
Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 11 Rozeslána dne 14. února 2017 Cena Kč 31,–

O B S A H :

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

34. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince
2016

35. Nař ízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků
z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování



33

ZÁKON

ze dne 14. prosince 2016,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodno-
ty, 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., zákona č. 172/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/
/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/
/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/
/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/
/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/
/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/
/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014
Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015
Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016
Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016
Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 3 se v položce 49 v názvu zboží
slova „noviny a časopisy,“ vypouštějí. Současně se
z textu pod tabulkou vypouští třetí odstavec tohoto
znění:

„Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí de-
níky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydáva-
né nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem
a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jed-
notlivých listů.“.

2. V příloze č. 3a se za položku 4901 vkládá
nová položka „4902“ a v názvu zboží se za slovy
„obrázkové knihy pro děti“ středník nahrazuje čár-
kou a doplňují slova „noviny a časopisy;“. Současně
se v textu pod tabulkou za druhý odstavec vkládá
nový odstavec tohoto znění:

„Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí de-
níky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydáva-
né nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem
a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jed-
notlivých listů.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti u daně z přidané hod-
noty za zdaňovací období přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti
s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Hamáček v. r.

Sobotka v. r.
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USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 10. ledna 2017

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vráceném preziden-
tem republiky dne 20. prosince 2016.

Hamáček v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. ledna 2017,

kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů
a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování

Vláda nařizuje podle § 117 odst. 4 a § 131
odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon:

§ 1

Sazba jednorázového poplatku

(1) Sazba jednorázového poplatku činí

a) 145 000 Kč pro radioaktivní odpad ve formě
standardní ukládací jednotky splňující limity
a podmínky pro nakládání s radioaktivním od-
padem schválené Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost, nebo

b) 174 000 Kč pro radioaktivní odpad jiný než
uvedený v písmenu a).

(2) Sazba jednorázového poplatku podle od-
stavce 1 se počínaje dnem 1. ledna 2018 zvyšuje
každý kalendářní rok o 2 % oproti roku
bezprostředně předcházejícímu, nejvýše však do
200 000 Kč, jde-li o sazbu podle odstavce 1 písm. a),
nebo do 300 000 Kč, jde-li o sazbu podle odstavce 1
písm. b); sazba se zaokrouhluje na celé koruny na-
horu.

§ 2

Výše příspěvků z jaderného účtu a pravidla jejich
poskytování

(1) Výše příspěvku z jaderného účtu pro obec,
na jejímž katastrálním území je stanoveno prů-
zkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry
k ukládání radioaktivního odpadu v podzemních
prostorech (dále jen „průzkumné území“), činí
600 000 Kč ročně, a dále 0,40 Kč ročně za každý
m2 katastrálního území obce, na němž je průzkumné
území stanoveno. Tento příspěvek převede Správa
úložišť radioaktivních odpadů (dále jen „Správa“)
obci poprvé do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o stanovení průzkumného území a ná-
sledně vždy v prvním pololetí kalendářního roku.

(2) Výše příspěvku z jaderného účtu pro obec,
na jejímž katastrálním území je stanoveno chráněné

území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání
radioaktivních odpadů v podzemních prostorech
(dále jen „chráněné území“), činí 600 000 Kč ročně,
a dále 0,60 Kč ročně za každý m2 katastrálního
území obce, na němž je chráněné území stanoveno.
Tento příspěvek převede Správa obci poprvé do
3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o stanovení chráněného území a následně vždy
v prvním pololetí kalendářního roku.

(3) Výše příspěvku z jaderného účtu pro obec,
na jejímž katastrálním území je povoleno
provozování úložiště radioaktivního odpadu, činí
4 000 000 Kč ročně. Tento příspěvek převede Správa
obci v prvním pololetí daného kalendářního roku.
Dále tato obec obdrží příspěvek ve výši 10 000 Kč
za každý m3 uloženého radioaktivního odpadu v da-
ném kalendářním roce. Tento příspěvek převede
Správa obci v prvním pololetí následujícího kalen-
dářního roku.

(4) Obci, na jejímž katastrálním území je stano-
veno chráněné území, převede Správa jednorázový
příspěvek z jaderného účtu ve výši 50 000 000 Kč
do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o stanovení chráněného území.

(5) Plocha průzkumného území nebo chráně-
ného území, která je podkladem pro výpočet výše
příspěvku podle odstavce 1 nebo 2, se vypočte podle
vymezení daného průzkumného území nebo chráně-
ného území v rozhodnutí, jímž bylo toto území sta-
noveno.

(6) Příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 náleží
obci, na jejímž katastrálním území je stanoveno prů-
zkumné území nebo chráněné území, pouze po dobu
platnosti příslušného rozhodnutí o stanovení prů-
zkumného území nebo chráněného území.

§ 3

Přechodné ustanovení

Obci, na jejímž katastrálním území je ke dni
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nabytí účinnosti tohoto nařízení stanoveno chráněné
území, převede Správa jednorázový příspěvek z ja-
derného účtu ve výši 50 000 000 Kč do 1 roku ode
dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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