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Návrh

poslanců Michala Haška, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů

ZÁKON
ze dne … 2006
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů
V příloze č. 1 (Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě) zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č.
124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006
Sb., zákona č. 319/2006 Sb. a zákona č. 109/2006 Sb. se doplňuje nová položka, která zní:
„4401 Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné); dřevěné štěpky nebo
třísky; dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru štěpků, briket, pelet a
podobných tvarech.“

Důvodová zpráva
I. Obecná část
Dřevěná štěpka, dřevěné brikety a pelety patří mezi environmentálně velmi příznivá
paliva. Tato paliva byla do konce roku 2003 zařazena ve snížené sazbě DPH. V rámci
harmonizace s předpisy ES však došlo od 1. 1. 2004 k jejich přeřazení do základní sazby, což
se projevilo v růstu ceny a podstatném snížení poptávky po těchto palivech v ČR, který musel
být kompenzován vývozem (například v roce 2004 bylo vyvezeno 65 % veškeré tuzemské
výroby dřevěných briket a pelet). Zvýšení DPH na paliva na bázi dřeva se projevilo negativně
i u českých výrobců kotlů, krbů a kamen, protože i jejich trh se tímto omezil.
Jak se však ukázalo, předpisy ES zařazení těchto paliv do snížené sazby DPH
umožňují. Konkrétně jde o směrnici 96/42/EC z 25. 6. 1996, která novelizuje směrnici
77/388/EEC o DPH. Tato novela doplňuje do článku 28 odst. 2 směrnice 77/388/EEC nové
písmeno i), které umožňuje členským státům uplatňovat sníženou sazbu DPH i na dodání
paliv na bázi dřeva. Na základě tohoto ustanovení jsou paliva na bázi dřeva zařazena do
snížené sazby DPH například v SRN, Rakousku a Itálii. Je však třeba zároveň říci, že některé
členské státy možnosti zařadit tato paliva do snížené sazby DPH zatím nevyužívají (Polsko,
Slovensko, Finsko, Švédsko, Francie).
Dopady na státní rozpočet podle statistických údajů za rok 2004 (za rok 2005 nejsou
k dispozici ještě všechny údaje, navíc disponibilní údaje za rok 2005 jsou obdobné jako údaje
za rok 2004):
Celková výrobní kapacita dřevěných briket a pelet

240 tis. t

Celková výroba

138 tis. t

Z toho vývoz

90 tis. t

Podíl konečné spotřeby na celkové tuzemské spotřebě
brikety

95 %

pelety

65 %

Pokud by byla plně využita výrobní kapacita a tento nárůst by byl plně spotřebován v ČR, tak
by konečná spotřeba briket a pelet činila asi 69 tis. tun. Prodejní cena briket a pelet na bázi
dřeva se nyní pohybuje kolem 3400 Kč/t (včetně DPH).
Celková produkce palivového dřeva
Z toho vývoz

680 tis. t
35 %

Lze předpokládat, že cca 10 % tuzemské spotřeby palivového dřeva není konečná spotřeba.
To znamená, že konečná spotřeba palivového dřeva v ČR činila asi 400 tis. tun. Prodejní cena
palivového dřeva má značný rozptyl dle jeho kvality a míry zpracování. V průměru se však
tato cena pohybuje kolem 680 Kč/t.
Celková produkce dřevní štěpky (odhad)

40 tis. t

Podstatná část dřevěné štěpky se však vyváží a především v podmínkách ČR se dřevěná
štěpka pro konečnou spotřebu prakticky nepoužívá.
Snížení DPH ze standardní sazby na sníženou by snížilo příjmy z DPH maximálně o cca 62
mil Kč ročně.

Bylo by velmi vhodné zařadit do snížené sazby DPH i ostatní paliva na bázi biomasy
(vyrobená z energetických rostlin apod.). Důvodem je environmentální přijatelnost těchto
paliv a také to, že paliva na bázi dřeva přestanou dříve či později na pokrytí poptávky stačit.
Zařazení ostatních paliv na bázi biomasy do snížené sazby DPH však zatím neumožňují
předpisy EU. Vyžadovalo by to proto buď vyjednání příslušné výjimky ze směrnice
77/388/EEC o DPH, nebo změnu této směrnice. Každopádně by však bylo vhodné, aby vláda
v Evropské Komisi otázku zařazení ostatních paliv na bázi biomasy do snížené sazby DPH
nastolila.
Navržená novela nevyvolává žádné nároky na rozpočty krajů a obcí.
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České reubliky, neboť podle čl. 11
odst. 5 Listiny základních práv a svobod lze daně ukládat jen na základě zákona. Navrženou
novelou se nezakládá nová daňová povinnost, pouze se vyjmenovaný druh zboží zařazuje do
snížené sazby daně z přidané hodnoty. Novela je též v souladu s mezinárodními smlouvami
podle čl. 10 Ústavy. Jak je výše uvedeno, neodporuje ani právu Evropských společenství.
II. Zvláštní část
Do přílohy č. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů., která obsahuje seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně z přidané hodnoty,
se doplňuje nová položka č. 4401 vymezující paliva na bázi dřeva. Přesné vymezení této
položky je provedeno v souladu s harmonizovaným systémem popisu číselného označování
zboží.

V Praze, 13. 11. 2006

Michal Hašek, v.r.
Robin Böhnisch, v.r.
Libor Ambrozek, v.r.
Stanislav Křeček, v.r.
Jan Látka, v.r.
Vladimíra Lesenská, v.r.
Ladislav Šincl, v.r.
Miloš Melčák, v.r.
Pavel Vanoušek, v.r.

Úplné znění dotčených částí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Nový text je vyznačen tučným písmem a podtrženě.

Příloha1
Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číselný kód
Název zboží
Harmonizovaného
systému popisu číselného
označování zboží
----------------------------------------------------------------01-23, 25

Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických,
vymezených zvláštním právním předpisem 70) ), živá
zvířata, semena a rostliny, a přísady případně krmiva;
voda.
Mimo zboží zařazeného do číselných kódů: 2203-2208

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------28-30, 40, 48, 56,61 62
- Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin
a jeho 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, 71) 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, 87-90, 91

- Zboží pro osobní používání nemocnými ke zmírnění
následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem
podle zvláštních právních předpisů, a to:
- 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------06022090
- stromy, zákrsky, keře a keříky, též roubované, těch
druhů, které rodí jedlé ovoce a ořechy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4401
- palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo
podobné); dřevěné štěpky nebo třísky; dřevěné piliny,
zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru štěpků,
briket, pelet a podobných tvarech.
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.
____________________
70) Zákon č. 37/1989 Sb. , o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění
pozdějších předpisů.
71) 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.

