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Novela – elektronické služby (196/2014 Sb.)
V § 4 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) u fyzické osoby
1. bydlištěm adresa vedená v základním registru obyvatel nebo v jiné obdobné evidenci,
anebo adresa, kterou fyzická osoba uvedla správci daně, pokud neexistuje důkaz, že tato
adresa neodpovídá skutečnosti,
2. místem, kde se obvykle zdržuje, místo, kde fyzická osoba obvykle žije z důvodu osobních
nebo profesních vazeb; má-li tato osoba profesní vazby v jiné zemi, než ve které má své
osobní vazby, je místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje, určeno osobními vazbami,
3. místem pobytu bydliště, nebo místo, kde se obvykle zdržuje,
§ 6j
Osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která
bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, je
identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato
osoba registrována.
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§ 9a
Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu
ve třetí zemi:
Za místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo
provozovnu ve třetí zemi a která je plátcem, s výjimkou poskytnutí služby osvobozeného od
daně, se považuje tuzemsko, pokud
a) je místo plnění stanoveno podle § 9 odst. 1 ve třetí zemi a
b) ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku.
Náhrada původního § 10k
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§ 10i
Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby,
služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě
nepovinné k dani
(1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo příjemce služby
určené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí
opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o
a) telekomunikační službu,
b) službu rozhlasového a televizního vysílání, nebo
c) elektronicky poskytovanou službu.
(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí
a) telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů,
textových dokumentů, obrázků, zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu,
rádia, optických nebo elektromagnetických systémů, včetně příslušného přenosu nebo
stanovení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo přístup k
informačním sítím,
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b) službou rozhlasového a televizního vysílání služba sestávající ze zvukového nebo
audiovizuálního obsahu, jako jsou rozhlasové nebo televizní pořady pro simultánní poslech
nebo sledování na základě programové skladby poskytované veřejnosti prostřednictvím
komunikačních sítí poskytovatelem mediálních služeb pod jeho redakční odpovědností,
c) elektronicky poskytovanou službou služba poskytovaná prostřednictvím veřejné datové
sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze samotné komunikace prostřednictvím
elektronické adresy, a to zejména
1. hostitelství internetových stránek,
2. poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace,
3. poskytnutí obrázků, textů nebo informací anebo zpřístupňování databází,
4. poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskytnutí politických, kulturních, uměleckých,
sportovních, vědeckých nebo zábavních pořadů nebo událostí, s výjimkou programů, které
jsou službou rozhlasového a televizního vysílání, nebo
5. poskytnutí služby výuky na dálku
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§ 110a Úvodní ustanovení – princip jednoho správního místa
(1) Zvláštním režimem jednoho správního místa je
a) režim mimo Evropskou unii a
b) režim Evropské unie.
(2) Zvláštní režim jednoho správního místa může v tuzemsku použít osoba povinná k dani,
která poskytuje vybranou službu a splňuje v tuzemsku podmínky pro použití zvláštního
režimu jednoho správního místa.
(3) V případě zvláštního režimu jednoho správního místa je místně příslušným Finanční úřad
pro Jihomoravský kraj.
(4) Ustanovení o příslušnosti Specializovaného finančního úřadu se v případě zvláštního
režimu jednoho správního místa nepoužijí.
§ 110b
Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa se rozumí
a) daní peněžité plnění spravované v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa;
rozpočet, jehož je daň příjmem, se považuje za veřejný rozpočet,
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b) vybranou službou služba poskytovaná osobě nepovinné k dani s místem plnění na území
Evropské unie, a to
1. telekomunikační služba,
2. služba rozhlasového a televizního vysílání,
3. elektronicky poskytovaná služba,
c) státem spotřeby členský stát, ve kterém je místo plnění poskytované vybrané služby,
d) státem identifikace členský stát, ve kterém se osoba povinná k dani registruje k dani ve
zvláštním režimu jednoho správního místa,
e) uživatelem osoba povinná k dani, která je v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním
režimu jednoho správního místa; uživatel je daňovým subjektem.
