisy 
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skončení kalendářního měsíce, což umožňuje i transponovaná 

směrnice. 

shodně se lhůtou pro úhradu celního dluhu, tedy do šestnáctého dne 

měsíce následujícího po dovozu (v návrhu zákona bude nově 

splatnost výslovně uvedena). Tato lhůta by měla být stanovena 

jednotně ve všech členských státech, členské státy tedy nemají 

možnost tuto lhůtu posunout. Vzhledem k tomu, že nelze posunout 

lhůtu splatnosti, nelze posunout ani lhůtu pro podání zvláštního 
doplňkového celního prohlášení. 

9. Ministerstvo vnitra 13. D K čl. I bodu 79 – k § 110i odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb.: 

Předmětné ustanovení ne zcela přesně vystihuje záměr předkladatele 

uvedený ve zvláštní části důvodové zprávy, dle které má jít o pravidlo, 

které správci daně zakazuje převést přeplatek na vymáhané nedoplatky 

a na nedoplatky vzniklé z titulu neuhrazené částky zajištěné daně. 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme větu první uvést ve znění: 

„Správce daně nemůže přeplatek převést na vymáhaný nedoplatek 

nebo na neuhrazenou částku zajištěné daně.“, popř.: „Správce daně 

není oprávněn přeplatek převést na vymáhaný nedoplatek nebo na 

neuhrazenou částku zajištěné daně.“.  

Ve větě druhé pak doporučujeme slovo „tak“ nahradit slovem „však“. 

Nevyhověno. 

V případě formulace textu § 110i odst. 1 věty první bylo vycházeno 

z terminologie používané v ustanovení daňového řádu, ke kterému je 

toto ustanovení lex specialis. Jedná se konkrétně o § 154 odst. 2 

daňového řádu, ve kterém se stanoví, na úhrady kterých nedoplatků 

se přeplatek převede. V tomto případě se tedy pouze stanoví, na 

které nedoplatky se přeplatek oproti obecné úpravě nepřevede. 

 

 

 

 

Nevyhověno. 

Nahrazením slova „tak“ slovem „však“ by došlo k posunu obsahu 

tohoto ustanovení. Obsahem normy ve větě druhé je postup správce 

daně, pokud na základě nepřevedení přeplatku podle věty první 

vznikne vratitelný přeplatek. Tento obsah by slovo „však“ 

nevyjadřovalo. 

9. Ministerstvo vnitra 14. D K čl. I bodu 79 – k § 110o odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb.: 

Domníváme se, že slovo „elektronicky“ uvedené ve větě první je zcela 

nadbytečné, a to s ohledem na samotnou povahu „elektronického 

portálu“. Doporučujeme jej tedy vypustit. 

Nevyhověno. 

Slovem „elektronicky“ se zdůrazňuje povaha podání. 

9. Ministerstvo vnitra 15. D Nad rámec návrhu – obecně: 

Upozorňujeme, že Česká pošta, s.p., bude v důsledku zvýšených 

nákladů spojených se zavedením zdanění dříve osvobozeného dovozu 

zboží, jehož hodnota nepřesahuje 22 EUR, účtovat odměnu za službu 
spojenou s celním odbavením, a to jak při samotném použití 

zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty (daň z přidané 

hodnoty odvádí za adresáta Česká pošta, s.p.), tak i v případě celního 

prohlášení při použití zvláštního režimu jednotného správního místa 

(daň z přidané hodnoty odvádí identifikovaná osoba).   

Doporučujeme vyjasnit otázku, jak bude postupováno v případě 

zdanění takové odměny v obou uvedených případech, tedy zda tato 

služba bude započítávána do hodnoty zboží a zdaněna spolu se 

zbožím, pak bude tedy poskytována Českou poštou jako osvobozené 

plnění, což zvlášť v případě celního odbavení při použití zvláštního 

Vyhověno. 

Poplatek za provedení celního odbavení (služba) by měl být součástí 

základu daně při dovozu zboží nízké hodnoty dle § 38 zákona o dani 

z přidané hodnoty. Celní odbavení (služba) je tedy plnění 
osvobozené s nárokem na odpočet daně pro poskytovatele podle 

§ 69 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. 

Pokud bude ve druhém případě použit na odvod daně z přidané 

hodnoty zvláštní režim jednoho správního místa - dovozní režim, 

bude při dovozu zboží nutné vystavit také celní prohlášení se super-

redukovaným datasetem (ačkoliv dovoz jako takový bude 

osvobozen od cla i daně z přidané hodnoty, neboť daň z přidané 

hodnoty byla/bude odvedena skrz zvláštní režim jednoho správního 

místa), pak službu celní odbavení již nelze osvobodit podle § 69 

odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, protože nesplní podmínku 

tohoto ustanovení, že „bylo zahrnuto do základu daně při dovozu 
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režimu jednotného správního místa bude v praxi těžko proveditelné, 

nebo bude možné takovou odměnu danit přímo na straně České pošty, 

s.p. (jako její plnění v rámci daňového přiznání). 

zboží dle § 38 zákona o dani z přidané hodnoty“. Do základu daně 

při dovozu zboží podle § 38 zákona o dani z přidané hodnoty celní 

službu tedy prakticky ani nelze zahrnout, neboť super-redukovaný 

dataset v celním prohlášení obsahuje pouze hodnotu zboží, resp. 

vlastní hodnotu a hodnotu přepravních nákladů. Z těchto důvodů by 

tedy služba celní odbavení měla být zdanitelné plnění pro 
poskytovatele této služby, pokud je místo plnění podle § 9 odst. 1 

zákona o dani z přidané hodnoty v České republice. Daňový subjekt, 

který bude odvádět daň z přidané hodnoty přes zvláštní režim 

jednoho správního místa, pak bude zdaňovat plnění prodej 

dovezeného zboží na dálku s místem plnění v České republice (§ 4 

odst. 10 navrhovaného znění), u kterého se určí základ daně podle § 

36 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. 

9. Ministerstvo vnitra 16. D K nadpisu: 

Jelikož nebyl návrh dosud projednán a schválen vládou na její schůzi, 

navrhujeme slova „Vládní návrh“ nahradit slovem „Návrh“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 17. D K čl. I bodu 6 – k § 4 odst. 9 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb.: 

Z důvodu právní jistoty je dle našeho názoru nezbytné revidovat 

navrhovaný § 4 odst. 9 písm. b) a postavit najisto, zda se jedná o výčet 

kumulativní či alternativní. Slovo „a“ dle čl. 42 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády napovídá, že by se mělo jednat o výčet kumulativní, 

což však nejspíš není záměrem předkladatele. Toto slovo by bylo 

nutné nahradit slovem „nebo“. 

Vyhověno. 

Vztah písmen a) až c) v § 4 odst. 9 byl revidován s tím, že je 

kumulativní, čemuž odpovídá použití spojky „a“. 

9. Ministerstvo vnitra 18. D K čl. I bodům 39 a 51 – k § 70 a § 79d odst. 1 zákona č. 235/2004 

Sb.: 

Navrhujeme za slovo „V“ vložit chybějící mezeru. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 19. D K čl. I bodu 48 – k § 79a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.: 

V předmětném novelizačním bodě doporučujeme slovo „slovy“ 

naradit slovem „slovem“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 20. D K čl. I bodu 52 – k § 79e odst. 2 a § 79e odst. 4 písm. b) zákona č. 

235/2004 Sb.: 

V zájmu zachování jednotnosti právního předpisu navrhujeme slovní 

spojení „nejvýše do výše“ nahradit již používaným výrazem 

„maximálně do výše“ (srov. např. § 19 a § 80 daného zákona). 

Nevyhověno. 

I s odkazem na Legislativní pravidla vlády se dává přednost české 

variantě, a to slovu „nejvýše“, které je v tomto kontextu již také 

v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, obsaženo. 

9. Ministerstvo vnitra 21. D K čl. I bodu 52 – k § 79e odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.: 

S ohledem na další ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty 

doporučujeme slova „do tří let“ nahradit slovy „do 3 let“. 

Vyhověno. 

 

9. Ministerstvo vnitra 22. D K čl. I bodu 65 – k § 97a zákona č. 235/2004 Sb.: 

Navrhujeme slova „§ 6j až § 6l“ nahradit slovy „§ 6j až 6l“ (srov. 

např. novelizační bod 63). 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 23. D K čl. I bodu 68 – k nadpisu § 100b zákona č. 235/2004 Sb.: 

Nadpis ustanovení § 100b by bylo příhodné přeformulovat na: 

Vyhověno jinak. 

Nadpis byl upraven takto: 
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„Zvláštní ustanovení o evidenci vedené provozovatelem 

elektronického rozhraní pro účely daně z přidané hodnoty“. 

„Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty 

vedené provozovatelem elektronického rozhraní“. 

9. Ministerstvo vnitra 24. D K čl. I bodu 69 – k § 101 odst. 6 a 7 zákona č. 235/2004 Sb.: 

Dle čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 

slovo „nové“ vypustit. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 25. D K čl. I bodu 79 – k § 110c odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb.: 

1. Doporučujeme sjednotit úvodní část odstavce 1 s ostatními 

navrženými ustanoveními, která vymezují vybrané pojmy (např. § 

110b či § 110g). Tato by po úpravě měla znít: „Pro účely 
zvláštního režimu jednoho správního místa se zprostředkovatelem 

rozumí osoba povinná k dani, která“. 

2. Tuto úpravu je vhodné obdobně provést i u odstavce 2, tedy 

změnit jej na: „Pro účely zvláštního režimu jednoho správního 

místa se pověřující osobou rozumí … .“. 

Vyhověno jinak. 

Vymezení pojmů pro účely zvláštního režimu jednoho správního 

místa bude sjednoceno, ale tak, že nejdříve bude ve větě uveden 

definovaný pojem, aby byla zajištěna jednodušší orientace 
v právním předpisu. (To neplatí pro případy, kde například 

s ohledem na návětí tento princip aplikovat nelze.) 

 

9. Ministerstvo vnitra 26. D K čl. I bodu 79 – k § 110e odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.: 

Pro větší přesnost ustanovení považujeme za vhodné za slova 

„elektronickou adresu“ vložit slova „uvedenou v přihlášce k 

registraci“. 

Nevyhověno. 

Toto vložení slov se vzhledem k § 110e odst. 1 považuje za 

nadbytečné. 

9. Ministerstvo vnitra 27. D K čl. I bodu 79 – k § 110p odst. 2 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb.: 

V zájmu gramatické správnosti navrhujeme slovo „režimu“ nahradit 

slovem „režim“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 28. D K čl. I bodu 79 – k § 110t odst. 3 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb.: 

Slovo „souvisejících“ je nutné nahradit správným tvarem tohoto slova, 
což je slovo „související“. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 29. D K čl. I bodu 79 – k § 110zf odst. 1 a § 110zu odst. 1 zákona č. 

235/2004 Sb.: 

Doporučujeme vybraná ustanovení formulačně sjednotit, tedy 

používat slova „dvě desetinná místa“ nebo slova „2 desetinná místa“, 

nikoli obě varianty. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 30. D K čl. I bodu 79 – k § 110zn odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.: 

Čárku uvedenou za slovy „vybraná plnění“ navrhujeme vypustit (srov. 

navrhovaný § 110zm či § 110zp). 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 31. D K čl. I bodu 79 – k § 110zu odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb.: 

Doporučujeme ustanovení revidovat ve smyslu jednotného užívání 

pořadí jednotlivých režimů. Ustanovení § 110zu odst. 5 stanoví úrok 

z prodlení „v případě režimu Evropské unie a režimu mimo Evropskou 

unii“, avšak navrhovaný § 110zc stanoví zdaňovací období „v případě 
režimu mimo Evropskou unii a režimu Evropské unie“. Domníváme 

se, že pořadí režimů by v rámci právního předpisu (v případech, které 

to z logiky věci připouští) měla být jednotná, což přispěje i k lepší 

čitelnosti a srozumitelnosti pro adresáty novelizovaného zákona. 

Vyhověno. 
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12. Ministerstvo 

zemědělství 

1. D K bodu 76 (§ 109b): Nově vkládané ustanovení zmocňuje vládu 

k mimořádným regulačním opatřením ve stavu nouze, ohrožení státu a 

válečného stavu. Podle navrhovaného písm. b) by vláda mohla 

umožnit plátcům, kteří uskutečňují zdanitelná plnění pro ozbrojené 

síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory, 

havarijní služby a subjekty hospodářské mobilizace, dodávat 
stanovené druhy zboží a poskytovat stanovené služby těmto subjektům 

bez daně. V reakci na aktuálně vyhlášený nouzový stav dáváme ke 

zvážení, zda by tento výčet neměl být rozšířen o další subjekty, např. o 

poskytovatele zdravotních služeb nebo poskytovatele sociálních 

služeb, a to za zejména za účelem nákupu zdravotnického materiálu. 

Vysvětleno. 

Situace vyvolaná aktuálním vývojem souvisejícím se šíření viru 

SARS-CoV-2 ukázala na nedokonalosti úpravy týkající se 

ustanovení nejen zákona o dani z přidané hodnoty, ale i jiných 

daňových zákonů, které upravují opatření v návaznosti na krizové 

stavy (např. při vyhlášení nouzového stavu). Kromě nejednotnosti 
těchto ustanovení je v oblasti nepřímých daní rovněž 

nepřekročitelným mantinelem souladnost dané úpravy s unijním 

právem, která není naplněna. V této oblasti tak byla zahájena 

neformální jednání s Evropskou komisí, jejichž cílem je zavedení 

podobné možnosti, jaká je nyní obsažena v zákoně o dani z přidané 

hodnoty, i pro další subjekty. Dříve, než dojde k vyhodnocení 

celkové situace, není účelné dané ustanovení novelizovat a bude z 

předloženého návrhu zákona vypuštěno, resp. nově doplňovaná 

ustanovení se přemístí tak, aby nebylo nutné měnit označení tohoto 

ustanovení (které se uvedeným návrhem zákona ve verzi předložené 

do MPŘ nemění, ale pouze přesouvá). 

 
Pozn: Na základě vypořádání s Ministerstvem vnitra došlo ke změně 

textu vypořádání bez věcného dopadu do návrhu zákona. Více viz 

vypořádání připomínky č. 9/1. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

2. Z 

(změněno 

na D) 

Upozorňujeme, že dne 30. 10. 2018 Evropská komise vydala 

upřesňující Pokyny k podmínkám způsobilosti DPH podle pravidel 

politiky soudržnosti v programovém období 2014 - 2020. Tyto pokyny 

navazují na rozhodnutí Tribunálu Soudního dvora Evropské unie T - 

89/10, který při své činnosti začal zohledňovat také Evropský účetní 

dvůr. 

V důsledku tohoto výkladu došlo ke zpřísnění pravidel pro posuzování 

způsobilosti daně z přidané hodnoty a zavedení konceptu tzv. 

"návratnosti" daně z přidané hodnoty a důsledné rozlišování pojmů 
"návratnost“ daně (recoverability) a "odpočitatelnost" podle národních 

úprav. 

U principu návratnosti je irelevantní, jaká výše daně z přidané hodnoty 

byly navrácena, případně jestli byla vůbec navrácena. Stačí pouhá 

možnost návratnosti podle národní úpravy a daň bude považována za 

návratnou, tudíž nezpůsobilou. 

Výše uvedené pokyny Evropské komise se podstatným způsobem 

dotýkají projektů a způsobilosti výdajů, které jsou certifikovány 

s Evropskou komisí za účelem získání příspěvků z Evropské unie 

a zajišťují do státního rozpočtu příjem z Evropské unie. 

Po vydání upřesňujících pokynů ze strany Evropské komise došlo ze 

Vysvětleno. 

Předložený návrh zákona je implementační novelou v oblasti 

e-commerce s nepřekročitelným termínem pro implementaci. Z 

tohoto důvodu nebudou do návrhu zákona doplňovány další změny, 

které nesouvisí s implementací, resp. s harmonizací zákona o dani 

z přidané hodnoty s unijním právem.  

Nad rámec zde uvedeného lze sdělit, že problematika návratnosti 

daně nespadá do harmonizovaných pravidel daně z přidané hodnoty, 

tj. tato problematika nebude ani v budoucnu součástí zákona o dani 
z přidané hodnoty, zvláště když se jedná o specifický pojem platný a 

použitelný pouze pro účely politiky soudržnosti. 

 

Vyjádření k vypořádání. 

MZE na základě návrhu vypořádání změnilo svoji zásadní 

připomínku na doporučující. 
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strany Ministerstva pro místní rozvoj k úpravě Metodického pokynu 

pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 

2014 - 2020. Tato úprava byla provedena formou metodického 

stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 2 ze dne 20. února 2019 a 

ukládá se řídícím orgánům zajistit si dostatečné informace od příjemců 

tak, aby byly schopny posoudit případnou návratnost daně z přidané 

hodnoty. 

Vzhledem k tomu, že v průběhu jednoho roku se administruje zhruba 

5 000 projektů, je nereálné provádět podrobné zjišťování u příjemců 

dotací a rozhodovat o případné návratnosti daně z přidané hodnoty. 

Kromě toho z hlediska právní jistoty na straně žadatelů je diskutabilní, 

zda je přijatelné, aby tato otázka byla řešena pouhým metodickým 

pokynem ministryně pro místní rozvoj. Platí obecná zásada, že 

o právech a povinnostech lze rozhodovat pouze na základě zákona. 

Upřesňující pokyny Evropské komise a metodické stanovisko 

ministryně pro místní rozvoj nemusí být v tuzemských soudních 

sporech závazné a rozhodující, tj. mohou vznikat judikáty podle 

právního řádu České republiky ve prospěch žadatelů – příjemců 

dotací. 

Ze všech výše uvedených důvodů Ministerstvo zemědělství požaduje, 

aby předkladatel zaujal v této věci stanovisko a případně, aby byl 

návrh zákona doplněn o úpravu tzv. návratnosti daně z přidané 

hodnoty. 

Tato připomínka je zásadní. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

1. D Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 

Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 

vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 

zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.  

