
Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s předpisy EU 

1) Změna zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony 

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

Čl. IV  

 

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a 

c) činí při počtu náprav hmotnosti 

1 náprava 

 do 1 tuny 1 800 Kč 

 nad 1 t do 2 t 2 700 Kč 

 nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč 

 nad 3,5 t do 5 t 4 500 Kč 

 nad 5 t do 6,5 t 5 200 Kč 

 nad 6,5 t do 8 t 6 300 Kč 

 nad 8 t 7 200 Kč 
2 nápravy 

 do 1 tuny 1 800 Kč 

 nad 1 t do 2 t 2 400 Kč 

 nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč 

 nad 3,5 t do 5 t 4 100 Kč 

 nad 5 t do 6,5 t 4 500 Kč 

 nad 6,5 t do 8 t 5 400 Kč 

 nad 8 t do 9,5 t 6 300 Kč 

 nad 9,5 t do 11 t 7 200 Kč 

 nad 11 t do 12 t 8 100 Kč 

 nad 12 t do 13 t 9 500 Kč 
 nad 13 t do 14 t 11 000 Kč 

 nad 14 t do 15 t 12 400 Kč 

 nad 15 t do 18 t 17 800 Kč 

 nad 18 t do 21 t 21 800 Kč 

 nad 21 t do 24 t 26 300 Kč 

 nad 24 t do 27 t 30 400 Kč 

 nad 27 t 34 700 Kč 

3 nápravy 

 do 1 t 1 800 Kč 

31999L0062 Čl. 6 odst. 1 

 

 

 

 

Příloha I 

1. Bez ohledu na strukturu daní uvedených v článku 3 stanoví 

členské státy jejich sazby tak, aby pro každou kategorii nebo 

podkategorii vozidel uvedenou v příloze I nebyla daňová sazba 

nižší než minimální sazba stanovená v uvedené příloze. 

 

 

PŘÍLOHA I 

MINIMÁLNÍ SAZBY DANĚ UPLATŇOVANÉ U 

VOZIDEL 

 

 

Motorová vozidla 

Počet náprav a 

celková hmotnost 

(v tunách) 

Minimální daň 

(v eurech za rok) 

Nejméně Méně 

než 

Hnací nápravy 

se vzduchovým 

závěsem nebo 

uznávaný 

ekvivalent (1)  

Jiný systém závěsu 

hnací nápravy 

2 nápravy 
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 nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč 

 nad 3,5 t do 6 t 2 700 Kč 
 nad 6 t do 8,5 t 4 500 Kč 

 nad 8,5 t do 11 t 5 400 Kč 

 nad 11 t do 13 t 6 300 Kč 

 nad 13 t do 15 t 7 900 Kč 

 nad 15 t do 17 t 9 900 Kč 

 nad 17 t do 19 t 11 900 Kč 

 nad 19 t do 21 t 13 100 Kč 

 nad 21 t do 23 t 16 000 Kč 

 nad 23 t do 26 t 20 500 Kč 

 nad 26 t do 31 t 27 500 Kč 

 nad 31 t do 36 t 32 600 Kč 

 nad 36 t 37 800 Kč 
4 nápravy a více náprav 

 do 18 t 6 300 Kč 

 nad 18 t do 21 t 7 900 Kč 

 nad 21 t do 23 t 10 600 Kč 

 nad 23 t do 25 t 13 300 Kč 

 nad 25 t do 27 t 16 700 Kč 

 nad 27 t do 29 t 21 200 Kč 

 nad 29 t do 32 t 28 000 Kč 

 nad 32 t do 36 t 29 500 Kč 

 nad 36 t 33 100 Kč. 

12  13  0  31  

13  14  31  86  

14  15  86  121  

15  18  121  274  

3 nápravy 

15  17  31  54  

17  19  54  111  

19  21  111  144  

21  23  144  222  

23  25  222  345  

25  26  222  345  

4 nápravy 

23  25  144  146  

25  27  146  228  

27  29  228  362  

29  31  362  537  

31  32  362  537  
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(1)   Závěs uznávaný jako ekvivalent v souladu s definicí v 

příloze II směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 

1996, kterou se stanoví maximální povolené rozměry pro 

určitá motorová vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní 

dopravě v rámci Společenství a celková hmotnost v 

mezinárodní dopravě (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59). 