(2) Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa se za provozovnu považuje i ta
organizační složka osoby povinné k dani, která může přijímat a využívat služby, které jsou
poskytovány pro potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá a má vhodné
personální a technické zdroje.
§ 110c Zastupování
Plnou moc lze udělit pouze v rozsahu opravňujícím k zastupování ve všech úkonech,
řízeních nebo jiných postupech v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.
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§ 110e Způsob placení daně
(1) Daň se platí správci daně v eurech.
(2) Daň se platí na příslušný účet správce daně vedený v eurech, a to bezhotovostním
převodem.
(3) Osoba povinná k dani, která používá v tuzemsku zvláštní režim jednoho správního místa,
je povinna uvést, na kterou daň je platba určena, a označit platbu referenčním číslem
příslušného daňového přiznání.

§ 110q Zdaňovací období
Pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa je zdaňovacím obdobím kalendářní
čtvrtletí.
§ 110r Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
(1) Uživatel je povinen podat daňové přiznání do 20 dnů po skončení zdaňovacího období, a
to i v případě, že za příslušné zdaňovací období neposkytl vybrané služby.
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Novela – sazby daně (sněmovní tisk 251/1)
4. V § 47 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se
písmeno c), které zní:
„c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.
Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb. - Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě
0402, 0404, 1901, 2106 - Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé
děti.
2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 - Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní
prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům,
chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby,
prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
4901, 4903, 4904 - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně
psané, též vázané nebo ilustrované.
Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.
pozměňovací návrh – doplnit - Mlýnské výrobky a směsi těchto mlýnských výrobků, slad,
škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené
směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku
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Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury
celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části
této přílohy.
Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby
daně rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro
kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro
regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES,
1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Potravinami pro malé děti
se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013.
Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy
reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované
zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním
na psacím stroji.
Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí
kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.
Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Novela – PDP (sněmovní tisk 291/1)
§ 4a odst. 1 písm. c) se slova „až 56“ nahrazují slovy „až 56a - oprava definice obratu
§ 4b odstavec 3 zní:
(3) Ustanovení tohoto zákona o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na
jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným
podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i
spolu s podílem na tomto pozemku.
§ 5 odst. 2 se slova „nebo jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž je uplatňována zvláštní
sazba daně podle zvláštního právního předpisu“ zrušují – KOOV –DPH a autoři
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§ 48 - Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální
bydlení
(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací
provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro
sociální bydlení.
(2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
c) stavba, která
1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a
2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo
rodinného domu,
d) obytný prostor,
e) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve
stejné stavbě pevně spojené se zemí.
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(3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely
daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se
zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou
není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.
(4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí soubor místností,
popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a
vybavením odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.
(5) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž
není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2,
b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, jehož
podlahová plocha nepřesahuje 350 m2,
c) obytný prostor pro sociální bydlení,
d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona
upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních
zaměstnanců,
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e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách,
f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně
výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovnou péči ve
školských zařízeních,
g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních
předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení,
h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,
i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče
poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí,
j) speciální lůžková zařízení hospicového typu,
k) domovy péče o válečné veterány,
l) jiná stavba, která
1. slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a
2. je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek.
(6) Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
a) obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m2,
b) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve
stejné stavbě pevně spojené se zemí.“.
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§ 49 - Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení
(1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací
spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení.
(2) První snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací,
kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení.
(3) První snížená sazba daně se uplatní u dodání
a) stavby pro sociální bydlení,
b) pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,
c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo
d) jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení.“.
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§ 56 - Dodání nemovité věci
(1) Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který
a) netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a
b) není stavebním pozemkem.
(2) Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí pozemek,
na kterém
a) má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí a
1. který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem
zhotovení této stavby, nebo,
2. v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení
této stavby, nebo
b) může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené
stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí.