 

K výkaznictví 

Upozorňujeme na nesouladné výkaznictví mezi vlastním návrhem a 

rozdílovou tabulkou, jde-li o navrhovaný § 6fa odst. 1, § 108 odst. 5 

písm. a), § 110b odst. 1 písm. c) zákona. 

Dále dáváme ke zvážení, zda v rozdílové tabulce u navrhovaného § 

108 odst. 4 písm. e) zákona neuvádět čl. 193 směrnice o DPH, ve 

znění směrnice 2018/1695. U navrhovaného § 110k odst. 1 zákona 

navrhujeme uvést odpovídající článek směrnicové úpravy. 

 

Bere se na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

Vyhověno.  

Nesoulad ve výkaznictví § 6fa odst. 1, § 108 odst. 5 písm. a) a § 110b 

odst. 1 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty bude opraven. 

 

Vysvětleno. 

U § 108 odst. 4 písm. e) bude v rozdílové tabulce promítnuta změna 

čl.  193 opravou směrnice 2018/1695, k materiálu bude doplněna 

srovnávací tabulka k této směrnici. 

U § 110k odst. 1 bude z textu rozdílové tabulky vypuštěn text písm. 
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b), který není transpoziční. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

2. - Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Primární právo Evropské unie zásadně přiznává členským státům 

právo autonomní daňové politiky a právo vydávat vlastní daňové 

předpisy. Na druhé straně zakazuje daňovou diskriminaci. Průlom do 

autonomie vnitrostátních daňových soustav členských států 
představuje harmonizace některých daní v rámci Evropské unie, která 

se připouští na základě článku 113 Smlouvy o fungování Evropské 

unie. Harmonizace se vztahuje na daně nepřímé, mezi které se řadí 

také daň z přidané hodnoty.  

 

Návrhu zákona se týkají následující předpisy EU:  

Unijní právní rámec daně z přidané hodnoty tvoří zejména:  

• čl. 110 až 113 Smlouvy o fungování Evropské unie – Daňová 

ustanovení; 

• směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 

o společném systému daně z přidané hodnoty (dále také 
„směrnice o DPH“). 

 

Předkládaný návrh zákona zapracovává do zákona o dani z přidané 

hodnoty následující směrnice Rady, kterými se mění směrnice 

2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty: 

• směrnici Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, 

kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 

2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z 

přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na 

dálku; 

• směrnici Rady (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, 
kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o 

harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně 

z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy; 

• směrnici 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. 

 

Na návrh se rovněž vztahují tyto předpisy Evropské unie: 

• směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se 

mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí 
služby; 

Bere se na vědomí. 
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• 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; 

• směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 25. června 2009, kterou se 
mění směrnice 2006/112/ES, 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 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 2013/43/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; 

• směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, 

kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 

2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně 

z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na 

dálku, 

• směrnice Rady (EU) 2018/1910, ze dne 4. prosince 2018, 

kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde 
o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému 

daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

3. Z Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně 

Je nutno vyjasnit, jak je zajištěna transpozice těchto ustanovení 

směrnice 2017/2455: 

- čl. 2 bod 4 (zrušení článku 34); 

- čl. 2 bod 6 (zrušení čl. 58 odst. 2 až 6); 

- čl. 2 bod 7 – článek 59c odst. 4 a 5; 

- čl. 2 bod 13 (zrušení čl. 358 bod 1, 2 a 3); 

- čl. 2 bod 20 – článek 368 druhý pododstavec; 

- čl. 2 bod 31 – článek 369z odst. 2; 

- čl. 2 bod 31 – článek 369zc. 
 

Vysvětleno.  

Transpozice uvedených ustanovení směrnice 2017/2455 je zajištěna 

následovně: 

• čl. 2 bod 4 (zrušení článku 34) – transpozice přesně kopíruje 

způsob promítnutí změn ve směrnici 2006/112 provedených 

směrnicí 2017/2455: zavedení definice prodeje zboží na dálku a 

prodeje dovezeného zboží na dálku v § 4 odst. 9 a 10 (čl. 14 

odst. 4 této směrnice) a změna v § 8 odst. 2 a násl. (čl. 59c této 

směrnice)  

• čl. 2 bod 6 (zrušení čl. 58 odst. 2 až 6) – transpozice přesně 

kopíruje způsob promítnutí příslušných změn ve směrnici 
2006/112 provedených směrnicí 2017/2455: změna v § 10i 
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Dále je nutno vyjasnit transpozici čl. 1 bod 5 (čl. 204 odst. 1 třetí 

pododstavec) a čl. 1 bod 14 (čl. 369zb odstavec 2) směrnice 

2019/1995. 

Nenalézáme dostatečnou transpozici směrnicové úpravy v čl. 369p 

směrnice o DPH (čl. 2 bod 30 směrnice 2017/2455). Navrhovaný § 

110o a § 110p neobsahují transpozici identifikačních údajů, jak jsou 
uvedeny v čl. 369p odst. 1, 2 a 3 směrnice o DPH. Přičemž stále platí, 

že dle Metodických pokynů (viz čl. 14) má mít implementační úprava 

povahu právního předpisu. 

V nově navrhované úpravě zvláštního režimu jednoho správního místa 

nenacházíme vykázán čl. 361 směrnice o DPH (ve znění směrnice 

2008/8/ES a směrnice 2017/2455), jehož transpozice je stávající 

úpravou zajištěna. Nutno vyjasnit.  

 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

odst. 3 a násl., limit s odkazem na §  8 (nový čl. 59c této 

směrnice) 

• čl. 2 bod 7 – článek 59c odst. 4 – stejné jako doposud v případě 

opatření podle  čl. 58 odst. 5: povinnost vykazovat příslušná 

plnění ve formuláři přiznání k dani z přidané hodnoty   

• čl. 2 bod 7 – článek 59c odst. 5: § 8 odst. 2 písm. c) věta první  

• čl. 2 bod 13 (zrušení čl. 358 bod 1, 2 a 3) - transpozice přesně 

kopíruje způsob promítnutí příslušných změn ve směrnici 

2006/112 provedených směrnicí 2017/2455 (čl. 1, od  1. 1. 

2019): vymezení TBE služeb v § 10i odst. 2 je v návaznosti na 

nový text čl. 58, vymezení pro účely zvláštního režimu bylo 

bezpředmětné 

• čl. 2 bod 20 – článek 368 druhý pododstavec – nevyžaduje 

přijetí nového ustanovení, transpozice bude zajištěna stejně jako 

transpozice čl. 250, na který se zde odkazuje, tj. v rámci § 101 

odst. 1 a 4 

• čl. 2 bod 31 – článek 369z odst. 2 – transpozice v § 109f 
písm. a) – vyhodnocení transpozice v tomto smyslu bude 

doplněno do textu návrhu a rozdílové tabulky; 

• čl. 2 bod 31 – článek 369zc – ČR v národní právní úpravě bude 

i nadále používat vyjádření vlastní hodnoty v eurech, tj. částku 

150 EUR nebude vyjadřovat v korunách, ustanovení o 

směnných hodnotách lze vyhodnotit jako nerelevantní 

z hlediska transpozice. 

Transpozice ustanovení čl. 1 bod 5 (čl. 204 odst. 1 třetí pododstavec) 

směrnice 2019/1995 není relevantní, protože ČR nevyužívá a ani 

nebude využívat ustanovení druhého pododstavce, ze kterého se ve 

třetím pododstavci stanoví výjimka (ČR nevyužívá možnost stanovit 

daňového zástupce). 

Transpozice ustanovení čl. 1 bodu 14 (čl. 369zb odstavec 2) 

směrnice 2019/1995, kterým byl změněn čl. 369zb odstavec 2 

zavedený směrnicí 2017/2455), je provedena v rámci § 109g – 

v tomto smyslu bude opraveno výkaznictví v rozdílové tabulce. 

Transpozice úpravy zvláštního režimu jednoho správního místa v čl. 

361 (non-EU režim) a 369p (EU režim) směrnice o DPH (ve znění 

směrnice 2017/2455) bude završena změnami v § 72 odst. 1 a 2 

daňového řádu (v současné době projednáváno v rámci sněmovního 

tisku 580), a to ve vazbě na jednotné řešení pro formulářová podání. 

 

Vyjádření k vypořádání 
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OKOM souhlasí s vypořádáním částečně. K připomínce neuplatňuje 

rozpor. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

4. Z Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně 

Dále žádáme o vyjasnění, zda je zákon o dani z přidané hodnoty 

dostatečně provázán s prováděcím nařízením 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. 
Důvodová zpráva se na některých místech zmiňuje o tomto nařízení, 

resp. o jeho poslední novele 2019/2026, přičemž některá ustanovení 

jsou podstatná pro pochopení základních pojmů/institutů, se kterými 

zákon operuje. Máme za to, že alespoň na některých místech by 

provazba s nařízením minimálně formou poznámky pod čarou byla 

přinejmenším žádoucí. Níže výslovně zmiňujeme pouze velmi vágní 

termín „usnadňuje“, ustanovení nařízení č. 282/2011, ve znění 

pozdějších nařízení, ale mají dopady do mnohých jiných ustanovení, 

jak zmiňuje i DZ. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno.  

V rámci uchopení implementace v oblasti tzv. e-commerce byl zvolen 

přístup, který byl využit rovněž při minulých novelách zákona o dani 

z přidané hodnoty v souvislosti s implementací unijního práva. 

Obecně se vychází ze skutečnosti, že prováděcí nařízení jsou přímo 

použitelná, a to bez explicitního odkazu v zákoně. Rozumíme obavě 
uvedené v připomínce týkající se pochopení základních 

pojmů/institutů, které vymezuje nařízení. A rovněž předkladatel se 

tímto v rámci přístupu k implementaci příslušných pravidel zamýšlel. 

Tam, kde předkladatel dospěl k závěru, že se jedná o pojem, který bez 

upřesnění, že se jedná o pojem pro dané účely definován v unijním 

právu, by byl matoucí, byl doplněn odkaz na přímo použitelné 

prováděcí nařízení č. 282/2011 (ve znění prováděcího nařízení Rady 

(EU) 2019/2026). V tomto smyslu bude doplněna provazba s 

prováděcím nařízením v dalších ustanoveních zákona, ve kterých se 

vyskytují pojmy, které mohou mít v jiných ustanoveních zákona 

(transpozičních k jiným ustanovením směrnice o DPH) jiný obsahový 

význam. Konkrétně v § 21 odst. 4 písm. k), které stanoví zvláštní 
pravidlo pro stanovení uskutečnění plnění v případech plnění 

vymezených v novém § 13a zákona, a to ve vazbě na den přijetí 

úplaty. Tento okamžik (okamžik přijetí platby) pro tyto účely 

prováděcí opatření vymezuje specificky (jako okamžik obdržení 

určité zprávy, ne skutečné platby). Protože výraz „ke dni přijetí 

úplaty“ se v zákoně o DPH vyskytuje v některých dalších 

ustanoveních, je nezbytné tento specifický význam v daném případě 

vyznačit formou poznámky pod čarou. 

Pojem „usnadňuje“ prováděcí nařízení nevymezuje samostatně, nýbrž 

vždy v dané souvislosti, resp. vždy ve vztahu k osobě povinné k dani. 

Z tohoto důvodu předkladatel dospěl k závěru o potřebnosti doplnění 
odkazu na přímo použitelný předpis Evropské unie v celkové 

souvislosti definice provozovatele elektronického rozhraní, nejen k 

samotnému pojmu „usnadňuje“. 

 

Vyjádření k vypořádání 

OKOM souhlasí s vypořádáním. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

5. Z K bodům 18 a 78 (navrhovaným § 13a a § 109c) 

Žádáme o vyjasnění, zda je v zákoně dostatečná provazba na 

prováděcí nařízení č. 282/2011, resp. prováděcí nařízení Rady (EU) 

2019/2026, na jehož čl. 5b odkazuje DZ na str. 53 s tím, že touto 

přímo použitelnou úpravou se stanoví význam termínu usnadňuje. 

Vysvětleno. 

Obecně k přístupu k implementaci odkazuje předkladatel na 

vypořádání předchozí připomínky, jejíž závěry se vztahují i k této 

připomínce. 

Příklad odkazů, které používá zákon o platebním styku, nepovažuje 
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Má-li být termín vlastní hodnota v navrhovaném § 13a a § 109c 

zákona vymezen přímo použitelným předpisem EU, jehož brzké přijetí 

je očekáváno a který má mít bezprostřední dopady na navrhovanou 

úpravu (viz str. 54 a 68 DZ), máme za to, že v návrhu zákona by měla 

být uvedena provazba na takový předpis EU. Jak by mělo být takové 

provázání po formální stránce provedeno, nalezneme např. v zákoně o 
platebním styku (§ 39 odst. 2, § 56 odst. 2 nebo § 201 odst. 4). 

 

Tato připomínka je zásadní. 

předkladatel za úplně přiléhavý na předkládanou implementaci. V 

rámci zákona o platebním styku se odkazují na přímo použitelný 

předpis, který zřejmě provádí danou oblast jako celek. Tak tomu v 

oblasti daně z přidané hodnoty není, protože daný přímo použitelný 

předpis upravuje řadu oblastí, které jsou v zákoně o dani z přidané 

hodnoty na více místech a s největší pravděpodobností by se 
nejednalo pouze o pouhé tři odkazy v celém zákoně, ale o větší 

množství odkazů, které by šly napříč zákonem o dani z přidané 

hodnoty. Jakkoli rozumíme cíli, k němuž nejspíše připomínka 

směřuje, a to větší přehlednosti harmonizované úpravy v národním 

právním předpise, obává se předkladatel, že by výsledkem bylo spíše 

zatížení textu národní právní úpravy přemírou odkazů na přímo 

použitelné nařízení, což by nejspíše vedlo k větší nepřehlednosti a 

nečitelnosti normativního textu. 

Pokud by připomínkové místo trvalo na tom, aby zákon o dani 

z přidané honoty používal stejný druh odkazů jako zákon o platebním 

styku, protože bez příslušných odkazů v zákoně o dani z přidané 

hodnoty není příslušná implementace dostatečná, pak by předkladatel 
uvítal, aby bylo možné příslušné proodkazování uskutečnit v rámci 

následující novely zákona o dani z přidané hodnoty. Předkladatel má 

za to, že daná změna by neměla být uskutečněna pouze pro aktuálně 

prováděnou implementaci, ale stejně by se mělo přistoupit i k 

implementacím již proběhlým, aby nevznikaly pochopitelné dotazy, 

zda to, že jiné pojmy nejsou proodkazovány stejným způsobem, 

znamená, že se jedná o pojmy čistě národní a při jejich výkladu je 

třeba postupovat v souladu s národním právem, resp. z jejich 

obecného významu. Předkladateli je zřejmé, že se jedná o názor lichý, 

protože prováděcí nařízení je přímo aplikovatelné, avšak z hlediska 

struktury zákona a uchopení implementace se mohou podobné dotazy 
objevovat v množství nikoli malém. 

 

Vyjádření k vypořádání 

OKOM souhlasí s vypořádáním. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

6. Z K bodům 44 až 46 (navrhovanému § 74a) 

Směrnice o DPH v článku 185 odst. 2 stanoví, že oprava se neprovádí 

u některých plnění, které vyjmenovává, např. u plnění, která zůstala 

zcela nebo zčásti nezaplacenou, ani při zničení, ztrátě či krádeži 

majetku, které byly řádně doloženy nebo potvrzeny. Zároveň však 

umožňuje členskému státu vyžadovat opravu u plnění, která zůstala 

zcela nebo zčásti nezaplacena, a u krádeží. Domníváme se, že tomu 

neodpovídá nové znění § 74a zákona o dani z přidané hodnoty, které 
má implementovat ustanovení § 185 odst. 2 směrnice, jelikož 

neobsahuje výčet situací, kdy se oprava neprovádí. Žádáme vysvětlit, 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 74a (oprava odpočtu daně v případě nedobytné 

pohledávky) bylo do zákona o dani z přidané hodnoty nově zařazeno 

s účinností od 1. 4. 2019.  Toto ustanovení úzce souvisí s § 46 až § 

46g (oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky) 

zařazenými do zákona o dani z přidané hodnoty taktéž s účinností od 

1. 4. 2019. Cílem nové právní úpravy byla vyšší harmonizace zákona 

o dani z přidané hodnoty s články 90, 184 a 185 směrnice Rady 
2006/112/ES.  
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případně ustanovení upravit tak, aby bylo v souladu se směrnicí.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

Smyslem článku 90 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES je nezatížit 

odvodem daně plátce poskytujícího zdanitelné plnění v případech, 

kdy je mu toto plnění zcela nebo částečně nezaplaceno, jelikož 

obecně nelze vybrat daň převyšující částku, která byla poskytovateli 

plnění zaplacena. Protože však nezaplacení může být za určitých 

okolností těžko ověřitelné nebo jen dočasné, je členským státům v 
článku 90 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES dána pravomoc 

odchýlit se v případě nezaplacení plnění od ostatních případů snížení 

základu daně a definovat situace, kdy plnění zůstane zcela nebo 

zčásti nezaplaceno. 

Podle článku 184 směrnice Rady 2006/112/ES se počáteční odpočet 

daně opraví, je-li vyšší nebo nižší, než na jaký měla osoba povinná 

k dani nárok. Podle navazujícího článku 185 směrnice Rady 

2006/112/ES mohou členské státy vyžadovat opravu odpočtu 

u plnění, která zůstala zcela nebo zčásti nezaplacena a u krádeží.  

Ke vzájemné vazbě článků 90 a 185 směrnice Rady 2006/112/ES se 

Soudní dvůr Evropské unie vyjádřil následovně: „Zatímco článek 90 

směrnice Rady 2006/112/ES upravuje právo dodavatele snížit základ 
daně, pokud po uzavření transakce neobdrží protiplnění, které mu 

mělo být poskytnuto, nebo obdrží pouze jeho část, článek 185 této 

směrnice se týká opravy počátečního odpočtu provedeného druhou 

stranou této transakce. Tyto dva články tedy představují dvě strany 

téže ekonomické operace a měly by být vykládány soudržně“ (bod 35 

rozhodnutí ve věci C-396/16 T - 2).  