 

 

JÍZDNÍ SOUPRAVA (KLOUBOVÁ VOZIDLA A 

VOZOVÉ SOUPRAVY) 

Počet náprav a 

celková 

hmotnost 

(v tunách) 

Minimální daň 

(v eurech za rok) 

Nejméně Méně 

než 

Hnací nápravy se 

vzduchovým 

závěsem nebo 

uznávaný 

ekvivalent (1)  

Jiný systém závěsu 

hnací nápravy 

2 + 1 náprava 

12  14  0  0  

14  16  0  0  

16  18  0  14  
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18  20  14  32  

20  22  32  75  

22  23  75  97  

23  25  97  175  

25  28  175  307  

2 + 2 nápravy 

23  25  30  70  

25  26  70  115  

26  28  115  169  

28  29  169  204  

29  31  204  335  

31  33  335  465  

33  36  465  706  

36  38  465  706  

2 + 3 nápravy 

36  38  370  515  

38  40  515  700  
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3 + 2 nápravy 

36  38  327  454  

38  40  454  628  

40  44  628  929  

3 + 3 nápravy 

36  38  186  225  

38  40  225  336  

40  44  336  535  

(1)   Závěs uznávaný jako ekvivalent v souladu s definicí v 

příloze II směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 

1996, kterou se stanoví maximální povolené rozměry pro 

určitá motorová vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní 

dopravě v rámci Společenství a celková hmotnost v 

mezinárodní dopravě (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59). 
 

     

Poř.č. Číslo předpisu EU 

(kód CELEX) 

Název předpisu EU 

1.  31999L0062 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací 

těžkými nákladními vozidly, ve znění pozdějších předpisů. 
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2) Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony 

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

Čl. VIII 

bod 1, 

Příloha č. 2 

položka 

49.39.2  

49.39.2 Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a 

lyžařskými vleky, pokud se nejedná o hromadnou 

pravidelnou dopravu osob. 

32006L0112 příloha III 

bod 5 

5) přeprava osob a jejich doprovodných zavazadel; 

 

Čl. VIII 

bod 1, 

Příloha č. 2 

položka 55 

55 Ubytovací služby. 32006L0112 příloha III 

bod 12 

12) poskytnutí ubytování hotelovými a jinými obdobnými 

zařízeními, včetně poskytnutí ubytování v prázdninových 

táborech a na místech upravených k využívání jako tábořiště a 

parkovišť pro obytné přívěsy; 

Čl. VIII 

bod 1, 

Příloha č. 2 

položka 55 

59.14 Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová 

představení. 

32006L0112 příloha III 

bod 7 

7) oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, 

na trhy a veletrhy, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, 

do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné 
kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; 

Čl. VIII 

bod 1, 

Příloha č. 2 

položka 90, 

91, 93 

90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do 

muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a 

památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, 

přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a 

zábavních parků, cirkusů, historických staveb a 
obdobných turistických zajímavostí). 

32006L0112 příloha III 

bod 7 

7) oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, 

na trhy a veletrhy, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, 

do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné 

kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; 

Čl. VIII 

bod 1, 

Příloha č. 2 

položka 

93.11, 93.12 

93.11, 93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní 

události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení 

ke sportovním činnostem. 

32006L0112 příloha III 

bod 13 a 14 

13) oprávnění ke vstupu na sportovní akce; 

14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 

Čl. VIII 

bod 1, 

Příloha č. 2 

položka 

93.13 Služby posiloven a fitcenter. 32006L0112 příloha III 

bod 14 

14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 
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93.13 

Čl. VIII 

bod 1, 

Příloha č. 2 

položka 

93.29.11 

93.29.11 Služby související s provozem rekreačních parků 

a pláží. 

32006L0112 příloha III 

bod 14 

14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 

Čl. VIII 

bod 1, 

Příloha č. 2 

položka 

93.29.21 

93.29.21 Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, 

světelná a zvuková představení. 

32006L0112 příloha III 

bod 7 

7) oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, 

na trhy a veletrhy, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, 

do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné 

kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; 

Čl. VIII 

bod 1, 

Příloha č. 2 

položka 

96.04 

96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a 

solných jeskyní. 

32006L0112 příloha III 

bod 14 

14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 

Čl. VIII 

bod 2, 

Příloha č. 2a 

položka 49 

49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a 

jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými 
vleky a osobní doprava lyžařskými vleky. 

32006L0112 příloha III 

bod 5 

5) přeprava osob a jejich doprovodných zavazadel; 

 

Čl. VIII 

bod 2, 

Příloha č. 2a 

položka 55 

55 Ubytovací služby. 

 

32006L0112 příloha III 

bod 12 

12) poskytnutí ubytování hotelovými a jinými obdobnými 

zařízeními, včetně poskytnutí ubytování v prázdninových 

táborech a na místech upravených k využívání jako tábořiště a 

parkovišť pro obytné přívěsy; 

Čl. VIII 

bod 2, 

Příloha č. 2a 

položka 

59.14, 90, 

91, 93 

59.14, 90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu 

na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních 

parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, 

do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo 

do podobných kulturních zařízení; poskytnutí 

oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, 

přírodních rezervací a národních parků. 

32006L0112 příloha III 

bod 7 

7) oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, 

na trhy a veletrhy, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, 

do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné 

kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; 

Čl. VIII 

bod 2, 

93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 Poskytnutí oprávnění ke 

vstupu na sportovní události; použití krytých 

32006L0112 příloha III 

body 13 a 14 

13) oprávnění ke vstupu na sportovní akce; 

14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 
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Příloha č. 2a 

položka 

93.11, 93.13, 

93.29.11 

i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním 

činnostem; služby související s provozem rekreačních 

parků a pláží. 

