
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

1) Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

a některé další zákony 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

ČÁST ŠESTÁ  

Čl. IX 

Bod 14 

16. V § 23h odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „z důvodu 

platby“ nahrazují slovy „nebo jiná položka snižující výsledek 

hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji z důvodu závazku“ a 

slova „této platby“ se nahrazují slovy „tohoto závazku“. 

 

32017L0952 Článek 1 

odst. 2 písm. b) 

(čl. 2 odst. 9 

písm. a) bod i)) 

Článek 2 se mění takto: 

b) bod 9 se nahrazuje tímto: 

9) „hybridním nesouladem“ situace týkající se daňového 

poplatníka, nebo ve vztahu k čl. 9 odst. 3 subjektu, kdy: 

a) platba v rámci finančního nástroje vede k odpočtu bez 

zahrnutí, přičemž: 

i) tato platba není v přiměřené době zahrnuta a 

 Článek 1 

odst. 2 písm. b) 

(čl. 2 odst. 9 

písm. a) bod 

ii)) 

ii) tento nesouladný výsledek lze přičíst rozdílům v 

kvalifikaci nástroje nebo platby prováděné v jeho rámci. 

ČÁST ŠESTÁ 

 Čl. IX 

bod 15 

17. V § 23h  odst. 2 písm. b) se za slova „nezahrnutému příjmu“ 

vkládají slova „v rozsahu, v jakém dochází k odpovídajícímu snížení 

základu daně u přidružené osoby,“ a slova „tato platba“ se nahrazují 

slovy „se z důvodu tohoto závazku“. 

32017L0952 Článek 1 

odst. 4 (čl. 9 

odst. 2 písm. 

b)) 

Článek 9 se nahrazuje tímto: 

2. V rozsahu, v jakém hybridní nesoulad vede k odpočtu bez 

zahrnutí 

b) není-li odepřen odpočet v jurisdikci plátce, zahrne se výše 

platby, která by jinak vedla k nesouladnému výsledku, do 

příjmů v členském státě, jenž je jurisdikcí příjemce. 

 
 

Celex Název předpisu 

32017L0952 Směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi 
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2) Změna zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

a některé další zákony 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

ČÁST 

DVACÁTÁ 

DEVÁTÁ 

Čl. XLI 
Bod 4 

§ 24 odst. 1 

(1) Clo lze doměřit všem osobám, které odpovídají za clo 

společně a nerozdílně. 

32013R0952 Čl. 84 
Odpovídá-li za zaplacení částky dovozního nebo 

vývozního cla odpovídající jednomu celnímu dluhu více 

osob, odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení 

uvedené částky. 

ČÁST 

DVACÁTÁ 

DEVÁTÁ 

Čl. XLI 

Body 5 a 6 

§ 26 odst. 1 

(1) Clo se zajišťuje poskytnutím jistoty podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie1) ve formě 

a) složení částky,  

b) ručení, nebo 

c) finanční záruky, která je bankovní zárukou nebo byla poskytnuta 

pojišťovnou. 

 

32013R0952 Čl. 92 
1. Jistota může být poskytnuta v jedné z těchto forem:  

a) složením hotovosti nebo jakýmkoli jiným platebním 

prostředkem, který celní orgány uznávají jako 

rovnocenný složení hotovosti, v eurech nebo v měně 

členského státu, ve kterém se jistota požaduje;  

b) závazkem ručitele;  

c) jinou formou jistoty, která poskytuje rovnocennou 

záruku, že částka dovozního nebo vývozního cla 

odpovídající celnímu dluhu a jiné poplatky budou 

zaplaceny.  
2. Poskytnutí jistoty formou složení hotovosti nebo 

jiným rovnocenným platebním prostředkem se provádí 

podle platných předpisů členského státu, ve kterém je 

jistota požadována.  

Je-li jistota poskytnuta složením hotovosti nebo jiným 

rovnocenným platebním prostředkem, neplatí z ní celní 

orgány žádné úroky. 

ČÁST 

DVACÁTÁ 

DEVÁTÁ 

Čl. XLI 
Bod 7 

§ 30 

Ustanovení o ručení se použijí obdobně pro finanční záruku 

s výjimkou ustanovení o povolení ručitele.  

 

32013R0952 Čl. 92 

 

 

1. Jistota může být poskytnuta v jedné z těchto forem:  

a) složením hotovosti nebo jakýmkoli jiným platebním 

prostředkem, který celní orgány uznávají jako 

rovnocenný složení hotovosti, v eurech nebo v měně 
členského státu, ve kterém se jistota požaduje;  

b) závazkem ručitele;  
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Čl. 94 odst. 1 

c) jinou formou jistoty, která poskytuje rovnocennou 

záruku, že částka dovozního nebo vývozního cla 

odpovídající celnímu dluhu a jiné poplatky budou 

zaplaceny.  

