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Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

 
Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě 

Číselný kód 
Harmonizovaného    Název zboží 
systému popisu číselného  
označování zboží 
__________________________________________________________________________________ 

01-04, 07, 08, 10-12,    - Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických, vymezených  
1302, 15-17, 19-21,  zvláštním právním předpisem;1)) živá zvířata, semena a rostliny  
2201, 2202, 2209, 23,  a přísady případně krmiva; voda 
25 

mimo zboží zařazeného do číselných kódů: 0306, 0307, 1213, 1214, 
1704, 210111, 210112, 2203-2208 

 
28-30, 40, 48, 56, 61  - Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho 
62    soli, antibiotika, farmaceutické výrobky- jen používané pro 

zdravotní péči, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské 
účely. 

Ex - 4818   - Dětské pleny. 

Ex - 6111   - Dětské pleny. 

Ex - 6209   - Dětské pleny. 

Ex - 49   - Knihy, brožury, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje  
50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke  
kreslení a pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické  
výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických 
plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených 
k reklamě.  

01- 96   - Zdravotnické prostředky podle zvláštních právních předpisů,2) 
včetně náhradních dílů, u kterých je čestným prohlášením  
doloženo, že zboží náleží k určitému zdravotnickému prostředku  
k ošetřování nemocných, vyjma zboží kapitoly 24. 

 
48, 64, 66, 84, 85, 87  - Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění následků 
90, 91    nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle zvláštních 

právních předpisů, a to : 

                                                 
1) Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých dalších zákonů. 
 Nařízení vlády č.181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve 

znění zákona č. 336/2001 Sb. a zákona č. 251/2003 Sb. 
 Nařízení vlády č.191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na implantabilní zdravotnické 

prostředky ve znění zákona č. 337/2001 Sb. a zákona č. 251/2003 Sb. 
 Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické 

prostředky in vitro. 
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- Braille papír 
- Bílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby 
- Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé 
a částečně vidící osoby 
- Manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce zdravotně 
postižených osob upoutaných na vozíku  
- Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené 
k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami 
s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou 
- Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro 
nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje 
s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící 
osoby 
- Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby 
s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem 
pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení 
s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem 
pro zvětšování písma a obrazu 
- Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, 
klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní 
a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma 
- Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich 
ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými 
končetinami 
- Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími 
osobami 
- Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby 
- Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé 
a částečně vidící osoby 
- Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro 
tělesně postižené osoby 
- Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo 
hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační 
a světelné hodinky pro neslyšící osoby 
- Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým 
nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby 
- Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením 
doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží. 

94   - Dětské sedačky do automobilů. 

Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený 
v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2004. 

Pokud je před číselným kódem uvedena poznámka ex, znamená to, že snížené sazbě daně podléhá 
pouze zboží v této příloze výslovně uvedené. 

Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané 
nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez  pevného spojení 
jednotlivých listů. 
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Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  
 
 

Seznam služeb podléhajících snížené sazbě 
_________________________________________________________________________________ 
 

-  Průmyslové služby a práce na zdravotnických prostředcích-přístrojích a zařízeních včetně 
zdravotnických prostředků – ortopedických pomůcek, zařazené v SKP 33. 

- Opravy zdravotnických prostředků-invalidních vozíků, zařazené v SKP 35.43.92. 

- Shromažďování, úprava a rozvod vody zařazené v SKP 41, odvádění a čištění odpadních vod 
a ostatní služby zařazené v SKP 90.01 

- Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících, jejich zavazadel a dopravních prostředků 
zařazená v SKP 60, která zahrnuje osobní železniční a silniční dopravu, ostatní pozemní osobní 
dopravu, podzemní dopravu a dopravu lanovými dráhami včetně dopravy visutými lanovkami. 

- Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel zařazená v SKP 61, které zahrnuje 
osobní lodní dopravu cestujících a jejich zavazadel. 

- Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel zařazená v SKP 62, která 
zahrnuje osobní leteckou přepravu cestujících a jejich zavazadel. 

- Zdravotní péče, zařazená v SKP 85.1, pokud není osvobozena od daně podle § 58. 

- Sociální péče, zařazená v SKP 85.32, pokud není osvobozena od daně podle § 59. 

- Ex – Úklidové práce prováděné v domácnostech, zařazené v SKP 74.70.12 a 74.70.13. 

- Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany zařazené v SKP 85.3 nebo 95.0 

- Kulturní činnosti zařazené v SKP 92, které zahrnují vstupné na výstavy, koncerty, filmová, divadelní 
a jiná kulturní a zábavná představení, poplatky za vysílání rozhlasu a televize, umělecké a ostatní 
zábavné služby zařazené v SKP 92.3, které zahrnují činnosti spisovatelů, skladatelů, malířů, sochařů, 
herců, interpretů estrádních, kabaretních a podobných samostatných umělců 

- Pohřebnictví a související služby, zařazené v SKP 93.03, které zahrnují provoz pohřebních ústavů, 
hřbitovů a krematorií. 

 

Pro uplatnění daně se používá  Standardní klasifikace produkce platná k 1. lednu 2003. 

Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob v určeném dopravním spojení podle 
předem stanovených jízdních řádů a tarifních a přepravních podmínek, kdy cestující nastupují a 
vystupují na předem určených zastávkách nebo místech.  

Pokud je před číselným kódem uvedena poznámka ex, znamená to, že snížené sazbě daně podléhá 
pouze zboží v této příloze výslovně uvedené. 
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Náležitosti daňových dokladů v jednotlivých případech 
 
 
Daňový doklad při dovozu a vývozu zboží, §30 (z nečlenských zemí EU): 
 
Daňovým dokladem při dovozu zboží je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém 
vzniká daňová povinnost, nebo rozhodnutí o ukončení celního režimu dočasného použití, vydané celním 
orgánem na tiskopisu písemného celního prohlášení. 
Daňovým dokladem při vývozu zboží je rozhodnutí o propuštění zboží do režimu vývozu, pasivního 
zušlechťovacího styku a tranzitu vydané na tiskopisu písemného celního prohlášení nebo rozhodnutí o 
propuštění zboží do režimu vývozu vydané na tiskopisu písemného celního prohlášení s celně 
schváleným určením umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu. 
 
 
Daňový doklad při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, §31 
musí obsahovat: 
 
a) název, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském 

státě, která poskytuje službu, včetně kódu země, 
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo 

nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo osoby, které je služba poskytnuta, 
c) evidenční číslo daňového dokladu, 
d) rozsah a předmět poskytnuté služby, 
e) datum vystavení daňového dokladu, 
f) datum uskutečnění služby nebo přijetí platby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, podle 

toho, který den nastane dříve, 
g) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
h) základ daně, 
i) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na 

příslušné ustanovení tohoto zákona, 
j) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, 
k) sdělení, že osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je plátce, pro kterého se služba uskutečňuje. 
 
 
Daňový doklad při poskytnutí služby zahraniční osobou, §32 musí obsahovat: 
 
a)  název, sídlo nebo místo podnikání osoby, která službu poskytuje, popřípadě její daňové identifikační číslo, 
b)  obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo 

nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo osoby, které je služba poskytnuta, 
c)  evidenční číslo daňového dokladu, 
d)  rozsah a předmět poskytované služby, 
e)  datum vystavení daňového dokladu, 
f)  datum uskutečnění služby, 
g) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
h) základ daně, 
i)  základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na 

příslušné ustanovení tohoto zákona, 
j)  výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru. 
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Daňový doklad při poskytnutí služby, §33 s místem plnění mimo tuzemsko musí obsahovat: 
 
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo 

nebo místo podnikání plátce, který poskytuje službu, 
b) daňové identifikační číslo plátce, který poskytuje službu, 
c) název, sídlo nebo místo podnikání osoby, které je služba poskytována, 
d) daňové identifikační číslo osoby, které je služba poskytována, včetně kódu země, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět poskytované služby, 
g) datum vystavení daňového dokladu, 
h) datum uskutečnění služby nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve, 
i)  základ daně, 
j)  odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je místo plnění mimo tuzemsko, 
k) pokud je daň ve státě, ve kterém se nachází místo plnění, povinna přiznat a zaplatit osoba, které je 

služba poskytována, sdělení o této skutečnosti. 
 
 
Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu, §34 musí obsahovat: 
 
a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo 

nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 
b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 
c) název, sídlo nebo místo podnikání pořizovatele, 
d) evidenční číslo daňového dokladu, 
e) daňové identifikační číslo pořizovatele, včetně kódu země, 
f) rozsah a předmět plnění, 
g) datum vystavení daňového dokladu, 
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve, 
i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona. 
 
 
Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu, §35 musí obsahovat: 

 
a) název, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném členském 

státě, která dodává zboží, včetně kódu země, 
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo 

nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo pořizovatele, 
c) evidenční číslo daňového dokladu, 
d) rozsah a předmět pořízení, 
e) datum vystavení daňového dokladu, 
f) datum uskutečnění pořízení nebo přijetí platby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě podle 

toho, který den nastane dříve, 
g) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
h) základ daně, 
i)  základní nebo sníženou sazbu daně, 
j)  výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru. 
 
 