Česká republika využila možnosti dané členským státům v článku 90 

odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES. Proto jsou v § 46 odst. 1 zákona 

o dani z přidané hodnoty přesně definovány situace, za kterých je 

věřitel oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné 

pohledávky. S ohledem na nutnost soudržného výkladu ustanovení 
§ 46 a násl. a § 74a zákona o dani z přidané hodnoty, neobsahuje 

§ 74a zákona o dani z přidané hodnoty výčet situací, za kterých je 

dlužník povinen provést opravu odpočtu daně v případě nedobytné 

pohledávky, ale (v odst. 1) zcela odkazuje právě na § 46 odst. 1 

zákona o dani z přidané hodnoty, když uvádí: „Dlužník je povinen 

snížit uplatněný odpočet daně, pokud nastaly skutečnosti rozhodné 

pro provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky, 

změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem 

nebo dodatečné opravy základu daně, které mají za následek snížení 

uplatněného odpočtu daně, a to za zdaňovací období, ve kterém se o 

těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.“ Obdobně 
tomu je u oprávnění plátce provést opravu odpočtu daně v případě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBNVFULK6)



- 22 - 

 

nedobytné pohledávky, které je upraveno v § 74a odst. 3 zákona o 

dani z přidané hodnoty.  

Ustanovení § 46 a násl. a § 74a zákona o dani z přidané hodnoty se 

týkají výhradně oprav základu a odpočtu daně v případech 

nezaplacení zdanitelného plnění.  Veškeré ostatní případy oprav 

základu a odpočtu daně, implementující články 90 a 184 a 185 
směrnice Rady 2006/112/ES, jsou upraveny v ustanoveních § 42 

(oprava základu daně) a § 74 (oprava odpočtu daně) zákona o dani 

z přidané hodnoty. V § 74 odst. 2 a 3 je upravena oprava odpočtu 

daně ve specifických situacích, jakými jsou neuskutečnění plnění 

v případě poskytnuté a nevrácené úplaty a nepoužití jednoúčelového 

poukazu jako úplaty za skutečné dodání zboží nebo poskytnutí 

služby. Ve zbylých případech, obdobně jako je tomu v případě 

§ 74a, jsou situace, za kterých je plátce povinen nebo oprávněn 

provést opravu odpočtu daně, v § 74 odst. 1 a 6 vymezeny výhradně 

vazbou na existenci skutečností rozhodných pro provedení opravy 

základu daně, které jsou definovány v § 42 odst. 1 zákona o dani 

z přidané hodnoty, přičemž žádnou z takových skutečností není (a 
z logiky věci patrně ani být nemůže) krádež.  

Krádeže nejsou uvedeny v § 42, resp. § 46 zákona o dani z přidané 

hodnoty jako jeden z důvodů pro opravu základu daně, resp. opravu 

základu daně v případě nedobytné pohledávky a dále ani nejsou 

uvedeny jako speciální důvod pro opravu odpočtu daně, resp. opravu 

odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky v § 74, resp. v § 74a 

zákona o dani z přidané hodnoty. Z uvedeného je zřejmé, že Česká 

republika nevyužila možnosti dané členským státům v té části článku 

185 směrnice Rady 2006/112/ES, podle které mohou členské státy 

vyžadovat opravu odpočtu u krádeží. Dle našeho názoru není nutné 

tuto skutečnost do zákona o dani z přidané hodnoty explicitně uvádět. 
 

Vyjádření k vypořádání 

OKOM souhlasí s vypořádáním. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

7. Z K bodu 78 (navrhovanému § 109d) 

V navrhovaném § 109d se jako podmínka pro vydání povolení 

stanovuje poskytnutí jistoty. Jde o úpravu čistě vnitrostátního 

charakteru, která nemá oporu ve směrnici, resp. článek 369y směrnice 

o DPH, ve znění směrnice 2071/2455, ji pro vydání povolení 

nevyžaduje. Úpravu je nutno ospravedlnit z hlediska slučitelnosti 

s právem EU s ohledem na to, zda jistota nepředstavuje 

neodůvodněnou překážku volného pohybu. K tomu dodáváme, že 

některá jiná opatření navrhovaná i MF v minulosti zakládající 
povinnost složení jistoty si vyžadovala notifikaci podle směrnice 

Vysvětleno.  

Konkrétní navržená právní úprava vychází z ustanovení bodu 6 

prováděcího nařízení Rady (EU) 2019/2026 ze dne 21. listopadu 

2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud 

jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými 

rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující 

služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na 

dálku a určitá domácí dodání zboží, kdy se v kapitole XI vkládá 

nový oddíl, který zní: 
„ODDÍL 3 
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2015/1535. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Zvláštní režim pro přiznání a odvod DPH při dovozu (Články 

369y až 369zb Směrnice 2006/112/ES)  
 

Článek 63d 
 

Na uplatňování měsíčního odvodu DPH při dovozu v souladu se 

zvláštním režimem pro přiznání a odvod DPH při dovozu 

stanoveným v kapitole 7 hlavy XII směrnice 2006/112/ES se mohou 

vztahovat podmínky použitelné pro odklad úhrady cla v souvislosti s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013.  

Pro účely uplatňování zvláštního režimu mohou členské státy 

považovat podmínku „předložení zboží k proclení jménem osoby, 

pro kterou je zboží určeno“ za splněnou, pokud osoba předkládající 

zboží k proclení vyjádří svůj záměr použít zvláštní režim a vybrat 

DPH od osoby, pro kterou je zboží určeno.“. 
 

Jako jedinou podmínku pro odklad úhrady cla uvádí čl. 110 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 poskytnutí jistoty. 

Ministerstvo financí tedy pouze využívá oprávněně možnosti, kterou 

ji pro daný systém umožňuje prováděcí nařízení k dotčené směrnici 
2006/112/ES. 
 

Z obsahu připomínky není zcela zřejmé, o jakou neodůvodněnou 
překážku volného pohybu by mělo jít, tj. zda se jedná o potenciální 

riziko omezení volného pohybu zboží dle čl. 28 a násl. Smlouvy 

o fungování EU či zda se jedná o možné omezení volného pohybu 

služeb dle čl. 56 a násl. Smlouvy o fungování EU. Dle našeho názoru 

podmínka pro udělení povolení k použití zvláštního režimu při 

dovozu zboží nízké hodnoty ve formě zajištění nepředstavuje 

neodůvodněnou překážku volného pohybu ani v jednom z výše 

uvedených případů, a to zejména z důvodu, který považujeme v této 

věci za zcela primární. Tato podmínka nemůže být označena jako 

diskriminační, neboť dopadá na všechny subjekty bez rozdílu. Jedná 

se o transparentní systém, stanovící rovná pravidla stanovení 
zajištění pro všechny dotčené subjekty (jak subjekty české, tak 

subjekty zahraniční) a dále zcela jasně definovaný procesní postup 

správce daně.  

 

Vyjádření k vypořádání 

OKOM souhlasí s vypořádáním. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

8. Z K bodu 79 (navrhovanému § 110t a § 110z) 

Podle navrženého znění § 110t odst. 1 písm. a) správce daně zruší 

registraci ex offo, pouze pokud osoba uskutečňující vybraná plnění 

oznámí, že přestala v daném režimu zvláštního režimu jednoho 

správního místa uskutečňovat vybraná plnění nebo je neuskuteční po 

Vyhověno. 

Na základě článku 363 a článků 369e a 369r (u kterých se přepokládá, 

že na ně bylo odkazováno namísto v připomínce uvedeného článku 

369) vymaže členský stát osobu povinnou k dani z identifikačního 

registru, pokud lze mít za to, že zdanitelné činnosti této osoby 
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dobu 2 let. Lze se ptát, zda se doba 2 let vztahuje pouze na skutečnost, 

že osoba tato plnění neuskuteční, anebo také na skutečnost, že osoba 

přestala uskutečňovat vybraná plnění. Ustanovení není formulováno 

jednoznačně a důvodová zpráva tento problém nevyjasňuje. Žádáme 

proto o vysvětlení, k čemu se vztahuje doba 2 let a také, jestli je 

takové stanovení doby v souladu s článkem 363 směrnice o DPH. 
Obdobný problém se týká ustanovení § 110z zákona, resp. článku 369 

směrnice.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

skončily. Na tyto články směrnice navazuje článek 58a prováděcího 

nařízení (EU) č. 282/2011, ve kterém je uvedeno, že pro účely článků 

363, 369e a 369r se má za to, že zdanitelné činnosti skončily, pokud 

osoba povinná k dani používající zvláštní režim nedodala zboží nebo 

neposkytla služby, na něž se daný režim vztahuje, ani v jednom 

členském státě spotřeby po dobu dvou let. Lze tak uzavřít, že uvedená 
ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty jsou v souladu se 

směrnicí o dani z přidané hodnoty. 

Důvody pro zrušení registrace uvedené v připomínce jsou rozděleny 

do 2 písmen pro větší přehlednost. 

 

Vyjádření k vypořádání 

OKOM souhlasí s vypořádáním. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor 

kompatibility 

9. Z K bodu 79 (navrhovanému § 110zb) 

Podle navrženého znění § 110zb odst. 1 písm. c) správce daně zruší 

registraci zprostředkovatele ex offo, pouze pokud zprostředkovatel 

závažným způsobem jako zprostředkovatel poruší své povinnosti 

vztahující se ke správě daně v dovozním režimu v tuzemsku. Nicméně 

podle článku 369r odst. 2 směrnice o DPH je podmínkou pro zrušení 
registrace skutečnost, že zprostředkovatel soustavně porušuje pravidla 

tohoto zvláštního režimu. Směrnice tak obsahuje znak soustavnosti, 

zákon nikoliv. Žádáme vysvětlit a odůvodnit odchýlení se od znění 

směrnice.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Závěr: 

Do vypořádání výše uvedených připomínek považujeme návrh za 

částečně slučitelný s právem EU. 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno také v důvodové zprávě k v připomínce k citovanému 

ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, bližší specifikace pojmu 

„závažné porušení povinností“ je uvedena v článku 58b odst. 2 

prováděcího nařízení č. 282/2011 (v nařízení je použit pojem 

„soustavné porušování pravidel“). Pojem „závažné porušení 
povinností“ je již v oblasti režimu jednoho správního místa 

zaužívaný. 

 

Vyjádření k vypořádání 

OKOM souhlasí s vypořádáním částečně. K připomínce neuplatňuje 

rozpor.  

16. Úřad vlády České 

republiky 
- 

Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

1. D Tato připomínka vzhledem ke svému charakteru nebude vložena do 

eklepu coby oficiální připomínka k vypořádání, prosím však o její 
akceptování.  

 

V přiloženém § 7 odst. 7 je potřeba ve větě první doplnit za text 

"území Evropské" slovo "unie". 

Vyhověno. 

Platné znění bylo opraveno. Ostatních částí expedice návrhu zákona, 
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, se úprava nedotýká, neboť v platném znění 

byly pouze promítnuty změny plynoucí z návrhu zákona, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů 

Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk 

č. 572). 

27. Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

1. Z Obecně k návrhu 

Českomoravské konfederace odborových svazů projednala návrh 

zákona, 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 a zasílá k němu následující 

Nevyhověno. Rozpor. 

Jedná se o připomínku nad rámec předloženého návrhu zákona. Návrh 

zákona je implementační novelou v oblasti e-commerce s 

nepřekročitelným termínem pro implementaci. Z tohoto důvodu 

nebudou do návrhu zákona doplňovány další změny, které nesouvisí s 
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stanovisko. 

Nad rámec návrhu zákona požadujeme osvobození od daně z přidané 

hodnoty pro veškeré léky a zdravotnické prostředky uvedené 

v Registru zdravotnických prostředků dle § 78 zákona č. 268/2014 

Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

implementací, resp. s harmonizací zákona o dani z přidané hodnoty s 

unijním právem. Uskutečňovat koncepční politiku skrze doplnění 

úpravy sazeb daně do implementační novely bez projednání dané 

změny s dotčenými subjekty, resp. bez řádné deklarace tohoto záměru 

by nebyl korektní postup ze strany Ministerstva financí. 

Před provedením úpravy sazeb daně z přidané hodnoty by v prvé řadě 
měla být zpracována řádná analýza dopadů dané změny a následné 

vyhodnocení, zda daná změna bude mít očekávaný dopad na 

konečnou spotřebu a rovněž zda výpadek příjmů veřejných rozpočtů 

(nejen státního rozpočtu, ale rovněž rozpočtů krajů a obcí) je ve 

vztahu k plánovaným výdajům možný, resp. odůvodnitelný.  

Požadavek uvedený v připomínce lze pochopit, je-li motivován 

stávající situací spojenou s šířením viru SARS-CoV-2, avšak je třeba 

si uvědomit, že ke změně sazeb by došlo nejdříve až k 1. říjnu 2020. 

Lze předpokládat, že tak dlouho stávající situace trvat nebude. 

V neposlední řadě je třeba mít na paměti, že oblast daně z přidané 

hodnoty je oblastí harmonizovanou v rámci Evropské unie, což se 

vztahuje na problematiku, jaké zboží lze zařadit do snížené sazby 
daně z přidané hodnoty. Ustanovení § 78 zákona č. 268/2014 Sb., 

o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, představuje 

celkový Registr zdravotnických prostředků (všech) členěný do skupin 

ve všech různých úrovních. Předmětem připomínky tak jsou nejen 

veškeré léky, ale taktéž všechny zdravotnické prostředky momentálně 

zachycené v Registru zdravotnických prostředků. Jedná se tak o návrh 

všeobjímajícího osvobození od daně pro veškerá dostupná léčiva 

a zdravotnické prostředky. Směrnice o dani z přidané hodnoty 

umožňuje v čl. 132 odst. 1 písm. b) až e) osvobodit od daně pouze 

poskytnutí nemocniční a lékařské péče, poskytnutí služeb zubními 
techniky a dodání zubních náhrad zubními lékaři a zubními techniky a 

dodání lidských orgánů, lidské krve a mateřského mléka. Dále dle čl. 

136 směrnice o dani z přidané hodnoty je osvobozeno dodání zboží 

použitého výlučně na činnosti, které jsou osvobozeny od daně podle 

článku 132, tedy pokud je toto zboží nezbytné pro uskutečnění těchto 

osvobozených plnění. Jinak dodání ostatního zdravotnického zboží v 

souladu s čl. 134 směrnice o dani z přidané hodnoty osvobozeno není. 

Osvobodit od daně veškerá dodání léků a všech zdravotnických 

prostředků podle směrnice o dani z přidané hodnoty nelze. Tomu 

celkem přesně odpovídá i současné ustanovení § 58 zákona o dani 

z přidané hodnoty, kde je v odstavci 2 vymezeno, co se rozumí 
dodáním zdravotního zboží osvobozeným od daně a zároveň v 

odstavci 3, co tímto osvobozeným dodáním zdravotního zboží není 

(např. výdej nebo prodej zdravotnických prostředků na lékařský 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBNVFULK6)



- 26 - 

 

předpis i bez lékařského předpisu). 

27. Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

2. Z V případě neakceptování výše uvedeného návrhu požadujeme změnu 

sazby daně u všech léků, zdravotnických pomůcek a zdravotnického 

materiálu z první snížené sazby daně (15 %) do druhé snížené sazby 

daně (10 %), tedy přesunutí položek uvedených níže z přílohy č. 3 do 

přílohy č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb. 

 

Kód nomenklatury 

celního sazebníku 
Název zboží 

28-30 - Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, 

aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, 

farmaceutické výrobky - jen 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. 

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  

- tampóny vinuté 

-vata buničitá 

-prostředky stomické 
-deodorační 

-paruka 

01-96 - Zdravotnické prostředky podle právního 

Nevyhověno.  

Předložený návrh zákona je implementační novelou v oblasti 

e-commerce s nepřekročitelným termínem pro implementaci. Z tohoto 

důvodu nebudou do návrhu zákona doplňovány další změny, které 

nesouvisí s implementací, resp. s harmonizací zákona o dani z přidané 

hodnoty s unijním právem. Uskutečňovat koncepční politiku skrze 
doplnění úpravy sazeb daně do implementační novely bez projednání 

dané změny s dotčenými subjekty, resp. bez řádné deklarace tohoto 

záměru by nebyl korektní postup ze strany Ministerstva financí. 

Před provedením úpravy sazeb daně z přidané hodnoty by v prvé řadě 

měla být zpracována řádná analýza dopadů dané změny a následné 

vyhodnocení, zda daná změna bude mít očekávaný dopad na 

konečnou spotřebu a rovněž zda výpadek příjmů veřejných rozpočtů 

(nejen státního rozpočtu, ale rovněž rozpočtů krajů a obcí) je ve 

vztahu k plánovaným výdajům možný, resp. odůvodnitelný.  

Požadavek uvedený v připomínce lze pochopit, je-li motivován 

stávající situací spojenou s šířením viru SARS-CoV-2, avšak je třeba 
si uvědomit, že ke změně sazeb by došlo nejdříve až k 1. říjnu 2020. 

Lze předpokládat, že tak dlouho stávající situace trvat nebude. 

 

Vzhledem k tomu, že zásadní připomínky č. 1 a 2 jsou předkládány 

jako alternativy, a v případě vyhovění by bylo možné vyhovět pouze 1 

z nich, výsledkem vypořádání s připomínkovým místem je též pouze 1 

rozpor (zaznamenám u připomínky č. 1). 
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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 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 amputovanovanou 

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 
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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 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 neslyšícíosoby  

- 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. 

 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

 

Odůvodnění: 
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V době, kdy se české zdravotnictví potýká s výrazným až kritickým 

nedostatkem financí v rámci financování, je potřeba na jedné straně 

zvýšit příliv financí do tohoto rezortu ať už zvýšením platby 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem 

pojistného stát, úpravou úhradové vyhlášky atd., a na druhé straně 

minimalizovat náklady spojené s fungováním zdravotnictví, tedy 
například osvobodit od daně z přidané hodnoty veškeré léky, 

zdravotnické pomůcky, zdravotnický materiál, zdravotnické 

prostředky. Případně snížit sazbu daně z přidané hodnoty vztahující se 

ke zboží (lékům, zdravotnickým pomůckám, zdravotnickému 

materiálu atd.) z patnácti procentní sazby do sazby desetiprocentní. 