2. Poskytnutí jistoty formou složení hotovosti nebo 

jiným rovnocenným platebním prostředkem se provádí 

podle platných předpisů členského státu, ve kterém je 
jistota požadována.  

Je-li jistota poskytnuta složením hotovosti nebo jiným 

rovnocenným platebním prostředkem, neplatí z ní celní 

orgány žádné úroky. 

 

1. Ručitelem uvedeným v čl. 92 odst. 1 písm. b) je třetí 

osoba usazená na celním území Unie. Není-li ručitelem 

úvěrová instituce nebo finanční instituce nebo 

pojišťovna akreditovaná v Unii v souladu s platnými 

právními předpisy Unie, schválí ručitele celní orgány, 

které jistotu požadují. 

ČÁST 

DVACÁTÁ 

DEVÁTÁ 

Čl. XLI 

Bod 8 

§ 31 

Zajištění cla jinou osobou 

(1) Zajištuje-li clo jiná osoba namísto dlužníka, odpovídá tato 

osoba za dluh s dlužníkem společně a nerozdílně. 

(2) Zajišťuje-li clo jiná osoba namísto dlužníka, musí být 

doklad prokazující tuto skutečnost připojen k 

a) záruční listině pro jednotlivou operaci, pokud jiná osoba namísto 
dlužníka zajišťuje clo ve formě ručení s použitím této listiny, 

nebo 

b) celnímu prohlášení, pokud jiná osoba namísto dlužníka zajišťuje 

clo jinak než podle písmene a). 

32013R0952 Čl. 89 odst. 3 
3.   Požadují-li celní orgány poskytnutí jistoty, poskytne 

ji dlužník nebo osoba, která se může stát dlužníkem. 

Celní orgány mohou také povolit, aby jistotu poskytla 

jiná osoba než osoba, od níž se jistota požaduje. 

ČÁST 

DVACÁTÁ 

DEVÁTÁ 

Čl. XLI 

Bod 12 

§ 56 odst. 2 

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou údaje o 

b) obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými 

státy Evropské unie včetně údajů o obchodu s energetickými 

produkty a jejich agregáty podle přímo použitelného předpisu 

32008R1099 Čl. 3 odst. 2 
2. Členské státy stanoví podrobná pravidla týkající se 

vykazování údajů potřebných pro národní statistiky 

uvedené v článku 4 ze strany podniků a jiných zdrojů. 
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písm. b) Evropské unie1) a 

ČÁST 

DVACÁTÁ 

DEVÁTÁ 

Čl. XLI 

Body 12 a 13 

§ 56 odst. 2 
písm. c) 

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou údaje o 

c) pohybu a stavu kontejnerů užívaných námořními přepravci. 

31997R0515 Čl. 18a odst. 4 

a 6 

4. Pro pohyb kontejnerů uvedený v odstavci 3 tohoto 

článku Komise zřídí a vede rejstřík předaných zpráv o 

stavu kontejneru (dále jen "rejstřík CSM"). Orgány 

uvedené v článku 29 mají k rejstříku CSM přímý přístup 

Dopravci, kteří jsou uvedeni v odstavci 1 tohoto článku 

a kteří uchovávají údaje o pohybu a stavu kontejnerů 
nebo mají takové údaje svým jménem uchovávány, 

podávají celním orgánům členských států zprávy o stavu 

kontejneru (CSM) v těchto případech: 

 

a) kontejnery mají být přepraveny námořním plavidlem 

na celní území Unie ze třetí země, s výjimkou: 

- kontejnerů, které mají zůstat na palubě stejného 

námořního plavidla během jeho plavby a mají opustit 

celní území Unie na palubě tohoto námořního plavidla, a  

- kontejnerů, které mají být vyloženy a přeloženy na 

stejném námořním plavidle během jeho plavby s cílem 
umožnit vykládku nebo nakládku jiného zboží a mají 

opustit celní území Unie na palubě tohoto námořního 

plavidla;  

 

b) pro dodávky zboží v kontejnerech opouštějících celní 

území Unie do třetí země na námořním plavidle a 

spadajících do oblasti působnosti:  

- článku 2 směrnice Rady 92/84/EHS 4),  

- článku 2 směrnice Rady 2011/64/EU 5), nebo  

- čl. 2 odst. 1 směrnice Rady 2003/96/ES 6);  

 

Údaje předávají dopravci přímo do rejstříku CSM. 
6. Dopravci podají zprávy CMS v následujících nebo 

obdobných událostech, jsou-li dopravci podávajícímu 

zprávy známy a jsou-li pro tyto události generovány, 

shromažďovány nebo uchovávány údaje v jejich 

elektronických záznamech:  

- potvrzení rezervace,  

- příjezd do nakládacího nebo vykládacího zařízení,  
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- odjezd z nakládacího nebo vykládacího zařízení,  

- nakládka na dopravní prostředek nebo vykládka z 

dopravního prostředku,  

- příkaz k naložení zboží do kontejneru nebo vyložení 

zboží z kontejneru,  

- potvrzení o naložení zboží do kontejneru nebo 

vyložení zboží z kontejneru,  
- pohyb uvnitř terminálu,  

- inspekce na bráně terminálu,  

- odeslání na generální opravu.  

