
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 31. října 2012 č. 791 

 
 

Stanovisko 
 

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 370/2011 Sb.,  
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,  

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
(sněmovní tisk č. 816) 

 
 
 Vláda na své schůzi dne 31. října 2012 projednala a posoudila  návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani   
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní 
tisk č. 816), a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas z následujících důvodů: 
 

1. Předložený návrh zákona je v zásadním obsahovém rozporu s předloženým 
vládním návrhem zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti 
se snižováním schodků veřejných rozpočtů (sněmovní tisk č. 801), který problematiku 
sazeb daně z přidané hodnoty řeší s ohledem na parametry návrhu státního rozpočtu 
pro rok 2013. 
 

2. Vláda upozorňuje na to, že shora uvedený vládní návrh zákona rovněž řeší  
odstranění možnosti postihu v souvislosti se zahájeným řízením o porušení povinnosti 
podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť podle názoru Evropské 
komise nesplnila Česká republika aplikací snížené sazby daně z přidané hodnoty na 
dětské pleny a některé zdravotnické prostředky podmínky této smlouvy. Vládní návrh 
zákona obsahuje přeřazení dětských plen a některých zdravotnických prostředků do 
základní sazby daně, a to v takovém rozsahu, který odpovídá směrnici Rady 
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 
Schválení tohoto vládního návrhu zákona by mělo přispět k ukončení řízení pro rozpor 
úpravy s výše uvedenou směrnicí a porušení povinnosti podle Smlouvy o fungování 
Evropské unie, bez dopadů na státní rozpočet a bylo by zabráněno případnému řízení 
podle čl. 260 zmíněné smlouvy s následným uvalením sankce. Předložený poslanecký 
návrh tento problém neřeší a navrhuje ponechání současné kritizované úpravy 
seznamu zboží a služeb, což by vedlo k sankčním postihům České republiky ze strany 
Evropské unie. 
 

3. Předložený poslanecký návrh zákona v důvodové zprávě předpokládá, že 
ponechání  sazeb daně z přidané hodnoty ve výši platné pro rok 2012 přinese pozitivní 
vývoj ve výběru daně, aniž to v důvodové zprávě dokládá podrobnější ekonomickou 
analýzou. 
 