Nutnost této úpravy vnímáme o to intenzivněji v současné době, kdy 

celá Česká republika a s ní české zdravotnictví čelí pandemii 

nepředstavitelných rozměrů, jejíž úspěšné zvládnutí nutně 

předpokládá mimo jiných aspektů, jako je dostatek zdravotního 

personálu, dostupnost farmaceutických a zdravotnických prostředků, 

také dostatek finančních prostředků. 

38. Hospodářská 

komora České 
republiky 

1. Z Zásadní připomínka k Důvodové zprávě 

Připomínka k oddílu I., Obecná část, bod 6 (Předpokládaný 

hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy)  

Navrhovatel na straně 43 uvádí: 

„Výraznější navýšení nákladů spojených s povinnostmi na dani z 

přidané hodnoty lze očekávat u provozovatelů elektronického 

rozhraní, a to v souvislosti s novými pravidly a povinnostmi na dani z 

přidané hodnoty, které se na ně vztahují. Odhady těchto nákladů 

nejsou známy. 

Navýšení zátěže se očekává u osob, které jsou zapojeny do 

dodavatelsko-logistického řetězce při dovozu malých zásilek, a to 

rovněž v souvislosti se změnami způsobu provádění celních formalit 

podle přímo použitelných celních předpisů Evropské unie. Zatížení, 
kterému budou čelit vzhledem k výběru daně při dovozu, je částečně 

zmírněno zavedením specifických procesních postupů v rámci nového 

zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty.“ 

Hospodářská komora ČR považuje za zásadní, i když jde o 

transpoziční novelu a prostor pro případné alternativní řešení je velmi 

omezený, aby se předkladatel pokusil alespoň hrubě kvantifikovat 

finanční dopady na novelou negativně dotčené skupiny podnikatelů. 

Vysvětleno.  

V prvé řadě je nutné zdůraznit, na což ostatně odkazuje i připomínka, 
že předložený návrh zákona je povinnou implementací unijních 

předpisů, jejichž implementaci musí členské státy provést. Celkový 

dopad na daňové subjekty, ačkoli nemusí být zanedbatelný, je v 

daném případě irelevantní.  

Jak je uvedeno v důvodové zprávě, Ministerstvo financí nedokáže 

s dostatečnou mírou přesnosti vyčíslit zvýšené náklady, které 

implementace této změny přinese. Považujeme však za důležité 

upozornit na skutečnost, že zrušením osvobození od daně z přidané 

hodnoty na dovoz zboží se posiluje konkurenceschopnost výrobců 

na území Evropské unie, tedy i České republiky, neboť dani z přidané 

hodnoty již bude podléhat zboží z dovozu ve stejné míře, jako kdyby 
došlo k nákupu zboží např. v tuzemsku. Určitým subjektům tak 

vznikne dodatečná nevýhoda, jiné množině subjektů (taktéž 

reprezentovaných Hospodářskou komorou České republiky) však 

vznikne dodatečná výhoda. 

38. Hospodářská 

komora České 

republiky 

2. D Doporučující připomínka k Důvodové zprávě 

Připomínka k oddílu II., Zvláštní část čl. I, bod 18 (nový § 13a 

Vyhověno jinak. 

V důvodové zprávě byl doplněn text, že podrobné scénáře 

jednotlivých variant případů, na které se bude vztahovat § 13a, včetně 
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odst. 1 písm. a)  

Hospodářská komora ČR se připojuje k připomínce partnerské 

Komory daňových poradců ČR. 

Důvodová zpráva k novele zákona obsahuje množství užitečných 

příkladů, což považujeme za velmi dobré. Bylo by však vhodné 

doplnit do důvodové zprávy i příklad, jak nová pravidla dle § 13a odst. 

1 písm. a) dopadají na tuto situaci: 

Prodej dovezeného zboží na dálku fyzické osobě, jehož vlastní 

hodnota nepřesahuje 150 EUR, prodávajícím usazeným v EU. Prodej 

zboží je usnadňován provozovatelem elektronického rozhraní. Zboží 

prodávající usazený v EU sám nakupuje a od výrobce ve třetí zemi 

přepravuje přímo z prostor výrobce k fyzické osobě. Celní řízení při 

dovozu je zajišťováno v tuzemsku prodávajícím usazeným v EU. 

Zboží dále pokračuje jak k českým zákazníkům, tak k zákazníkům v 

okolních státech. Režim dovozního OSS využívá buď prodejce, 

platforma nebo ani jeden z nich. 

Návrh řešení: 

Důvodová zpráva by měla vyjasnit, dle jakého pravidla má být 
přeprava přiřazena, především zda může být přiřazena povinně k 

dodávce mezi výrobcem a evropským prodejcem, nebo povinně  

k dodávce mezi evropským prodejcem a jeho zákazníkem, (ve světle 

dosavadní judikatury Soudního dvora EU, pokud dopravu zajišťuje v 

řetězci prodejů prostřední osoba, lze podle okolností případu dopravu 

přiřadit jak k nákupní transakci, tak k prodejní). Dále by měla vyjasnit, 

zda – zejména je možné podle okolností případu dopravu přiřadit k 

dodání mezi zahraniční osobou a prodejcem – jakým způsobem má 

provozovatel elektronického rozhraní určit, zda na něj dopadá § 13a 

odst. 1 písm. a) nebo nedopadá. 

řešení pro určení příslušných plnění, místa plnění, data uskutečnění 

plnění, osoby povinné přiznat daň a povinnost vést evidenci pro účely 

daně z přidané hodnoty budou uvedeny ve vysvětlivkách Evropské 

komise, které se v současné době připravují. 

38. Hospodářská 

komora České 
republiky 

3. D Doporučující připomínky k předkládanému návrhu  

Hospodářská komora ČR se připojuje k připomínkám partnerské 

Komory daňových poradců ČR. 

Připomínka k Části I, bod 52, nový § 79e 

Doporučujeme upravit znění § 79e ve smyslu níže uvedeného 

odůvodnění 

Odůvodnění:  

Nelze souhlasit s plošným zavedením povinnosti vracet odpočet daně 

ze všech plnění, která jsou k datu zrušení registrace neuhrazená po 

Vysvětleno. 

Navrhované ustanovení § 79e zákona o dani z přidané hodnoty 
dopadá na speciální situaci, kterou je uplatňování daně z přidané 

hodnoty při zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty. 

V takovém případě je bezpochyby nezbytné přihlédnout k článku 

192 a současně zohlednit i článek 273 směrnice Rady 2006/112/ES: 

- článek 192: „Přejde-li osoba povinná k dani z běžného režimu 

DPH do některého zvláštního režimu nebo opačně mohou 

členské státy přijmout veškerá opatření nezbytná k zajištění 

toho, že tato osoba povinná k dani není neoprávněně 

zvýhodněna ani poškozena.“ 

- článek 273:  „Členské státy mohou uložit další povinnosti, které 
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splatnosti, bez jakékoliv návaznosti na podmínky určené v § 46 pro 

opravu základu daně na straně věřitele. Toto ustanovení by bylo zcela 

v rozporu s principem neutrality, na který se přitom odvolává 

důvodová zpráva k tomuto bodu. Navíc by toto ustanovení přinášelo i 

nadměrnou administrativní zátěž na straně osoby povinné k dani i na 

straně správce daně, neboť by byl příjemce plnění v případě 
„deregistrace“ fakticky nucen uplatnit odpočet daně z jakéhokoliv 

neuhrazeného plnění, bez ohledu na jeho hodnotu či dobu po 

splatnosti (tedy i jediný den), až při následném uhrazení plnění, a to 

formou dodatečného přiznání včetně prokázání všech souvisejících 

úhrad. Pro dosažení principu neutrality by bylo plně postačující místo 

zavedení takovéto plošné povinnosti umožnit použití § 74a i v případě, 

kdy dlužník již není v okamžiku uvedeném v § 74a odst. 1 plátcem, 

například prostřednictvím podání dodatečného přiznání za poslední 

zdaňovací období před zrušením registrace bez uplatnění úroku z 

prodlení. 

považují za nezbytné k správnému výběru daně a k předcházení 

daňovým únikům, dostojí-li požadavku rovného zacházení 

s domácími plněními i plněními mezi členskými státy 

uskutečňovanými osobami povinnými k dani, a za podmínky, že 

tyto povinnosti nevedou při obchodu mezi členskými státy 

k formalitám spojeným s překračováním hranic.“ 
Ministerstvo financí si je vědomo i vzájemné vazby ustanovení 

směrnice Rady 2006/112/ES upravujících opravu základu a odpočtu 

daně v případě nezaplacení plnění, ke které se Soudní dvůr Evropské 

unie vyjádřil následovně: „Zatímco článek 90 směrnice Rady 

2006/112/ES upravuje právo dodavatele snížit základ daně, pokud 

po uzavření transakce neobdrží protiplnění, které mu mělo být 

poskytnuto, nebo obdrží pouze jeho část, článek 185 této směrnice se 

týká opravy počátečního odpočtu provedeného druhou stranou této 

transakce. Tyto dva články tedy představují dvě strany téže 

ekonomické operace a měly by být vykládány soudržně“ (bod 35 

rozhodnutí ve věci C-396/16 T - 2).  

Navržená právní úprava respektuje uvedené ustanovení směrnice 
Rady 2006/112/ES a závěr Soudního dvora Evropské unie, jakož i 

pravidla obsažená v článcích 90, 184 a 185 směrnice Rady 

2006/112/ES. Není pravdou, že předmětné ustanovení je v rozporu s 

principem neutrality. Ustanovení § 79e zákona o dani z přidané 

hodnoty představuje speciální postup u plátce, který ke dni zrušení 

registrace neuhradil ve lhůtě splatnosti veškeré své závazky.  

Pakliže plátce v době do ukončení registrace k dani z přidané 

hodnoty neuhradí své splatné závazky z přijatých zdanitelných 

plnění, není důvod, aby v době, kdy již není registrován k dani 

z přidané hodnoty, byl zvýhodněn oproti jiným osobám povinným 

k dani, které nejsou plátci, odpočtem uplatněným u neuhrazeného 
přijatého zdanitelného plnění. Současně, pokud by po ukončení 

registrace byl povinen vrátit uplatněný odpočet až ve vazbě na 

naplnění podmínek pro opravu základu daně u nedobytné 

pohledávky dle § 46 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, jak je 

navrhováno v připomínce, znamenalo by to značné zvýšení rizika až 

nemožnost výběru předmětné daně např. z důvodu ukončení činnosti 

či dokonce zániku. Vzhledem k právní úpravě délky lhůty pro 

opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46 odst. 4 a 

5 zákona o dani z přidané hodnoty) by navíc úprava navrhovaná 

v připomínce byla mnohdy, zejm. v případech stavení lhůty pro 

opravu základu daně, nerealizovatelná z důvodu uplynutí lhůty pro 
podání daňového přiznání za poslední zdaňovací období registrace, 

což by opět znamenalo nemožnost správného výběru daně.  

Souhlasit nelze ani s namítaným rozporem s principem neutrality. Při 
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postupu podle § 79e zákona o dani z přidané hodnoty mohou reálně 

nastat 2 nejčastější situace: 

1. Po provedeném snížení odpočtu daně dlužník ve stanovené lhůtě 

uhradí přijaté zdanitelné plnění. V takovém případě může 

prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za poslední 

zdaňovací období registrace znovu uplatnit odpočet daně. 
2. Po provedeném snížení odpočtu daně nedojde ze strany dlužníka 

k úhradě přijatého zdanitelného plnění. Věřitel po splnění 

některé z podmínek vymezených v § 46 odst. 1 zákona o dani 

z přidané hodnoty provede opravu základu daně v případě 

nedobytné pohledávky. 

U obou z uvedených případů dojde k naplnění principu neutrality, 

byť s určitým časovým odstupem. Tento odstup však, právě 

s ohledem na výše zmíněné články 192 a 273 směrnice Rady 

2006/112/ES, považujeme za přípustný.  

Poznámka k (obdobnému) naplnění principu neutrality: Přestože 

nárok na odpočet vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti 

zakládající povinnost tuto daň přiznat, lze jej uplatnit až za zdaňovací 
období, ve kterém disponuje daňovým dokladem.  

38. Hospodářská 

komora České 

republiky 

4. D Připomínka k Části I, bod 78, nový § 109g odst. 1 

Doporučujeme upravit znění nového § 109g odst. 1 ve smyslu níže 

uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění:  

Dle navrhovaného znění § 109g odst. 1 má osoba používající tento 

režim povinnost podat zvláštní doplňkové celní prohlášení nejpozději 

do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce. Důvodová zpráva k 

tomuto uvádí, že se na zvláštní doplňkové celní prohlášení použijí 

obecná ustanovení o celním prohlášení obsažená v celním kodexu, 

přičemž nejvíce se blíží doplňkovému celnímu prohlášení (má se však 

lišit např. obsaženými údaji). K samotné lhůtě 15 dnů důvodová 
zpráva uvádí, že tato se stanoví téměř na samém konci lhůty, kterou 

umožňuje čl. 111 odst. 6 druhý pododstavec celního kodexu. 

Tento článek se ovšem dle našeho názoru týká pouze splatnosti daně, 

nikoliv lhůty pro podání. Dle našich informací celní správa prozatím 

pracuje s lhůtou pro podání v délce 10 dnů (pravděpodobně v 

návaznosti na čl. 146 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci 

2015/2446 týkající se doplňkového celního prohlášení). Protože 

správcem daně v tomto případě je celní úřad (konkrétně CÚ pro 

Středočeský kraj), vidíme zde riziko, že celní úřad nebude akceptovat 

lhůtu 15 dnů pro podání zvláštního doplňkového celního prohlášení. 

Doporučujeme postavit najisto, že celní úřad bude při správě daně v 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 109g odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty explicitně 

stanoví, že lhůta pro podání zvláštního doplňkového celního 

prohlášení za příslušný kalendářní měsíc je nejpozději do 15 dnů po 

skončení tohoto kalendářního měsíce, s čímž počítají i orgány Celní 

správy České republiky. Navržené ustanovení tak není dále názoru 

předkladatele třeba dále upravovat. S tvrzením, že čl. 111 UCC 

upravuje pouze splatnost cla (resp. v tomto případě daně) předkladatel 

souhlasí, nicméně považuje nezbytné na tomto základě stanovit právě 

i lhůtu pro podání zvláštního doplňkového celního prohlášení, neboť 

jinak by nastala situace, že daň by byla dříve placena, než tvrzena. 
Nad rámec uvedeného se však uvádí, že do návrhu zákona byla 

výslovně doplněna i splatnost daně, která bude o den později, než je 

lhůta pro podání zvláštního doplňkového celního prohlášení, na jehož 

základě se daň stanoví, tedy v nejdelší možné lhůtě, kterou umožňuje 

UCC.  
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tomto zvláštním režimu vycházet z lhůty pro podání dané zákonem o 

dani z přidané hodnoty, tedy 15 dnů po skončení kalendářního měsíce. 

38. Hospodářská 

komora České 

republiky 

5. D Připomínka k Části I, nad rámec návrhu k § 106b odst. 2 písm. a)  

Doporučujeme doplnit ustanovení § 106b odst. 2 písm. a) o možnost 

požádat o zrušení registrace plátce daně, pokud vedle již tam 

vyjmenovaných plnění budou zahraniční plátci uskutečňovat 

zdanitelná plnění, u kterých budou uplatňovat daň v režimu jednoho 

správního místa. V současné době je řada zahraničních dodavatelů 
registrována jako plátce z důvodu zasílání zboží do České republiky. 

Pokud tito dodavatelé přejdou na zdanění prodeje zboží na dálku 

prostřednictvím unijního režimu jednoho správního místa, odpadne 

důvod pro jejich registraci. Přesto budou v tuzemsku uskutečňovat 

zdanitelná plnění, a nemohli by si tak zrušit registraci plátce daně. 

Vyhověno. 

Legislativní text bude upraven. 

44. Komora daňových 

poradců 

1. Z Důvodová zpráva k novému § 13a odst. 1 písm. a) ZDPH  

Důvodová zpráva k novele zákona obsahuje množství užitečných 

příkladů, což považujeme za velmi dobré. Bylo by však vhodné 

doplnit do důvodové zprávy i příklad, jak nová pravidla dle §13a odst. 

1 písm. a) ZDPH dopadají na tuto situaci:  

Prodej dovezeného zboží na dálku fyzické osobě, jehož vlastní hodnota 

nepřesahuje 150 EUR, prodávajícím usazeným v EU. Prodej zboží je 
usnadňován provozovatelem elektronického rozhraní. Zboží 

prodávající usazený v EU sám nakupuje a od výrobce ve třetí zemi 

přepravuje přímo z prostor výrobce k fyzické osobě. Celní řízení při 

dovozu je zajišťováno v tuzemsku prodávajícím usazeným v EU. Zboží 

dále pokračuje jak k českým zákazníkům, tak k zákazníkům v okolních 

státech. Režim dovozního OSS využívá buď prodejce, platforma nebo 

ani jeden z nich.  

 

Návrh řešení:  

Důvodová zpráva by měla vyjasnit, dle jakého pravidla má být 

přeprava přiřazena, především zda může být přiřazena povinně k 

dodávce mezi výrobcem a evropským prodejcem, nebo povinně k 
dodávce mezi evropským prodejcem a jeho zákazníkem, (ve světle 

dosavadní judikatury Soudního dvora EU, pokud dopravu zajišťuje v 

řetězci prodejů prostřední osoba, lze podle okolností případu dopravu 

přiřadit jak k nákupní transakci, tak k prodejní). Dále by měla vyjasnit, 

zda – zejména je možné podle okolností případu dopravu přiřadit k 

dodání mezi zahraniční osobou a prodejcem – jakým způsobem má 

provozovatel elektronického rozhraní určit, zda na něj dopadá §13a 

odst. 1 písm. a) ZDPH nebo nedopadá.  