 

Každý členský stát stanoví sankce za nesplnění 

povinnosti poskytnout údaje nebo za poskytnutí 

neúplných nebo nesprávných údajů. Tyto sankce musí 

být účinné, přiměřené a odrazující. 

ČÁST 

DVACÁTÁ 

DEVÁTÁ 
Čl. XLI 

Bod 14 

§ 57 odst. 1 

(1) Zpravodajská jednotka podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie1) je povinna po dosažení prahu pro vykazování 

vykazovat údaje o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a 

jinými členskými státy Evropské unie.    

 

32019R2152 Čl. 13 odst. 2 
2.   Členské státy mohou za určitých podmínek, které 

jsou v souladu s požadavky na kvalitu, zjednodušit 

informace, které mají být poskytovány, pokud takové 
zjednodušení nemá negativní dopady na kvalitu statistik. 

Ve zvláštních případech mohou členské státy omezit 

soubor statistických datových prvků uvedený v odstavci 

1 nebo shromažďovat informace týkající se některých z 

těchto datových prvků na méně podrobné úrovni. 

 

ČÁST 

DVACÁTÁ 

DEVÁTÁ 

Čl. XLI 

Bod 16 

§ 58 odst. 3 
písm. b) 

b) které následuje po měsíci vývozu zboží do jiného členského státu 

Evropské unie nebo dovozu zboží z jiného členského státu 

Evropské unie, pokud je shodný s měsícem, ve kterém vznikla 

zpravodajské jednotce povinnost přiznat uskutečnění dodání 

zboží do jiného členského státu Evropské unie nebo přiznat daň 

z přidané hodnoty při pořízení zboží z takového státu. 

 

32019R2152 Čl. 3 odst. 2 
2.   Pro účely článků 11 až 15 se rozumí: 

a) „členským státem vývozu“ členský stát, z jehož 

statistického území je zboží vyváženo do místa určení 

v členském státě dovozu; 

b) „členským státem dovozu“ členský stát, na jehož 

statistické území je zboží dováženo z členského státu 
vývozu; 

c) „zbožím“ movitý majetek, včetně elektrické energie a 

zemního plynu. 
 

ČÁST 

DVACÁTÁ 

DEVÁTÁ 

(2) Za jednorázové dosažení prahu pro vykazování se 

považuje také vývoz do jiného členského státu Evropské unie nebo 

dovoz z jiného členského státu Evropské unie několika zbožových 

32019R2152 Čl. 3 odst. 2 
2.   Pro účely článků 11 až 15 se rozumí: 

a) „členským státem vývozu“ členský stát, z jehož 

statistického území je zboží vyváženo do místa určení 
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Čl. XLI 

Bod 18 

§ 59 odst. 2 

zásilek v průběhu nejvýše dvou referenčních období, pokud zboží v 

nich tvoří jednu ucelenou dodávku, nebo se jedná o součásti 

jednorázově dodávaného zboží, anebo rozloženou zásilku zboží. 

 

v členském státě dovozu; 

b) „členským státem dovozu“ členský stát, na jehož 

statistické území je zboží dováženo z členského státu 

vývozu; 

c) „zbožím“ movitý majetek, včetně elektrické energie a 

zemního plynu. 
 

ČÁST 
DVACÁTÁ 

DEVÁTÁ 

Čl. XLI 

Bod 19 

§ 59 odst. 3 

V případě jednorázového dosažení prahu pro vykazování 

zpravodajská jednotka 

a) může vykazovat údaje v listinné podobě, pokud nejsou současně 

poskytovány žádné jiné údaje o vývozu zboží do jiného 

členského státu Evropské unie nebo dovozu zboží z jiného 

členského státu Evropské unie, a 

 

32019R2152 Čl. 3 odst. 2 
2.   Pro účely článků 11 až 15 se rozumí: 
a) „členským státem vývozu“ členský stát, z jehož 

statistického území je zboží vyváženo do místa určení 

v členském státě dovozu; 

b) „členským státem dovozu“ členský stát, na jehož 

statistické území je zboží dováženo z členského státu 

vývozu; 

c) „zbožím“ movitý majetek, včetně elektrické energie a 

zemního plynu. 
 

 

Celex Název předpisu 

32013R0952 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. 

32019R2152 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti 

právních aktů v oblasti podnikových statistik 

32008R1099 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice 

31997R0515 Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí 

k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů 
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