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                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 20. prosince 2012 č. 944 

 
Stanovisko 

 
vlády k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,  

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 859) 

 
 

Vláda na své schůzi dne 20. prosince 2012 projednala a posoudila návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 859), a vyslovila s tímto návrhem zákona  
nesouhlas zejména z těchto důvodů: 
 

1. Návrh zákona je neslučitelný s právem EU, neboť navržená nulová sazba 
daně z přidané hodnoty pro vybrané zboží je v rozporu s čl. 99 směrnice Rady 
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, 
když nerespektuje požadavek cit. ustanovení směrnice na minimálně pětiprocentní 
sníženou sazbu daně z přidané hodnoty. Zavedení navržené nulové sazby daně 
z přidané hodnoty by pro Českou republiku představovalo nanejvýš nežádoucí 
nebezpečí zahájení procedury pro porušení Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, 
včetně možnosti podání žaloby u Soudního dvora EU a případných sankcí. 
 

2. Návrh zákona je v příkrém rozporu s vládou schválenou koncepcí 
uplatňování daně z přidané hodnoty v příštích letech, která má přispět k jednomu 
z hlavních cílů vytyčených vládou, a to ke stabilizaci veřejných rozpočtů a 
postupnému dosažení jejich vyrovnanosti. Tento cíl je sledován i vládou předloženým 
návrhem zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se 
snižováním schodků veřejných rozpočtů, který obsahuje odložení zavedení jednotné 
sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 % o 3 roky a v zájmu stabilizace veřejných 
rozpočtů přechodné zvýšení stávajících sazeb daně z přidané hodnoty o 1 %. 
 

3. Vláda nesouhlasí s tvrzením předkladatele, že návrh zákona nebude mít 
negativní dopad na stání rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí, které se podílejí na 
celostátním výnosu daně z přidané hodnoty, na jehož podporu překladatel neuvádí 
žádné věrohodné argumenty zdokladované odpovídajícími analýzami. 
 

4. Návrh zákona současně vykazuje zásadní nedopracovanost, když zavedení 
nulové sazby u vybraného zboží nepromítá do souvisejících ustanovení zákona o dani 
z přidané hodnoty. V důsledku toho by stejné zboží bylo zařazeno jak ve snížené sazbě 
ve výši 14 %, tak v sazbě nulové, což by vedlo k zásadním nejasnostem při 
uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty v praxi. 