Vyhověno jinak. 

V důvodové zprávě byl doplněn text, že podrobné scénáře 

jednotlivých variant případů, na které se bude vztahovat § 13a, včetně 

řešení pro určení příslušných plnění, místa plnění, data uskutečnění 

plnění, osoby povinné přiznat daň a povinnost vést evidenci pro účely 

daně z přidané hodnoty budou uvedeny ve vysvětlivkách Evropské 

komise, které se v současné době připravují. 
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44. Komora daňových 

poradců 

2. Z K bodu 52 (nový § 79e)  

Nelze souhlasit s plošným zavedením povinnosti vracet odpočet daně 

ze všech plnění, která jsou k datu zrušení registrace neuhrazená po 

splatnosti, bez jakékoliv návaznosti na podmínky určené v § 46 pro 

opravu základu daně na straně věřitele. Toto ustanovení by bylo zcela 

v rozporu s principem neutrality, na který se přitom odvolává 
důvodová zpráva k tomuto bodu. Navíc by toto ustanovení přinášelo i 

nadměrnou administrativní zátěž na straně osoby povinné k dani i na 

straně správce daně, neboť by byl příjemce plnění v případě 

deregistrace fakticky nucen uplatnit odpočet daně z jakéhokoliv 

neuhrazeného plnění, bez ohledu na jeho hodnotu či dobu po 

splatnosti (tedy i jediný den), až při následném uhrazení plnění, a to 

formou dodatečného přiznání včetně prokázání všech souvisejících 

úhrad.  

 

Návrh řešení:  

Pro dosažení principu neutrality by bylo plně postačující místo 

zavedení takovéto plošné povinnosti umožnit použití § 74a i v případě, 
kdy dlužník již není v okamžiku uvedeném v § 74a odst. 1 plátcem, 

například prostřednictvím podání dodatečného přiznání za poslední 

zdaňovací období před zrušením registrace bez uplatnění úroku z 

prodlení. 

Vysvětleno. 

Navrhované ustanovení § 79e zákona o dani z přidané hodnoty 

dopadá na speciální situaci, kterou je uplatňování daně z přidané 

hodnoty při zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty. 

V takovém případě je bezpochyby nezbytné přihlédnout k článku 

192 a současně zohlednit i článek 273 směrnice Rady 2006/112/ES: 
- článek 192: „Přejde-li osoba povinná k dani z běžného režimu 

DPH do některého zvláštního režimu nebo opačně mohou 

členské státy přijmout veškerá opatření nezbytná k zajištění 

toho, že tato osoba povinná k dani není neoprávněně 

zvýhodněna ani poškozena.“ 

- článek 273:  „Členské státy mohou uložit další povinnosti, které 

považují za nezbytné k správnému výběru daně a k předcházení 

daňovým únikům, dostojí-li požadavku rovného zacházení 

s domácími plněními i plněními mezi členskými státy 

uskutečňovanými osobami povinnými k dani, a za podmínky, že 

tyto povinnosti nevedou při obchodu mezi členskými státy 

k formalitám spojeným s překračováním hranic.“ 
Ministerstvo financí si je vědomo i vzájemné vazby ustanovení 

směrnice Rady 2006/112/ES upravujících opravu základu a odpočtu 

daně v případě nezaplacení plnění, ke které se Soudní dvůr Evropské 

unie vyjádřil následovně: „Zatímco článek 90 směrnice Rady 

2006/112/ES upravuje právo dodavatele snížit základ daně, pokud 

po uzavření transakce neobdrží protiplnění, které mu mělo být 

poskytnuto, nebo obdrží pouze jeho část, článek 185 této směrnice se 

týká opravy počátečního odpočtu provedeného druhou stranou této 

transakce. Tyto dva články tedy představují dvě strany téže 

ekonomické operace a měly by být vykládány soudržně“ (bod 35 

rozhodnutí ve věci C-396/16 T - 2).  
Navržená právní úprava respektuje uvedené ustanovení směrnice 

Rady 2006/112/ES a závěr Soudního dvora Evropské unie, jakož i 

pravidla obsažená v článcích 90, 184 a 185 směrnice Rady 

2006/112/ES. Není pravdou, že předmětné ustanovení je v rozporu s 

principem neutrality. Ustanovení § 79e zákona o dani z přidané 

hodnoty představuje speciální postup u plátce, který ke dni zrušení 

registrace neuhradil ve lhůtě splatnosti veškeré své závazky.  

Pakliže plátce v době do ukončení registrace k dani z přidané 

hodnoty neuhradí své splatné závazky z přijatých zdanitelných 

plnění, není důvod, aby v době, kdy již není registrován k dani 

z přidané hodnoty, byl zvýhodněn oproti jiným osobám povinným 
k dani, které nejsou plátci, odpočtem uplatněným u neuhrazeného 

přijatého zdanitelného plnění. Současně, pokud by po ukončení 

registrace byl povinen vrátit uplatněný odpočet až ve vazbě na 
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naplnění podmínek pro opravu základu daně u nedobytné 

pohledávky dle § 46 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, jak je 

navrhováno v připomínce, znamenalo by to značné zvýšení rizika až 

nemožnost výběru předmětné daně např. z důvodu ukončení činnosti 

či dokonce zániku. Vzhledem k právní úpravě délky lhůty pro 

opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46 odst. 4 a 
5 zákona o dani z přidané hodnoty) by navíc úprava navrhovaná 

v připomínce byla mnohdy, zejm. v případech stavění lhůty pro 

opravu základu daně, nerealizovatelná z důvodu uplynutí lhůty pro 

podání daňového přiznání za poslední zdaňovací období registrace, 

což by opět znamenalo nemožnost správného výběru daně.  

Souhlasit nelze ani s namítaným rozporem s principem neutrality. Při 

postupu podle § 79e zákona o dani z přidané hodnoty mohou reálně 

nastat 2 nejčastější situace: 

3. Po provedeném snížení odpočtu daně dlužník ve stanovené lhůtě 

uhradí přijaté zdanitelné plnění. V takovém případě může 

prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za poslední 

zdaňovací období registrace znovu uplatnit odpočet daně. 
4. Po provedeném snížení odpočtu daně nedojde ze strany dlužníka 

k úhradě přijatého zdanitelného plnění. Věřitel po splnění 

některé z podmínek vymezených v § 46 odst. 1 zákona o dani 

z přidané hodnoty provede opravu základu daně v případě 

nedobytné pohledávky. 

U obou z uvedených případů dojde k naplnění principu neutrality, 

byť s určitým časovým odstupem. Tento odstup však, právě 

s ohledem na výše zmíněné články 192 a 273 směrnice Rady 

2006/112/ES, považujeme za přípustný.  

Poznámka k (obdobnému) naplnění principu neutrality: Přestože 

nárok na odpočet vzniká plátci okamžikem, kdy nastaly skutečnosti 
zakládající povinnost tuto daň přiznat, lze jej uplatnit až za zdaňovací 

období, ve kterém disponuje daňovým dokladem.  

44. Komora daňových 

poradců 

3. Z Vložit nový bod (k § 106b, odst. 2 písm a))  

V současné době je řada zahraničních dodavatelů registrována jako 

plátce z důvodu zasílání zboží do České republiky. Pokud tito 

dodavatelé přejdou na zdanění prodeje zboží na dálku prostřednictvím 

unijního režimu jednoho správního místa, odpadne důvod pro jejich 

registraci. Přesto budou v tuzemsku uskutečňovat zdanitelná plnění, a 

nemohli by si tak zrušit registraci plátce daně.  

 

Návrh řešení:  

Navrhujeme doplnit ustanovení § 106b, odst. 2 písm a) zákona o DPH 
o možnost požádat o zrušení registrace plátce daně, pokud již tam 

vyjmenovaných plnění budou zahraniční plátci uskutečňovat 

Vyhověno. 

Legislativní text byl upraven. 
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zdanitelná plnění, u kterých budou uplatňovat daň v režimu jednoho 

správního místa. 

44. Komora daňových 

poradců 

4. Z K bodu 78 (nový § 109 g odst. 1)  

Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty  

Dle navrhovaného znění §109g odst. 1 má osoba používající tento 

režim povinnost podat zvláštní doplňkové celní prohlášení nejpozději 

do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce. Důvodová zpráva k 

tomuto uvádí, že se na zvláštní doplňkové celní prohlášení použijí 
obecná ustanovení o celním prohlášení obsažená v celním kodexu, 

přičemž nejvíce se blíží doplňkovému celnímu prohlášení (má se však 

lišit např. obsaženými údaji). K samotné lhůtě 15 dnů důvodová 

zpráva uvádí, že tato se stanoví téměř na samém konci lhůty, kterou 

umožňuje čl. 111 odst. 6 druhý pododstavec celního kodexu.  

Tento článek se ovšem dle našeho názoru týká pouze splatnosti daně, 

nikoliv lhůty pro podání. Dle našich informací celní správa prozatím 

pracuje s lhůtou pro podání v délce 10 dnů (pravděpodobně v 

návaznosti na čl. 146 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci 

2015/2446 týkající se doplňkového celního prohlášení). Protože 

správcem daně v tomto případě je celní úřad (konkrétně CÚ pro 
Středočeský kraj), vidíme zde riziko, že celní úřad nebude akceptovat 

lhůtu 15 dnů pro podání zvláštního doplňkového celního prohlášení.  

 

Návrh řešení:  

Doporučujeme postavit najisto, že celní úřad bude při správě daně v 

tomto zvláštním režimu vycházet z lhůty pro podání dané ZDPH, tedy 

15 dnů po skončení kalendářního měsíce. 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 109g odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty explicitně 

stanoví, že lhůta pro podání zvláštního doplňkového celního 

prohlášení za příslušný kalendářní měsíc je nejpozději do 15 dnů po 

skončení tohoto kalendářního měsíce, s čímž počítají i orgány Celní 

správy České republiky. Navržené ustanovení tak není dle názoru 
předkladatele třeba dále upravovat. S tvrzením, že čl. 111 UCC 

upravuje pouze splatnost cla (resp. v tomto případě daně) předkladatel 

souhlasí, nicméně považuje nezbytné na tomto základě stanovit právě 

i lhůtu pro podání zvláštního doplňkového celního prohlášení, neboť 

jinak by nastala situace, že daň by byla dříve placena, než tvrzena. 

Nad rámec uvedeného se však uvádí, že do návrhu zákona byla 

výslovně doplněna i splatnost daně, která bude o den později, než je 

lhůta pro podání zvláštního doplňkového celního prohlášení, na jehož 

základě se daň stanoví, tedy v nejdelší možné lhůtě, kterou umožňuje 

UCC. 

74. Svaz měst a obcí 

ČR 

1. D Pokud se týká přímo navrhovaného textu zákona, nemáme k 

němu připomínky.  

Nicméně chtěli bychom uplatnit následující připomínky nad rámec 

navrhovaných změn, které by měly buď přímo opravit nesprávnosti, 

případně vyjasnit některé záležitosti, které byly řešeny v předchozích 

novelách zákona o dani z přidané hodnoty (zejména v rámci novely s 

účinností od 1. 4. 2019). 

Doporučující připomínky: 

Návrh k úpravě znění § 92d odst. 1: 

Stávající znění: 

(1) Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení 

daňové povinnosti, pokud se uplatňuje daň podle §56 odst. 5.  

Bere se na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyhověno. 

Ministerstvo financí souhlasí s tvrzením, že v ustanovení § 92d odst. 

1 zákona o dani z přidané hodnoty je v současné chvíli nesprávný 

odkaz. Tato skutečnost je však již řešena návrhem zákona, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových 
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Navrhované znění ze strany SMO: 

(1) Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení 

daňové povinnosti, pokud se uplatňuje daň podle §56 odst. 6. 

 

Odůvodnění: 

Zákon o DPH nereagoval na přečíslování odstavců v rámci §56, kdy 
se původní odstavec 5 změnil na odstavec 6. Odkaz v §92d odst. 1 je 

tak neaktuální a vyvolává zmatek, v jakých případech má být u dodání 

nemovité věci aplikován režim přenesené daňové povinnosti. 

Provedením změny, by došlo k odstranění tohoto pochybení. 

předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění 

(sněmovní tisk č. 572). 

 

74. Svaz měst a obcí 

ČR 

2. D Návrh k úpravě znění § 79 odst. 2 

Stávající znění: 

(2) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u 

přijatého zdanitelného plnění, pokud  

a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 60 po sobě jdoucích 

měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem,  

b) toto plnění se stalo součástí dlouhodobého majetku, který byl 

uveden do stavu způsobilého k užívání v období 12 po sobě jdoucích 

měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, a to před uvedením tohoto 

dlouhodobého majetku do stavu způsobilého k užívání a  

c) tento dlouhodobý majetek je ke dni, kdy se stala plátcem, součástí 

jejího obchodního majetku. 

 

Navrhované znění ze strany SMO (jedná se o ilustrativní návrh, 

který by bylo potřeba legislativně precizovat): 

(2) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u 

přijatého zdanitelného plnění, pokud  

a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 60 po sobě jdoucích 

měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem,  

b) toto plnění se stalo součástí dlouhodobého majetku, který byl 
uveden do stavu způsobilého k užívání v období 12 po sobě jdoucích 

měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, a to před uvedením tohoto 

dlouhodobého majetku do stavu způsobilého k užívání, nebo se stalo 

součástí nedokončeného dlouhodobého majetku evidovaného ke dni, 

kdy se stala plátcem, a  

Nevyhověno. 

Předložený návrh zákona je implementační novelou v oblasti 

e-commerce s nepřekročitelným termínem pro implementaci. Z 

tohoto důvodu nebudou do návrhu zákona doplňovány další změny, 

které nesouvisí s implementací, resp. s harmonizací zákona o dani 

z přidané hodnoty s unijním právem.  

Návrh uvedený v připomínce bereme jako podnět do příští řádné 

novely zákona o dani z přidané hodnoty. Avšak je nutno uvést, že 

jakkoli chápeme důvody pro navrhovanou úpravu, je nutné při 
vyhodnocení, zda k dané úpravě přistoupit, rovněž zkoumat hledisko 

spravovatelnosti, resp. kontrolovatelnosti. Již při zavádění 

stávajícího znění daného ustanovení zákona o dani z přidané 

hodnoty, které reagovalo na připomínku Svazu měst a obcí, se vedly 

diskuze na toto téma a z těchto důvodů byla zvolena úprava ve 

stávající podobě. 
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c) tento dlouhodobý majetek je ke dni, kdy se stala plátcem, součástí 

jejího obchodního majetku.  

 

Odůvodnění: 

Znění §79 odst. bylo novelizováno v rámci novely zákona o DPH s 

účinností od 1. 4. 2019 a to i na základě podnětu Svazu měst a obcí. 
Formulace odstavce 2 písm. b) opomněla případy, kdy se určité plnění 

stalo součástí majetku, který je k datu, kdy se například obec stává 

plátcem ještě nedokončeným majetkem (vedeno na účtu 042), což 

vede k vzniku nelogických situací, které si můžeme demonstrovat na 

následujícím příkladu: 

 

Situace A: 

Obec realizující výstavbu ČOV se stala plátcem DPH dne 1. 4. 2020. 

K tomuto datu byla stavba ČOV rozestavěná (před dokončením) – 

evidovaná na účtu 042. V tomto případě nelze aplikovat §79 odst. 2 

zákona o DPH a je možné aplikovat odpočet pouze podle §79 odst. 1 – 

tedy v režimu „12 měsíců zpět“ 

 

Situace B: 

Obec realizující výstavbu ČOV se stala plátcem DPH dne 1. 4. 2020. 

Stavba ČOV byla dokončena 1. 2. 2020. V tomto případě lze aplikovat 

§79 odst. 2 zákona o DPH a uplatnit odpočet DPH v režimu „60 

měsíců zpět“.  

 

Námi navrhované znění by mělo odstranit disproporci popsanou výše. 

Tyto připomínky jsou doporučující. 

95. Česká leasingová a 

finanční asociace 

ČR 

1. D Za Českou leasingovou a finanční asociaci bychom chtěli požádat o 

metodický výklad § 4n  pro provozovatele elektronického rozhraní (§ 

4/1/n; § 6fa; § 13a; § 63; § 71h; § 100 b). Nově navržená právní 
úprava v případě zboží je pro nás srozumitelná. Dle definice §4/1n se 

úprava týká nejenom dodání zboží, ale i poskytování služeb. 

Zamýšleli jsme se, jakého typu služeb se v praxi bude týkat. Např. 

provozovatel e-shopu nabízí na svých www stránkách e-shopu svým 

klientům možnosti úhrad. Jednou z těchto možností je i nabídka 

úhrady formou uzavření spotřebitelského úvěru. Při zvolení této 

Vysvětleno. 

Poskytovatele služeb, který splňuje definici elektronického rozhraní 

podle § 4 odst. 1 písm. n) zákona o dani z přidané hodnoty, 
se z ustanovení uvedených v připomínce bude týkat povinnost vést 

evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Ostatní uvedená 

ustanovení souvisí se zavedením fikce dodání zboží podle § 13a 

zákona o dani z přidané hodnoty. 

Pro řešení uvedeného příkladu bude nutné posoudit, zda je splněna 

podmínka uvedená v čl. 54b odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení 
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možnosti úhrady, tak dojde k propojení klienta e-shopu 

s poskytovatelem spotřebitelského úvěru. Je tato činnost e-shopu 

považována za činnost provozovatele elektronického rozhraní nebo 

jde o pouhou volbu platební metody?  

Pokud by nešlo o pouhou volbu platební metody, chápeme, že by tato 

činnost podléhala evidenci dle § 100b. Patrně záměrně je rozsah 
evidence v návrhu uveden pouze odkazem na EU legislativu, nicméně 

konkrétnější uvedení bychom uvítali. Stejně tak bychom uvítali 

podrobnější specifikaci služeb, kterých se úprava týká, a to alespoň 

formou metodického pokynu. 