Čl. VIII 

bod 2, 

Příloha č. 2a 

položka 

96.04 

96.04 Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a 

solných jeskyní. 

32006L0112 příloha III 

bod 14 

14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 

     

Poř.č. Číslo předpisu EU 

(kód CELEX) 

Název předpisu EU 

2.  32006L0112 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 
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3) Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony 

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 
Odpovídající předpis EU 

Čl. X, § 12e  Vláda může v rozsahu stanoveném předpisem Evropské 

unie nařízením stanovit prodloužení lhůty při automatické 

výměně informací s členským státem. 

52020PC0197 Čl. 1 odst. 1 

Čl. 8ab 

odst. 12 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 1 

Čl. 8ab 

odst. 18 

 

Čl. 1 odst. 1 

Čl. 27a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby od 

zprostředkovatelů a příslušných daňových poplatníků vyžadoval 

podání informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají 

oznamovat a v jejichž zavedení byl učiněn první krok mezi 25. 

červnem 2018 a 30. červnem 2020. Informace o těchto 
přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat, podají 

zprostředkovatelé a případně příslušní daňoví poplatníci do 

pondělí 30. listopadu 2020. 

 

18. Automatická výměna informací se uskuteční do jednoho 

měsíce od konce čtvrtletí, v němž byly informace podány. První 

informace musí být sděleny do neděle 31. ledna 2021. 

 

 

Článek 27a   

Odložení časových lhůt v reakci na COVID-19  

 

1. Bez ohledu na lhůtu stanovenou v čl. 8 odst. 6 písm. b) se 

předávání informací uvedených v čl. 8 odst. 3a, které se týká 

kalendářního roku 2019 nebo jiného náležitého oznamovacího 

období, uskuteční do 12 měsíců od konce kalendářního roku 

2019 nebo od jiného náležitého oznamovacího období.  . 

 

2. Pokud je přeshraniční uspořádání, které se má oznamovat, 

zpřístupněno pro zavedení, nebo je připraveno k zavedení nebo 

byl uskutečněn první krok v jeho zavedení mezi 1. červencem 

2020 a 30. zářím 2020, nebo pokud zprostředkovatelé uvedení v 

čl. 3 bodě 21 druhém pododstavci poskytli přímo nebo 
prostřednictvím jiných osob podporu, pomoc nebo poradenství 
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Čl. 1 odst. 1 

Čl. 27b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1 odst. 1 

Čl. 27c 

 

 

 

mezi 1. červencem 2020 a 30. zářím 2020, lhůta v délce 30 dnů 

pro podání informací stanovená v čl. 8ab odst. 1 a 7 začíná dnem 
1. října 2020. . 

 

V případě uspořádání určených k nabízení na trhu podá první 

pravidelnou zprávu v souladu s čl. 8ab odst. 2 zprostředkovatel 

do 31. ledna 2021.  

 

Článek 27b   

Prodloužení doby odkladu  

 

Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 27c s cílem prodloužit dobu 

odkladu pro podávání a výměnu informací, jak je stanoveno v čl. 

8ab odst. 12 a 18 a v článku 27a o nejvýše 3 další měsíce.   

 

Komise může přijmout akt v přenesené pravomoci uvedený v 

prvním pododstavci, pouze pokud během části nebo celé doby 

odkladu přetrvávají výjimečné okolnosti závažných rizik pro 

veřejné zdraví způsobené pandemií COVID-19 a členské státy 
musí provést opatření k omezení volného pohybu osob.  

 

 

Článek 27c   

Výkon přenesené pravomoci  

 

1.Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v 

článku 27b je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto 

článku. . 

 

2.Pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci uvedená v 

článku 27b je svěřena Komisi pouze po dobu odkladu lhůt pro 

podávání a výměnu informací, jak je stanoveno v čl. 8ab odst. 

12 a 18 a v článku 27a. . 
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3.Rada může přenesení pravomoci uvedené v článku 27b 

kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 

dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti 

již platného aktu v přenesené pravomoci. . 

 

4.Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise 

konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými 

státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 

dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. 

dubna 2016. . 

 

5.Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

Radě. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Radě se uvedou 

důvody použití postupu pro naléhavé případy . 

 

 

6.Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 27b vstoupí 

neprodleně v platnost a použije se, pokud proti němu Rada 

nevysloví námitky. Rada může proti aktu v přenesené 

pravomoci vyslovit námitky do pěti pracovních dnů od jeho 

oznámení. V takovém případě Komise tento akt zruší okamžitě 

poté, co jí Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek. . 

 

7.Evropský parlament je informován o přijetí aktu v přenesené 

pravomoci Komisí, o námitkách k němu vyslovených a o zrušení 

přenesení pravomoci Radou.“. 

  

Poř.č. Číslo předpisu EU 

(kód CELEX) 

Název předpisu EU 

1.  52020PC0197 
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu prodloužit některé lhůty pro podávání a výměnu 

informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19, dokument COM(2020) 197 final. 
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