(3) Dodání vybrané nemovité věci je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let
a) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné
změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě, nebo
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b) ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby, jednotky nebo inženýrské sítě podle
stavebního zákona v souladu
1. s prvním oznámením o záměru započít s jejich užíváním,
2. se souhlasem stavebního úřadu, byly-li odstraněny nedostatky, pro které stavební úřad
zakázal jejich užívání, nebo
3. s oznámením o záměru započít s užíváním nebo oznámením změny v užívání po
podstatné změně dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě.
(4) Vybranou nemovitou věcí se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí
a) stavba pevně spojená se zemí,
b) jednotka,
c) inženýrská síť,
d) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí,
e) podzemní stavba se samostatným účelovým určením,
f) právo stavby, jehož součástí je stavba pevně spojená se zemí.
(5) Plátce se může rozhodnout, že se u dodání pozemku podle odstavce 1 nebo u dodání
vybrané nemovité věci po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatňuje daň. Pokud je příjemce
plnění plátcem, lze tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu. Pokud plátce přijal před
uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň,
stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.
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§ 56a - Nájem nemovité věci
(1) Nájem nemovité věci je osvobozen od daně s výjimkou
a) krátkodobého nájmu nemovité věci,
b) nájmu prostor a míst k parkování vozidel,
c) nájmu bezpečnostních schránek,
d) nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení.

(2) Krátkodobým nájmem nemovité věci se pro účely odstavce 1 písm. a) rozumí nájem
pozemku, jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním
movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá
nepřetržitě nejvýše 48 hodin.
(3) Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely
uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň.
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§ 90 odstavec 15 zní:
Obchodník má nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění dodání
zboží, nepoužije-li při jeho následném dodání zvláštní režim, pokud jde o
a) umělecké dílo, sběratelský předmět nebo starožitnost, které sám dovezl,
b) umělecké dílo, které mu
1. dodal autor díla nebo jeho právní nástupce, nebo
2. dodala jiná osoba povinná k dani, která při tomto dodání nepoužila zvláštní režim.
§ 90 se doplňuje odstavec 16, který zní:
Nárok na odpočet daně podle odstavce 15 vzniká obchodníkovi okamžikem, ke kterému je
povinen přiznat daň z tohoto dodání zboží.
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§ 92d - Dodání nemovité věci
Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud se
uplatňuje daň podle § 56 odst. 5.“.
§ 92f - Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu
(1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu plátci
použije plátce režim přenesení daňové povinnost, pokud tak vláda stanoví nařízením.
(2) Mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné
plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti podle odstavce 1, a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se
toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
§ 92g - Mechanismus rychlé reakce
(1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby plátci použije plátce režim přenesení daňové
povinnosti, pokud v případě, kdy Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým
daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při
dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky, tak vláda stanoví
nařízením.
(2) Režim přenesení daňové povinnosti podle odstavce 1 se použije po dobu nepřesahující
9 měsíců.“.
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§ 108 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořídila zboží s místem plnění v
tuzemsku od plátce, jestliže
1. zboží do jiného členského státu nepřepravila nebo neodeslala a
2. plátce přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného
členského státu.
Přechodná ustanovení
2. Pro stanovení obratu pro účely zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se v případě kalendářních měsíců přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona postupuje podle § 4a odst. 1 zákona 235/2004 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 47/2011 Sb.
V čl. III zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu
1.
Zrušení sníženého obratu pro registraci na 750.000 Kč
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Příloha č. 6 k zákonu č. 235/2004 Sb.
Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové
povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením
1. Převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
2. Dodání mobilních telefonů, kterými se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí zařízení
vyrobená nebo upravená pro použití ve spojení se sítí, která má licenci, a provozovaná na
stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další využití.
3. Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální
procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele.
4. Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2.
5. Dodání certifikátů plynu a elektřiny.
6. Poskytnutí telekomunikačních služeb.
7. Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů.
8. Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy.
9. Dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5
a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo 92.
10. Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím
rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193
směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.
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