(„osoba povinná k dani se s ohledem na provedenou platbu přímo 

nebo nepřímo nepodílí na schvalování účtování poplatku příjemci“). 

Konkrétní příklady aktivit, které spadají pod tento koncept, budou 

obsahovat vysvětlivky Evropské komise, které se v současné době 

připravují. 

132. CZ Biom – České 

sdružení pro 

biomasu 

1. D Připomínka k Příloze č. 3, resp. Příloze 3a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty:  

Ke snížení sazby daně, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, na zboží č. 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).  

 

Připomínka s odůvodněním: 

Základní sazba daně činí dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty 21 %. První snížená sazba daně činí dle 

§ 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., 15 %. Zákon č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty eviduje i druhou sníženou 

sazbu daně, jejíž hodnota činí 10 %.  

Dle článku 122 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28.listopadu 

2006, O společném systému daně z přidané hodnoty je možné, aby 

členské státy uplatňovaly sníženou sazbu mj. u dodání palivového 

dříví. Na základě tohoto oprávnění jsou do znění Přílohy č. 3 „Seznam 

zboží podléhajícího první snížené sazbě daně“ zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty zařazeny: „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.“ 

Energie biomasy je dle § 2 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb., o 

podporovaných zdrojích energie považována za obnovitelný zdroj 

energie. Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie byl 

přijat za účelem řešení celospolečensky významného a zásadního 

zájmu, jímž je výroba energie z obnovitelných zdrojů. Česká republika 

je vázána závazky, které jí plynou z členství v Evropské unii. Jedním z 

Nevyhověno.  

Předložený návrh zákona je implementační novelou v oblasti 

tzv. e-commerce s nepřekročitelným termínem pro implementaci. 

Z tohoto důvodu nebudou do návrhu zákona doplňovány další 

změny, které nesouvisí s implementací, resp. s harmonizací zákona o 

dani z přidané hodnoty s unijním právem.  

Uskutečňovat koncepční politiku skrze doplnění úpravy sazeb daně 

do implementační novely bez projednání dané změny s dotčenými 

subjekty, resp. bez řádné deklarace tohoto záměru by nebyl korektní 
postup ze strany Ministerstva financí. 

Před provedením úpravy sazeb daně z přidané hodnoty by v prvé 

řadě měla být zpracována řádná analýza dopadů dané změny a 

následné vyhodnocení, zda daná změna bude mít očekávaný dopad 

na konečnou spotřebu a rovněž zda výpadek příjmů veřejných 

rozpočtů (nejen státního rozpočtu, ale rovněž rozpočtů krajů a obcí) 

je ve vztahu k plánovaným výdajům možný, resp. odůvodnitelný. 
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takových závazků je i navýšení kapacity výroby energie z 

obnovitelných zdrojů. Pro to, aby mohla Česká republika plnit 

závazky, vyplývající jí z členství v Evropské unii, je zapotřebí nastavit 

vhodným způsobem vnitrostátní právní rámec, který tvoří mj. i zákon 

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

Jak je popsáno výše, současné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty zakotvuje 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 do seznamu zboží, na 

které se uplatní první snížená sazba daně, tj. 15 %. Za účelem plnění 

cílů stanovených mj. Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 

2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, a dále například Národním 

klimaticko-energetickým plánem, se jeví jako vhodné a motivující 

opatření vyčlenění palivového dřeva v různé podobě, jak bylo výše 

popsáno, z Přílohy č. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty a současně zařazení palivového dřeva v různé podobě, jak 

bylo výše popsáno, do Přílohy č. 3a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 

přidané hodnoty.  

 

Návrh na promítnutí změny Přílohy 3, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty 

Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně 

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.  

 

Návrh na promítnutí změny Přílohy 3a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty 

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně 

4401  - Palivové dřevo v polenech, 

špalcích, větvích, otepích nebo  
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podobných tvarech; dřevěné 

štěpky nebo třísky, piliny a 

dřevěný odpad a zbytky, též 

aglomerované do polen, briket, 

pelet nebo podobných tvarů, 

určené jako palivo.  
 

132. CZ Biom – České 

sdružení pro 

biomasu 

2. D Připomínka k Příloze č. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty:  

Ke snížení sazby daně, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, na služby s kódem nomenklatury CZ-CPA 38.3 

(Zpracování odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny).  

 

Připomínka a odůvodnění:  

Platné znění zákona č. 185/2001, zákona o odpadech považuje 

recyklaci, za „jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu 

zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné 

účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů.“ 

Zároveň platí, že: „Recyklací odpadů není energetické využití a 

zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity 

jako palivo nebo zásypový materiál.“ Současně odpadové 
hospodářství České republiky staví nakládání s odpady způsobem 

recyklace před nakládání způsobem energetického využití, nebo 

odstranění odpadů. 

S ohledem na to, že od roku 2024 je zakázáno ukládat směsný 

komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady, je nutné 

připravit právní rámec vnitrostátních předpisů na jiné způsoby 

zpracování odpadu, kterými je právě recyklace odpadů. 

Současně platí, že Česká republika je vázána závazky vůči Evropské 

unii. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2018/851, ze dne 30. 

května 2018, kterou se mění Směrnice č. 2008/98/ES o odpadech 

upravuje problematiku odpadového hospodářství. S ohledem na 

budoucí přechod na tzv. „oběhové hospodářství,“ jímž je provázaný 
systém pro nakládání s odpady, obalovou problematiku, skládkování a 

nakládání s vybranými výrobky, je Česká republika povinna 

reflektovat evropskou právní úpravu ve vnitrostátním právním řádu. 

Za tímto účelem je předložen návrh změny zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. S ohledem na přikládanou váhu způsobu zpracování 

odpadů recyklací lze považovat za vhodné a motivující, aby recyklace 

odpadů byla zařazena do seznamu služeb, které podléhají snížené 

Nevyhověno.  

Předložený návrh zákona je implementační novelou v oblasti 

tzv. e-commerce s nepřekročitelným termínem pro implementaci. 
Z tohoto důvodu nebudou do návrhu zákona doplňovány další 

změny, které nesouvisí s implementací, resp. s harmonizací zákona o 

dani z přidané hodnoty s unijním právem.  

Uskutečňovat koncepční politiku skrze doplnění úpravy sazeb daně 

do implementační novely bez projednání dané změny s dotčenými 

subjekty, resp. bez řádné deklarace tohoto záměru by nebyl korektní 

postup ze strany Ministerstva financí. 

Před provedením úpravy sazeb daně z přidané hodnoty by v prvé 

řadě měla být zpracována řádná analýza dopadů dané změny a 

následné vyhodnocení, zda daná změna bude mít očekávaný dopad 

na konečnou spotřebu a rovněž zda výpadek příjmů veřejných 
rozpočtů (nejen státního rozpočtu, ale rovněž rozpočtů krajů a obcí) 

je ve vztahu k plánovaným výdajům možný, resp. odůvodnitelný.  

Rozšíření přílohy č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty o položku 

38.3 - zpracování odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny, není 

možné. Směrnice o dani z přidané hodnoty umožňuje aplikovat 

sníženou sazbu daně pouze na odvoz a zpracování odpadu. V 

žádném případě nelze sníženou sazbu daně z přidané hodnoty 

uplatnit na „druhotné suroviny“. Jednak je možné uplatnit sníženou 

sazbu daně u odpadu pouze u služeb (odvoz a zpracování) a nikoliv 

u dodání zpracovaného zboží. Nadto druhotné suroviny nejsou 

obsaženy v příloze č. III Směrnice o dani z přidané hodnoty, tj. nelze 

je mít ani v českém zákoně o dani z přidané hodnoty. 
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sazbě daně.  

 

Návrh na promítnutí změny Přílohy 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty 

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně 

38.3  Zpracování odpadu k dalšímu 

využití; druhotné suroviny  
 

132. CZ Biom – České 

sdružení pro 
biomasu 

3. D Připomínka k Příloze č. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty:  

Ke zvýšení sazby daně, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, na služby s kódem nomenklatury CZ-CPA 

38.21.21 (Provoz kontrolované skládky Z: likvidaci odpadu jiného 

než nebezpečného na řízených skládkách, které splňují kritéria 

řízených skládek stanovená zákonem nebo nařízením, tj. jsou 

postaveny tak, aby nedocházelo k prosakování atd. a kódem 

nomenklatury CZ-CPA 38.21.22 (Provoz jiných skládek Z: 

likvidaci odpadu, jiného než nebezpečného, na jiných skládkách 

než řízených).  

 

Připomínka:  

Problematika odpadového hospodářství v České republice je upravena 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tento v § 9a zakotvuje 

hierarchii nakládání s odpady, kdy odstraňování odpadů je poslední 

možností, jak lze nakládat s odpady. Přednostně má být naloženo s 

odpady způsobem přípravy k opětovnému použití, recyklací, jiným 

využitím (například energetickým využitím). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2018/851, ze dne 30. 

května 2018, kterou se mění Směrnice č. 2008/98/ES vymezuje 

závazné cíle, kterých je třeba v souvislosti s odpady, dosáhnout. S 

ohledem na stanovené cíle zvýšit do roku 2025 zvýšit úroveň přípravy 

k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 55 

% hmotnosti, zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému 
použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 60 % hmotnosti a 

s ohledem na cíl pro skládkování komunálního odpadu, který je 

stanoven do roku 2035 dosáhnout limitu pro skládkování na max. 10 

% z celkové produkce je zapotřebí zakotvit taková opatření, aby došlo 

ke snížení ukládání odpadů a místo toho bylo přistupováno k jiným 

Nevyhověno.  

Předložený návrh zákona je implementační novelou v oblasti 
tzv. e-commerce s nepřekročitelným termínem pro implementaci. 

Z tohoto důvodu nebudou do návrhu zákona doplňovány další 

změny, které nesouvisí s implementací, resp. s harmonizací zákona o 

dani z přidané hodnoty s unijním právem.  

Uskutečňovat koncepční politiku skrze doplnění úpravy sazeb daně 

do implementační novely bez projednání dané změny s dotčenými 

subjekty, resp. bez řádné deklarace tohoto záměru by nebyl korektní 

postup ze strany Ministerstva financí. 

Před provedením úpravy sazeb daně z přidané hodnoty by v prvé 

řadě měla být zpracována řádná analýza dopadů dané změny a 

následné vyhodnocení, zda daná změna bude mít očekávaný dopad. 
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způsobům zpracování a odstraňování odpadů, které jsou politikou 

odpadového hospodářství považovány za příznivější. Za tímto účelem 

je vhodné stanovit vyšší sazbu daně pro ukládání odpadů na tzv. 

řízených skládkách a jiných než řízených skládkách.  

 

Návrh na promítnutí změny Přílohy 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty 

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně 

38.2  Příprava k likvidaci a likvidace 

komunálního odpadu, s výjimkou 

skupin 38.21.21 a 38.21.22  
 

142. Česká pošta 1. D Úvodem děkujeme, za možnost se vyjádřit k uvažované novele zákona 

o DPH, která z valné části reaguje na nutnost povinné transpozice 

unijního práva. Uvažovaná novela zákona o DPH, kterou obdržela 

Česká pošta v rámci meziresortního připomínkového řízení  se 

výrazně dotkne její  již v současnosti  vykonávané činnosti při dovozu 

zboží, kdy chápeme, že záměrem těchto nových pravidel je, jak je 

uvedeno v důvodové zprávě, odstranění  dosavadního nestejného 

daňového zacházení s prodejem zboží na dálku v Evropské unii ve 

srovnání s dovozem ze třetích zemí. Zrušení dosavadního osvobození 
od daně při dovozu zboží s hodnotou nepřesahující 22 EUR způsobí 

značný nárůst agendy prováděné (nejen) Českou poštou spojené s 

dovozem zboží, neboť zboží s hodnotou do 22 EUR v rámci této 

problematiky za současné situace výrazně převažuje. Je pořeba počítat 

se zvýšenými náklady/investicemi na zavedení novelizovaých 

pravidel.                                                                                                                                                                               

Níže uvedené připomínky se týkají změny v uplatňování daně z 

přidané hodnoty při dovozu zboží nízké hodnoty (do 150 EUR), kdy 

se zavádí zdanění dovezeného zboží i s hodnotou do 22 EUR a dále se 

připomínky týkají navazujících změn celních formalit. Česká pošta 

bude dle nových pravidel nucena implementovat a využívat nový 

zvláštní režim "dovoz zboží nízké hodnoty" od data účinnosti 
navrhovaných změn.  Vzhledem k uvažovanému termínu zavední 

změn do české legislativy, bude velmi problematické změny v rámci 

interních procesů a systémů  v takto krátkém termínu řádně  

imlementovat, a to i s ohledem na některé navazující a teprve 

vznikající procesy v rámci unijních a navazujících českých celních 

formalit. Domníváme se, že by bylo vhodné  (pokud případně není 

možné samotnou účinnost posunout) zde uvažovat určité "přechodné" 

období pro implementaci novelizovaných ustanovení do příslušných 

Bere se na vědomí. 

Jakkoli předkladatel návrhu rozumí požadavku na prodloužení lhůty 

pro implementaci daných pravidel, nemůže se vzhledem ke 

skutečnosti, že se jedná o implementaci celounijních pravidel, 

odchýlit čistě na národní úrovni. Pokud nedojde k odkladu na unijní 

úrovni, nelze o žádném přechodném období uvažovat. 
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systémů po dni jejich účinnosti. 

142. Česká pošta 2. D V § 109c odst. 1 (Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, 

úvodní ustanovení) je uveden termín vlastní hodnota zboží 

nepřesahující 150 EUR.                                                                                                            

V rámci důvodové zprávy je uvedeno sdělení"pojem „vlastní hodnota“ 

zatím není v platné unijní legislativě přesně vymezen". Dále je 

uvedeno, že bude pojem  definován v rámci čl. 1 nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením 

celního kodexu Unie (dále jen „nařízení 2015/2446“), a to po přijetí 

příslušného legislativního návrhu, který se aktuálně projednává na 

úrovni Evropské unie. Jde o návrh nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU), kterým se mění a opravuje nařízení Komise v 

přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o 

podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, a 

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, 
kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná 

pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud 

příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu (pracovní 

překlad). Dokončení legislativního procesu tohoto unijního právního 

předpisu se očekává v průběhu roku 2020". Vzhledem nutnosti 

implementovat tato pravidla do připravovaných úprav systémů a 

procesů, je potřebné znát jasnou definici s dostatečným předstihem. 

Kategorie "vlastní hodnota zboží" nesmí vnášet právní nejistotu, tudíž 

musí mít jasný výklad. 

Vysvětleno. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pojem „vlastní hodnota“ je pojmem, 

který bude stanoven prováděcím nařízením Evropské komise pro 

celou Evropskou unii jednotně, není možné si jej definovat pro účely 

České republiky samostatně. Od příslušné definice se nemůžeme 

odchýlit. Jakkoli rozumíme tomu, že pro samotnou implementaci je 
třeba tento pojem znát, nelze tím, že si daný pojem vydefinujeme v 

českém zákoně, jakkoli uspíšit přijetí dané normy na unijní úrovni. 

Příslušné ustanovení, resp. definice v rámci odkazovaného předpisu 

aktuálně zní: 

„(48) “intrinsic value” means  

(a) for commercial goods: the price of the goods themselves when 

sold for export to the customs territory of the Union, excluding 

transport and insurance costs, unless they are included in the 

price and not separately indicated on the invoice, and any other 

taxes and charges as ascertainable by the customs authorities 

from any relevant document(s); 
(b) for goods of a non-commercial nature: the price which would 

have been paid for the goods themselves if they were sold for 

export to the customs territory of the Union;“. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že nedochází k zásadní věcné nebo 

obsahové změně oproti dnešnímu významu tohoto pojmu. 

Primárním účelem nového explicitně normovaného ustanovení je 

vnesení právní jistoty do problematiky, ve které bylo totožným 

způsobem postupováno na základě výkladu již nyní.   

Nad rámec vypořádání je třeba připomenout, že předmětný 

legislativní návrh byl připomínkovému místu v předstihu zaslán a 

vysvětlen na několika platformách, včetně speciální, zřízené jen pro 

připomínkové místo. 

142. Česká pošta 3. D V § 108 odst. 4 písm d) se uvádí "osoba povinná k dani, která používá 
zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, pokud je na zboží 

použit tento režim, je povinna přiznat daň a to ve zvláštním 

doplňkovém celním prohlášení" .  Zvláštní doplňkové  celní 

prohlášení je pak blíže popsáno též v     § 109g, kde je  uveden odklaz  

na 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.  Dále pak navazuje změna celního zákona č. 242/2016 Sb.,   

kde v ustanovení §17 odst1 písm b) je uvedeno, že náležitosti a vzor 

zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího 

Vyhověno. 
Teze vyhlášky byly konkretizovány. 
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daň z přidané hodnoty stanoví MF vyhláškou. Domníváme se správně, 

že předmětná pravidla a vyhláška MF , které ve výsledku stanoví 

podobu zvláštního doplňkového seznamu jsou v současné době 

připravována a jejich  návrh není zatím k dispozici (viz dokument Teze 

vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení 

některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů)?     
Pro splnění povinnosti je nutné s dostatečným předstihem znát 

konkrétní, jasně definované údaje požadované ve zvláštním 

doplňkovém celním prohlášení z důvodu správného a včasného 

nastavení systémů.                                                        

142. Česká pošta 4. D V § 109g je stanovena povinnost, kdy 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. Chápeme, že lhůta navazuje zřejmě na 

stávající lhůtu pro odvod cla, nicméně v případě zvláštního režimu při 

dovozu zboží, kdy bude také velmi záležet na nastavení a propojení 

elektronických systémů,  jak interních tak externích, bychom uvítali 

pro zpracování celé agendy, kdy předpokádáme značný nárůst 
pracnosti,  prodlouženou lhůtu alespoň do konce měsíce po skončení 

kalendářního měsíce. 

Vysvětleno. 

Ustanovení vztahující se ke splatnosti je implementací nového znění 

čl. 369zb odst. 2 směrnice o dani z přidané hodnoty, dle kterého je 

povinností členských států zavést pravidlo, že daň z přidané hodnoty 

bude splatná měsíčně ve lhůtě k úhradě vztahující se na úhradu 

dovozního cla (jedná se o text směrnice o dani z přidané hodnoty ve 

znění směrnice Rady 2019/1995). Dle původně navrhovaného znění 

čl. 369zb odst. 2 byla lhůta pro splatnost daně z přidané hodnoty 

nastavena do konce měsíce následujícího po dovozu, avšak nakonec 
je tato lhůta ve směrnici stanovena v návaznosti na celní předpisy 

shodně se lhůtou pro úhradu celního dluhu, tedy do šestnáctého dne 

měsíce následujícího po dovozu (v návrhu zákona bude nově 

splatnost výslovně uvedena). Tato lhůta by měla být stanovena 

jednotně ve všech členských státech, členské státy tedy nemají 

možnost tuto lhůtu posunout. Vzhledem k tomu, že nelze posunout 

lhůtu splatnosti, nelze posunout ani lhůtu pro podání zvláštního 

doplňkového celního prohlášení. 

142. Česká pošta 5. D V § 104 je uvedeno, že správce daně nepostupuje podle ustanovení 

tohoto § v případě použití zvláštního režimu pro dovoz zboží nízké 

hodnoty. Bohužel však nejsou zřejmě zatím nastavena pravidla pro 

provádění oprav v rámci tohoto režimu, která vyplynou 
pravděpodobně s příslušných celních předpisů. Tato pravidla je opět 

potřeba včas zveřejnit pro jejich implementaci v rámci systémů. 

Vyhověno. 

Do důvodové zprávy bylo doplněno, že změny oproti zvláštnímu 

doplňkovému celnímu prohlášení se budou činit využitím institutu 

žádosti o doměření cla podle ustanovení § 21 odst. 1 celního zákona.   

142. Česká pošta 6. D V § 109e -  Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané 

hodnoty - není uveden konkrétní obsah této evidence, je tento obsah již 

v nějakém dokumentu stanoven? Případně jej budou obsahovat 

příslušné celní předpisy? Zde je opět potřeba pro implementaci do 

systémů znát strukturu a obsah evidencí včas. 

Vysvětleno. 

Evidence pro účely daně z přidané hodnoty není v oblasti daně 

z přidané hodnoty žádnou novinkou, ale standardní součástí. Již 

dnes plyne plátcům a identifikovaným osobám povinnost vést 

evidenci pro účely daně z přidané hodnoty z ustanovení § 100 

zákona o dani z přidané hodnoty. V této evidenci se vedou veškeré 

údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění 

potřebném pro sestavení daňového přiznání, souhrnného hlášení 

nebo kontrolního hlášení. 

Vzhledem k nově zaváděnému zvláštnímu režimu při dovozu zboží 
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nízké hodnoty se tatáž povinnost stanovuje pro osoby povinné k 

dani, a to ve vztahu k údajům vztahujícím se ke zdanitelným 

plněním, na která tento režim použila. Cílem této evidence je vést 

takové údaje, na základě kterých je možné ověřit, zda je přiznaná 

daň správná. Co bude předmětem evidence lze dovodit například z 

toho, že osoba povinná k dani, která používá zvláštní režim při 
dovozu zboží nízké hodnoty, bude podávat zvláštní doplňkové celní 

prohlášení a bude hradit daň. V evidenci se tak budou například 

nacházet údaje potřebné pro sestavení tohoto zvláštního 

doplňkového celního prohlášení. Mezi těmito údaji budou zejména 

evidenční číslo rozhodnutí v celním řízení, kterým bylo zboží nízké 

hodnoty propuštěno do volného oběhu, referenční (jedinečné) číslo 

zásilky, základ daně pro jednotlivou zásilku, sazba daně pro 

jednotlivou zásilku, částka daně pro jednotlivou zásilku a datum 

vzniku daňové povinnosti. Tento příkladný výčet byl doplněn do 

důvodové zprávy. 

Nepůjde o nic nového, co by nebylo již nyní připomínkovým 

místem reálně používáno. Platí obecná ustanovení, např. článku 25 
prováděcího nařízení Komise k celnímu kodexu Unie (UCC IA) 

(„uspokojivý systém správy obchodních a dopravních záznamů“), 

kdy jde o jedno z kritérií, které musí splnit držitel povolení tzv. 

oprávněného hospodářského subjektu (AEO). Jelikož je 

připomínkové místo držitelem povolení AEO, je jím vedená 

evidence, a zdaleka nejen ta, již nyní vyhovující. 

142. Česká pošta 7. Z Zásadní připomínka                                                                                                                                                                

V § 109f je uvedeno, že osoba používající tento zvláštní režim má 

povinost uhradit daň a osoba na jejíž účet je jednáno, má povinnost 

zaplatit částku osobě, která používá tento režim. předpokládáme, že 

další pravidla tohoto procesu budou upravena v celních předpisech. 

Žádáme o nastavení pravidel tak, aby na straně osoby používající 
zvláštní režim, nemohlo dojít k odvodu daně dříve, než bude zboží 

doručeno a částka zaplacena osobou na jejíž účet je jednáno. 

Předpokládáme tedy správně, že  povinnost odvést daň, bude 

stanovena nejdříve v okamžiku doručení zboží a zaplacení daně  

osobou na jejíž účet je jednáno, osobě používající zvláštní režim 

(přičemž obě podmínky - doručení i zaplacení - musí být splněny)? 

Samotný odvod daně bude pak uskutečněn v termínu pro podání 

zvláštního doplňkového celního prohlášení. 

Vysvětleno. 

V celních předpisech nebudou upravena další zvláštní pravidla 

tohoto (konkrétního) procesu, tedy nově nad rámec stávající úpravy.  

K faktickému odvodu daně dojde až v souvislosti se zvláštním 

doplňkovým celním prohlášením, a to ve lhůtě splatnosti, která bude 

den po jeho podání. 
Povinnost daň přiznat však vzniká již v souvislosti s celním 

prohlášením ve věci propuštění zboží do celního režimu volného 

oběhu, přesněji v okamžiku propuštění zboží (viz nezměněné 

ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona o dani z přidané 

hodnoty).  

Jedinou situací, kdy může být lhůta pro zaplacení příslušné částky 

pozastavena (čl. 108 odst. 3 písm. a) celního kodexu Unie), resp. daň 

prominuta (čl. 121 odst. 1 písm. c) celního kodexu Unie), jsou 

situace, stanovené již nyní v celních předpisech, konkrétně v čl. 220 

odst. 2 prováděcího nařízení Komise k celnímu kodexu Unie (UCC 

IA) a čl. 148 odst. 3 delegovaného aktu k celnímu kodexu Unie 
(UCC DA). 

První z nich, které bude novelizováno ve smyslu jeho pouze dočasné 
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použitelnosti, je použitelné pouze v situaci, kdy propuštěné zboží 

nebylo možné doručit příjemci, resp. nebylo doručeno příjemci. 

Druhé jen v situaci, kdy je propuštěné zboží vráceno původnímu 

dodavateli nebo na jinou adresu (vždy do třetí země). 

Z toho tedy vyplývá, že pokud připomínka byla skutečně myšlena 

ve smyslu, že jakmile je zboží příjemci doručeno a/nebo nebude 
v příslušné lhůtě (pro podání zvláštního doplňkového celního 

prohlášení) jednoznačně identifikováno jako takové, které má být 

vráceno do třetí země (to bude opět obsahem zvláštního 

doplňkového celního prohlášení), musí osoba používající tento 

zvláštní režim daň z takové zásilky odvést. A to bez ohledu na to, 

zda dotčený má případně smluvní vztahy se svými klienty nastaveny 

tak, že vzájemná platba proběhne před nebo až po doručení zboží. V 

tomto smyslu tedy nelze doručení zboží a zaplacení daně oddělovat, 

resp. nelze se domnívat, že nemusí být odvedena daň z reálně 

doručeného zboží („uvedeného na trh/k osobní spotřebě v Unii“) jen 

proto, že nebyla v rámci (obchodního/smluvního) vztahu mezi 

oběma osobami zaplacena.       
K tomuto je rovněž třeba uvést, že ustanovení týkající se splatnosti, 

která je řešena i v připomínce dále, je ustanovení implementační a 

není možné, aby se členský stát od této úpravy odlišil (více viz 

vypořádání připomínky č. 4 tohoto připomínkového místa). 

142. Česká pošta 8. Z Zásadní připomínka                                                                                                                                                         

Článek 369za směrnice 2006/112/ES  

Odchylně od čl. 94 odst. 2 mohou členské státy stanovit, že při použití 

tohoto zvláštního režimu se uplatňuje základní sazba daně platná v 

členském státě dovozu. Vzhledem k další velké administrativní zátěži 

při sledování a rozlišování sazby DPH u každého jednotlivého případu 

dovozu zboží, žádáme, aby bylo přihlédnuto k této možnosti dané 

směrnicí a při použití zvláštního režimu pro dovoz zboží nízké hodnoty 
byla používána tato jednotná základní sazba daně. 

Vysvětleno. 

Je potřebné vzít v úvahu změnu v příslušných celních předpisech, 

ke kterým od 1. ledna 2021 dochází nezávisle na změnách v právní 

úpravě v oblasti daně z přidané hodnoty. Do celního prohlášení ve 

věci propuštění každé zásilky do volného oběhu bude nutné vždy 

uvádět (minimálně) šestimístný kód nomenklatury celního 

sazebníku. S ohledem na právní úpravu snížených sazeb v zákoně o 

dani z přidané hodnoty je u velké většiny zboží podléhajícího první 
nebo druhé snížené sazbě daně, bez nutnosti dalšího specifikování 

(např. deklarováním zvláštního kódu) možno bezpečně určit, že 

právě takové sazbě podléhá. Přesně ve smyslu uvedeného budou 

nastaveny příslušné funkcionality celního systému.   

K otázce dopadů takového opatření (plošného použití základní sazby 

daně z přidané hodnoty namísto snížené) lze uvést následující. 

Pokud by osoby, na jejichž účet jedná osoba povinná k dani - držitel 

povolení k použití tohoto zvláštního režimu, nechtěly právě pro 

vyšší zdanění, aby na jejich účet tato osoba jednala v rámci takto 

zatíženého zvláštního režimu, jednala by osoba povinná k dani na 

jejich účet stejně v rámci běžného režimu v případě dovozu a s 
povinností uplatnit snížené sazby. Celní prohlášení, resp. příslušná 

administrativní zátěž (formou rozsahu poskytnutých údajů), je v 
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podstatě naprosto stejná. Případně by si tyto osoby mohly zvolit 

jiného dopravce, resp. jiného poskytovatele komplexních 

logistických služeb. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by bylo 

přijato to, co je požadováno v připomínce, vedlo by to 

ke skutečnosti, že by osoby využívaly služeb držitelů povolení k 

použití tohoto zvláštního režimu v menší míře, neboť by zdanění 
bylo vyšší, než kdyby tuto službu nevyužily. 

142. Česká pošta 9. D V případě, že v celní legislativě bude specifikovaná vnitřní hodnota 

zboží, mělo by dojít v rámci zákona o DPH k ustanovení, že u 

zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty 

"se do základu pro výpočet DPH u zboží nízké hodnoty nezahrnují 

náklady na dopravné". Otázkou je, zdali to má být v ustanovení v 

zákoně o DPH pro zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty 

nebo postačí změna celní legislativy. 

Vysvětleno. 

Definice vnitřní (vlastní) hodnoty zboží, resp. vnitřní hodnota jako 

taková, nikterak nesouvisí se základem daně, mimoto pak vůbec 

neurčuje, jaké položky se do něj zahrnují či nezahrnují.   

Je uplatňována pouze pro účely toho, zda lze zboží osvobodit od cla 

dle ustanovení článku 23 nařízení 1186/2009 (a v návaznosti na to 

pak lze/nelze podat celní prohlášení se zvláštním, tzv. super-

redukovaným souborem údajů dle čl. 143a přechodného 

delegovaného aktu k celnímu kodexu Unie (UCC DA)), a zejména 

zda lze na zboží uplatnit zvláštní režim při dovozu zboží nízké 

hodnoty jako takový.  

Do základu daně se zmiňované náklady i nadále zahrnují - viz 
nezměněné ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona o dani z přidané 

hodnoty. Pro úplnost je třeba uvést, že i v rámci celního prohlášení 

dle čl. 143a přechodného delegovaného aktu k celnímu kodexu Unie 

(UCC DA) (viz sloupec H7 přílohy B UCC DA) je právě pro tento 

údaj vyhrazen zvláštní datový prvek. 

142. Česká pošta 10. D Česká pošta bude v důsledku zvýšené pracnosti, tj.nákladů/investic 

spojených se zavedením zdanění dříve osvobozeného dovozu zboží, 

jehož hodnota nepřesahuje 22 EUR, účtovat odměnu za službu 

spojenou s celním odbavením, a to jak při samotném použití 

zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty (DPH odvádí za 

adresáta ČP), tak i v případě celního prohlášení při použití  zvláštního 

režimu jednotného správního místa (IOSS – DPH odvádí 
identifikovaná osoba). V tomto případě vzniká otázka, jak bude 

postupováno v případě zdanění takové odměny v obou uvedených 

případech. Jde o to, zda tato služba bude započítávána do hodnoty 

zboží a zdaněna spolu se zbožím, pak bude tedy poskytována Českou 

poštou jako osvobozené plnění, což zvlášť v případě celního odbavení 

při použití  zvláštního režimu jednotného správního místa bude v praxi 

těžko proveditelné, nebo bude možné takovou odměnu danit přímo na 

straně České pošty (jako plnění České pošty, v rámci jejího daňového 

přiznání)? 

Vysvětleno. 

Poplatek za provedení celního odbavení (služba) by měl být součástí 

základu daně při dovozu zboží nízké hodnoty dle § 38 zákona o dani 

z přidané hodnoty. Celní odbavení (služba) je tedy plnění 

osvobozené s nárokem na odpočet daně pro poskytovatele podle 

§ 69 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. 

Pokud bude ve druhém případě použit na odvod daně z přidané 
hodnoty zvláštní režim jednoho správního místa - dovozní režim, 

bude při dovozu zboží nutné vystavit také celní prohlášení se super-

redukovaným datasetem (ačkoliv dovoz jako takový bude 

osvobozen od cla i daně z přidané hodnoty, neboť daň z přidané 

hodnoty byla/bude odvedena skrz zvláštní režim jednoho správního 

místa), pak službu celní odbavení již nelze osvobodit podle § 69 

odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, protože nesplní podmínku 

tohoto ustanovení, že „bylo zahrnuto do základu daně při dovozu 

zboží dle § 38 zákona o dani z přidané hodnoty“. Do základu daně 

při dovozu zboží podle § 38 zákona o dani z přidané hodnoty celní 

službu tedy prakticky ani nelze zahrnout, neboť super-redukovaný 
dataset v celním prohlášení obsahuje pouze hodnotu zboží, resp. 
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vlastní hodnotu a hodnotu přepravních nákladů. Z těchto důvodů by 

tedy služba celní odbavení měla být zdanitelné plnění pro 

poskytovatele této služby, pokud je místo plnění podle § 9 odst. 1 

zákona o dani z přidané hodnoty v České republice. Daňový subjekt, 

který bude odvádět daň z přidané hodnoty přes zvláštní režim 

jednoho správního místa, pak bude zdaňovat plnění prodej 
dovezeného zboží na dálku s místem plnění v České republice (§ 4 

odst. 10 navrhovaného znění), u kterého se určí základ daně podle 

§ 36 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. 

142. Česká pošta 11. D Žádáme o prověření a stanovení způsobů zaokrouhlování v rámci 

jednotlivých postupů výpočtu DPH v celém procesu využití zvláštního 

režimu při dovozu zboží nízké hodnoty, tak aby nedocházelo k 

negativnímu dopadu na osobu využívající tento zvláštní režim při 

výběru a odvodu DPH. 

Vysvětleno. 

Problematika zaokrouhlování je vysvětlena v důvodové zprávě. 

144. Česká televize 1. Z Česká televize má za to, že výše u vedeným vládním návrhem 

nedochází je změně čl. VI, bod 14 přechodných ustanovení zák. č. 

80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé 

další zákony, a které zní: 

„U provozovatele vysílání ze zákona podle zákona upravujícího 

provozování rozhlasového a televizního vysílání se při výpočtu 
odpočtu daně v poměrné výši do 31. prosince 2021 použije § 75 odst. 

1 věta poslední zákona č. 235/2004 Sb. ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

Jde o ustanovení, které je účinné do konce roku 2021 a jehož cílem 

bylo především vytvořit právní jistotu pro veřejnoprávní vysílatele 

v České republice v oblasti daně z přidané hodnoty a s tím spojené 

možnosti dostatečně dopředu plánovat a alokovat finanční prostředky 

v situaci, kdy nebylo zatím dlouhodobě vyřešeno financování 

provozovatelů vysílání ze zákona. 

S ohledem na současnou mimořádnou situaci, kdy je třeba řešit 

mimořádná opatření v souvislosti s epidemiologickou situací a 
zejména s přihlédnutím k tomu, že v příští  roce budou parlamentní 

volby a pravděpodobně již nebude politická vůle ani časový prostor 

zabývat se financováním veřejnoprávních medií, si dovolujeme 

navrhnout, aby stav, který umožňuje přechodné ustanovení čl. VI, bod 

14 přechodných ustanovení zák. č. 80/2019 Sb., kterým se mění 

některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byl prodloužen 

ještě do 21.12.2024. 

Proto navrhujeme, aby do vládního návrhu zákona, kterým se mění 

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

Nevyhověno. 

Předložený návrh zákona je implementační novelou v oblasti 

tzv. e-commerce s nepřekročitelným termínem pro implementaci. 

Z tohoto důvodu nebudou do návrhu zákona doplňovány další 

změny, které nesouvisí s implementací, resp. s harmonizací zákona o 

dani z přidané hodnoty s unijním právem.  
Nad to je třeba uvést, že Ministerstvo financí nevidí důvod 

v prodloužení stavu, který byl nastaven zmiňovaným přechodným 

ustanovením, které považuje za nesystémové. S účinností od 

1. dubna 2019 došlo ke změně zákona o dani z přidané hodnoty 

v oblasti vymezení ekonomické činnosti a výpočtu odpočtu daně tak, 

že je aplikovatelný rovněž pro potřeby České televize, jak již bylo 

v diskuzích s Českou televizí opakovaně uváděno. Ministerstvo 

financí tak nevidí důvod pro jakoukoli další změnu.   
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předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů bylo do části první Změna zákona o dani z přidané hodnoty, 

čl. II přechodná ustanovení, připojeno ustanovení bodu 7, které zní: 

„U provozovatele vysílání ze zákona podle zákona upravujícího 

provozování rozhlasového a televizního vysílání se při výpočtu 

odpočtu daně v poměrné výši do 31. prosince 2024 použije § 75 odst. 
1 věta poslední zákona č. 235/2004 Sb. ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti zákona č. 80/2019 Sb.“. 

Zvláštní úprava pro vysílatele ze zákona, kterou navíc směrnice EU 

umožňuje, je nezbytná z důvodu právní jistoty, možnosti plánovat 

finanční prostředky a zavazovat se k budoucím plnění vůči třetím 

stranám. Česká televize a Český rozhlas nejsou běžnými 

ekonomickými subjekty. Mají úkoly a povinnosti dané zákonem, 

nadto v případě České televize jde o producenta televizní a filmové 

tvorby, tedy o výrobní firmu. Na straně výstupu je pak televizní 

vysílání, které je z podstaty neoddělitelné, neboť nejde oddělit vysílání 

reklamy od pořadu. V podobné situaci není žádný jiný daňový subjekt 

a z toho pak vyplývá i zúžený pohled finanční správy na možnosti 
stanovení poměru krácení, který vede k případům, kdy finanční správa 

mění výklad a metodiku stanovení poměrů v průběhu let a doměřuje 

provozovatelům vysílání ze zákona zpětně DPH. Bez jasné metodiky 

na úrovni zákona nebo judikatury mohou být Česká televize i Český 

rozhlas vystaveni zdlouhavým sporům s finanční správou. Předmětné 

přechodné ustanovení poskytuje všem stranám dostatečný prostor, 

během něhož bude možno nalézt dlouhodobé řešení. 

Vzhledem ke shora uvedenému považujeme ust. čl. VI, bod 14 

přechodných ustanovení zák. č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé 

zákony v oblasti daní a některé další zákony, za zásadní pro Českou 

televizi a Český rozhlas v oblasti daně z přidané hodnoty, které je 
nutné zachovat a současně vložit obdobné ustanovení do přechodných 

ustanovení vládního návrhu novely zákona, které umožní prodloužit 

stav do 31.12.2024. 

170. Sdružení dovozců a 

výrobců tabákových 

výrobků 

1. - K tomuto návrhu novely zákona nemáme zásadní připomínku.  

 

Komentář ze strany SVDTV ČR:  

- připravovaná novela zákona se týká problematiky DPH, nikoli 

zásadně a významně obchodování s tabákem, a jedná se o 

implementaci právních předpisů EU do národní legislativy  

- podmínky dovozu tabákových výrobků pro osobní potřebu se 

nemění, zůstávají nadále regulovány  

- zdanění přeshraničních nákupů, zejména doplňků a podobného 

Bere se na vědomí. 
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sortimentu, částečně může pomoci „narovnání“ podmínek pro 

tuzemské subjekty, které vždy musí platit DPH  

- dovoz, dodání bude administrativně i finančně náročné  
187. Komora 

obnovitelných 

zdrojů energie 

1. D Připomínka k Příloze č. 3, resp. Příloze 3a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty:  

Ke snížení sazby daně, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, na zboží č. 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).  

 

Připomínka s odůvodněním: 

Základní sazba daně činí dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty 21 %. První snížená sazba daně činí dle 

§ 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., 15 %. Zákon č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty eviduje i druhou sníženou 

sazbu daně, jejíž hodnota činí 10 %.  

Dle článku 122 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28.listopadu 

2006, O společném systému daně z přidané hodnoty je možné, aby 
členské státy uplatňovaly sníženou sazbu mj. u dodání palivového 

dříví. Na základě tohoto oprávnění jsou do znění Přílohy č. 3 „Seznam 

zboží podléhajícího první snížené sazbě daně“ zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty zařazeny: „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.“ 

Energie biomasy je dle § 2 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb., o 

podporovaných zdrojích energie považována za obnovitelný zdroj 

energie. Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie byl 

přijat za účelem řešení celospolečensky významného a zásadního 
zájmu, jímž je výroba energie z obnovitelných zdrojů. Česká republika 

je vázána závazky, které jí plynou z členství v Evropské unii. Jedním z 

takových závazků je i navýšení kapacity výroby energie z 

obnovitelných zdrojů. Pro to, aby mohla Česká republika plnit 

závazky, vyplývající jí z členství v Evropské unii, je zapotřebí nastavit 

vhodným způsobem vnitrostátní právní rámec, který tvoří mj. i zákon 

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

Jak je popsáno výše, současné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty zakotvuje palivové dřevo v polenech špalcích, 

Nevyhověno.  

Předložený návrh zákona je implementační novelou v oblasti 

tzv. e-commerce s nepřekročitelným termínem pro implementaci. 

Z tohoto důvodu nebudou do návrhu zákona doplňovány další 
změny, které nesouvisí s implementací, resp. s harmonizací zákona o 

dani z přidané hodnoty s unijním právem. Uskutečňovat koncepční 

politiku skrze doplnění úpravy sazeb daně do implementační novely 

bez projednání dané změny s dotčenými subjekty, resp. bez řádné 

deklarace tohoto záměru by nebyl korektní postup ze strany 

Ministerstva financí. 

Před provedením úpravy sazeb daně z přidané hodnoty by v prvé 

řadě měla být zpracována řádná analýza dopadů dané změny a 

následné vyhodnocení, zda daná změna bude mít očekávaný dopad 

na konečnou spotřebu a rovněž zda výpadek příjmů veřejných 

rozpočtů (nejen státního rozpočtu, ale rovněž rozpočtů krajů a obcí) 

je ve vztahu k plánovaným výdajům možný, resp. odůvodnitelný. 
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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 do seznamu zboží, na 

které se uplatní první snížená sazba daně, tj. 15 %. Za účelem plnění 

cílů stanovených mj. Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 

2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, a dále například Národním 
klimaticko-energetickým plánem, se jeví jako vhodné a motivující 

opatření vyčlenění palivového dřeva v různé podobě, jak bylo výše 

popsáno, z Přílohy č. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty a současně zařazení palivového dřeva v různé podobě, jak 

bylo výše popsáno, do Přílohy č. 3a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 

přidané hodnoty.  

 

Návrh na promítnutí změny Přílohy 3, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty 

Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně 

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.  

 

Návrh na promítnutí změny Přílohy 3a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty 

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně 

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.  
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187. Komora 

obnovitelných 

zdrojů energie 

2. D Připomínka k Příloze č. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty:  

Ke snížení sazby daně, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, na služby s kódem nomenklatury CZ-CPA 38.3 

(Zpracování odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny).  

 

Připomínka a odůvodnění:  

Platné znění zákona č. 185/2001, zákona o odpadech považuje 

recyklaci, za „jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad 

znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo 

jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů.“ 

Zároveň platí, že: „Recyklací odpadů není energetické využití a 

zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity 

jako palivo nebo zásypový materiál.“ Současně odpadové 

hospodářství České republiky staví nakládání s odpady způsobem 

recyklace před nakládání způsobem energetického využití, nebo 

odstranění odpadů. 

S ohledem na to, že od roku 2024 je zakázáno ukládat směsný 
komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady, je nutné 

připravit právní rámec vnitrostátních předpisů na jiné způsoby 

zpracování odpadu, kterými je právě recyklace odpadů. 

Současně platí, že Česká republika je vázána závazky vůči Evropské 

unii. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2018/851, ze dne 30. 

května 2018, kterou se mění Směrnice č. 2008/98/ES o odpadech 

upravuje problematiku odpadového hospodářství. S ohledem na 

budoucí přechod na tzv. „oběhové hospodářství,“ jímž je provázaný 

systém pro nakládání s odpady, obalovou problematiku, skládkování a 

nakládání s vybranými výrobky, je Česká republika povinna 

reflektovat evropskou právní úpravu ve vnitrostátním právním řádu. 
Za tímto účelem je předložen návrh změny zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. S ohledem na přikládanou váhu způsobu zpracování 

odpadů recyklací lze považovat za vhodné a motivující, aby recyklace 

odpadů byla zařazena do seznamu služeb, které podléhají snížené 

sazbě daně.  

 

Návrh na promítnutí změny Přílohy 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty 

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně 

Nevyhověno.  

Předložený návrh zákona je implementační novelou v oblasti 

tzv. e-commerce s nepřekročitelným termínem pro implementaci. 

Z tohoto důvodu nebudou do návrhu zákona doplňovány další 

změny, které nesouvisí s implementací, resp. s harmonizací zákona o 

dani z přidané hodnoty s unijním právem.  
Uskutečňovat koncepční politiku skrze doplnění úpravy sazeb daně 

do implementační novely bez projednání dané změny s dotčenými 

subjekty, resp. bez řádné deklarace tohoto záměru by nebyl korektní 

postup ze strany Ministerstva financí. 

Před provedením úpravy sazeb daně z přidané hodnoty by v prvé 

řadě měla být zpracována řádná analýza dopadů dané změny a 

následné vyhodnocení, zda daná změna bude mít očekávaný dopad 

na konečnou spotřebu a rovněž zda výpadek příjmů veřejných 

rozpočtů (nejen státního rozpočtu, ale rovněž rozpočtů krajů a obcí) 

je ve vztahu k plánovaným výdajům možný, resp. odůvodnitelný.  

Rozšíření přílohy č. 2 zákona o dani z přidané hodnoty o položku 

38.3 - zpracování odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny, není 
možné. Směrnice o dani z přidané hodnoty umožňuje aplikovat 

sníženou sazbu daně pouze na odvoz a zpracování odpadu. V 

žádném případě nelze sníženou sazbu daně z přidané hodnoty 

uplatnit na „druhotné suroviny“. Jednak je možné uplatnit sníženou 

sazbu daně u odpadu pouze u služeb (odvoz a zpracování) a nikoliv 

u dodání zpracovaného zboží. Nad to druhotné suroviny nejsou 

obsaženy v příloze č. III směrnice o dani z přidané hodnoty, tj. nelze 

je mít ani v českém zákoně o dani z přidané hodnoty. 
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38.3  Zpracování odpadu k dalšímu 

využití; druhotné suroviny  
 

187. Komora 

obnovitelných 

zdrojů energie 

3. D Připomínka k Příloze č. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty:  

Ke zvýšení sazby daně, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, na služby s kódem nomenklatury CZ-CPA 

38.21.21 (Provoz kontrolované skládky Z: likvidaci odpadu jiného 

než nebezpečného na řízených skládkách, které splňují kritéria 

řízených skládek stanovená zákonem nebo nařízením, tj. jsou 

postaveny tak, aby nedocházelo k prosakování atd. a kódem 

nomenklatury CZ-CPA 38.21.22 (Provoz jiných skládek Z: 

likvidaci odpadu, jiného než nebezpečného, na jiných skládkách 

než řízených).  

 

Připomínka:  

Problematika odpadového hospodářství v České republice je upravena 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tento v § 9a zakotvuje 

hierarchii nakládání s odpady, kdy odstraňování odpadů je poslední 

možností, jak lze nakládat s odpady. Přednostně má být naloženo s 

odpady způsobem přípravy k opětovnému použití, recyklací, jiným 

využitím (například energetickým využitím). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2018/851, ze dne 30. 

května 2018, kterou se mění Směrnice č. 2008/98/ES vymezuje 

závazné cíle, kterých je třeba v souvislosti s odpady, dosáhnout. S 

ohledem na stanovené cíle zvýšit do roku 2025 zvýšit úroveň přípravy 

k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 55 

% hmotnosti, zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému 

použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 60 % hmotnosti a 

s ohledem na cíl pro skládkování komunálního odpadu, který je 

stanoven do roku 2035 dosáhnout limitu pro skládkování na max. 10 

% z celkové produkce je zapotřebí zakotvit taková opatření, aby došlo 

ke snížení ukládání odpadů a místo toho bylo přistupováno k jiným 
způsobům zpracování a odstraňování odpadů, které jsou politikou 

odpadového hospodářství považovány za příznivější. Za tímto účelem 

je vhodné stanovit vyšší sazbu daně pro ukládání odpadů na tzv. 

řízených skládkách a jiných než řízených skládkách.  

 

Návrh na promítnutí změny Přílohy 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

Nevyhověno.  

Předložený návrh zákona je implementační novelou v oblasti 

tzv. e-commerce s nepřekročitelným termínem pro implementaci. 

Z tohoto důvodu nebudou do návrhu zákona doplňovány další 

změny, které nesouvisí s implementací, resp. s harmonizací zákona o 

dani z přidané hodnoty s unijním právem.  

Uskutečňovat koncepční politiku skrze doplnění úpravy sazeb daně 
do implementační novely bez projednání dané změny s dotčenými 

subjekty, resp. bez řádné deklarace tohoto záměru by nebyl korektní 

postup ze strany Ministerstva financí. 

Před provedením úpravy sazeb daně z přidané hodnoty by v prvé 

řadě měla být zpracována řádná analýza dopadů dané změny a 

následné vyhodnocení, zda daná změna bude mít očekávaný dopad. 
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z přidané hodnoty 

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně 

38.2  Příprava k likvidaci a likvidace 

komunálního odpadu, s výjimkou 

skupin 38.21.21 a 38.21.22  
 

 

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo 

školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky - 

Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Agrární komora České republiky, Akademie věd České republiky, Asociace krajů České republiky, Asociace 

malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Česká advokátní komora, Česká lékárnická 

komora, Česká národní banka, Česká stomatologická komora, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad 

zeměměřický a katastrální, Družstevní asociace, Energetický regulační úřad, Exekutorská komora, Finanční arbitr, Grantová agentura, Hlavní město Praha, 

Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Komora patentových 

zástupců, Konfederace umění a kultury, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad, 

Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Libereckého 

kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad 

Středočeského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační 

bezpečnost, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Notářská komora ČR, Poslanecká sněmovna – 

zahraniční výbor, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení místních samospráv ČR, Senát – zahraniční výbor, Správa státních hmotných rezerv, Státní 

úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Technologická agentura, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro zahraniční styky a 

informace ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad vlády České republiky - Rada pro vývoj, výzkum a 

inovace, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud, Asociace cestovních kanceláří, Asociace exportérů, Asociace hotelů a restaurací České republiky, 

Asociace pro elektronickou komerci, Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Česká a slovenská asociace internetového hraní, Česká 

asociace mezinárodních expresních přepravců, Česká energetická společnost, České sdružení pro značkové výrobky, Českomoravské sdružení trafikantů, DEN: 

Digital Economy Network, z.s., Fórum cestovního ruchu ČR, Katedra finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedra 

finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Podané ruce, Předseda Poslaneckého klubu ANO 2011, Předseda 

Poslaneckého klubu České pirátské strany, Předseda Poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, Předseda Poslaneckého klubu Komunistické 

strany Čech a Moravy, Předseda Poslaneckého klubu Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové, Předseda Poslaneckého klubu Občanské 

demokratické strany, Předseda Poslaneckého klubu Starostové a nezávislí, Předseda Poslaneckého klubu Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, 

Předseda Poslaneckého klubu TOP 09, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Rada seniorů ČR, Rozpočtový výbor, Sdružení pro bankovní karty, Sdružení 

pro výrobu bionafty, Předseda Senátu Parlamentu ČR, Společenství autodopravců Čech a Moravy, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, Svaz 

českých a moravských bytových družstev, Svaz spedice a logistiky České republiky, Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky, Vládní výbor pro 

zdravotně postižené občany, 4PX Express CZ, s.r.o., Americká obchodní komora v České republice, Asociace českého tradičního obchodu, Asociace českých 
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cestovních kanceláří a agentur, Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, Asociace provozovatelů mobilních sítí, Asociace soukromého 

zemědělství ČR, Asociace veřejně prospěšných organizací, CZECH TOBACCO CORPORATION a.s., CzechInvest, ČEPRO, a.s., ČEPS, a.s., Česká asociace 

LPG, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Česká asociace pojišťoven, Česká asociace telekomunikací, Česká bankovní asociace, Česká rada 

dětí a mládeže, Česko-maďarská obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Český institut interních auditorů, Český plynárenský svaz, 

Český rozhlas, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, ČEZ, DILIA, občanské sdružení – divadelní, literární, audiovizuální agentura, E-ON ČR, s.r.o., Fórum 

dárců, Haypost CJSC, odštěpný závod Europe – Prague branch, ICT Unie, z.s., Innogy ČR, INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců 

zvukových a zvukově obrazových záznamů, o. s., O2 Czech Republic a.s., Občanské sdružení majitelů domů v ČR, Ochranná organizace autorská - sdružení 

autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, OTE, a.s., Philip 

Morris ČR, Podnikatelské odbory - Unie podnikatelských a živnostenských spolků, Potravinářská komora České republiky, Pražská energetika, a.s., SČS - Unie 

nezávislých petrolejářů ČR, z.s., Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Státní fond dopravní 

infrastruktury, Státní fond životního prostředí, Státní pozemkový úřad, Státní tiskárna cenin, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Svaz českých a 

moravských spotřebních družstev, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz chemického průmyslu, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Svaz 

účetních, T-Mobile Czech Republic, a.s., Ústav státu a práva AV ČR, Vodafone Czech Republic, a.s., Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 

Zemědělský svaz ČR. 
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