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ZÁKON

ze dne 27. srpna 2014,

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

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty, 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. 458/2011 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. a zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Rady
2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se
mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud
jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména
Mayotte.“.

2. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„tohoto zákona“ nahrazují slovy „daně z přidané
hodnoty“.

3. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) členským státem území členského státu Evrop-
ské unie s výjimkou jeho území, na které se
nevztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva
o fungování Evropské unie,“.

4. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „České repu-
bliky“ nahrazují slovem „tuzemska“.

5. V § 3 odst. 1 písm. e) se slova „území stano-
vené příslušným právním předpisem Evropské
unie.1)“ nahrazují slovy „souhrn území členských
států.“.

6. V § 3 odstavec 2 zní:

„(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se za
území členského státu Evropské unie nepovažuje

a) hora Athos,

b) Kanárské ostrovy,

c) francouzská území uvedená v čl. 349 Smlouvy
o fungování Evropské unie,

d) Ålandy,

e) Normanské ostrovy,

f) ostrov Helgoland,

g) území Büsingen,

h) Ceuta,

i) Melilla,

j) Livigno,

k) Campione d' Italia,

l) italské vody jezera Lugano.“.

7. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

8. V § 3 odst. 3 se slova „tohoto zákona“ na-
hrazují slovy „daně z přidané hodnoty“.

9. V § 4 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) u fyzické osoby

1. bydlištěm adresa vedená v základním regis-
tru obyvatel nebo v jiné obdobné evidenci,
anebo adresa, kterou fyzická osoba uvedla
správci daně, pokud neexistuje důkaz, že tato
adresa neodpovídá skutečnosti,

2. místem, kde se obvykle zdržuje, místo, kde
fyzická osoba obvykle žije z důvodu osob-
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ních nebo profesních vazeb; má-li tato osoba
profesní vazby v jiné zemi, než ve které má
své osobní vazby, je místo, kde se fyzická
osoba obvykle zdržuje, určeno osobními
vazbami,

3. místem pobytu bydliště, nebo místo, kde se
obvykle zdržuje,“.

10. V § 6c odst. 2 se za slovo „poskytována“
vkládají slova „ , nebo plnění, na která se použije
zvláštní režim jednoho správního místa“.

11. Za § 6i se vkládá nový § 6j, který zní:

„§ 6j

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se
sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude
poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního re-
žimu jednoho správního místa, je identifikovanou
osobou ode dne následujícího po dni oznámení roz-
hodnutí, kterým je tato osoba registrována.“.

12. V části první hlavě II se za nadpis dílu 2
vkládá označení nového oddílu 1, které včetně nad-
pisu zní:

„Oddíl 1

Stanovení místa plnění při dodání zboží“.

13. V části první hlavě II se za § 8 vkládá ozna-
čení nového oddílu 2, které včetně nadpisu zní:

„Oddíl 2

Stanovení místa plnění při poskytnutí služby“.

14. Za § 9 se vkládá nový§ 9a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 9a

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné
k dani, která má sídlo nebo provozovnu

ve třetí zemi

Za místo plnění při poskytnutí služby osobě
povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu
ve třetí zemi a která je plátcem, s výjimkou poskyt-
nutí služby osvobozeného od daně, se považuje tu-
zemsko, pokud

a) je místo plnění stanoveno podle § 9 odst. 1 ve
třetí zemi a

b) ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tu-
zemsku.“.

15. V § 10d odst. 2 se slova „ , kde má tato
osoba sídlo nebo místo pobytu“ nahrazují slovy
„příjemce služby určené podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí
opatření ke směrnici o společném systému daně z při-
dané hodnoty7e)“.

16. Na konci poznámky pod čarou č. 7e se do-
plňují slova „ , v platném znění“.

17. V § 10e se za slovo „služby“ vkládají slova
„osobě nepovinné k dani“ a slova „osoby nepovinné
k dani“ se nahrazují slovem „osoby“.

18. V nadpisu § 10h se slova „zahraniční osobě
nepovinné k dani“ nahrazují slovy „osobě nepo-
vinné k dani do třetí země“.

19. V § 10h odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepo-
vinné k dani je místo příjemce služby určené podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým
se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společ-
ném systému daně z přidané hodnoty7e), pokud je
toto místo ve třetí zemi a jde o“.

20. V § 10h odst. 1 se písmena h) až j) zrušují.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno h).

21. V § 10h odst. 1 písm. h) se slovo „j)“ na-
hrazuje slovem „g)“.

22. V § 10h se odstavec 2 zrušuje a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

23. § 10i včetně nadpisu zní:

„§ 10i

Místo plnění při poskytnutí telekomunikační
služby, služby rozhlasového a televizního vysílání

a elektronicky poskytované služby
osobě nepovinné k dani

(1) Místem plnění při poskytnutí služby osobě
nepovinné k dani je místo příjemce služby určené
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici
o společném systému daně z přidané hodnoty7e), po-
kud jde o

a) telekomunikační službu,

b) službu rozhlasového a televizního vysílání,
nebo

c) elektronicky poskytovanou službu.

(2) Pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí
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a) telekomunikační službou služba spojená s pře-
nosem, vysíláním nebo příjmem signálů, texto-
vých dokumentů, obrázků, zvuků nebo jakéko-
liv informace prostřednictvím kabelu, rádia,
optických nebo elektromagnetických systémů,
včetně příslušného přenosu nebo stanovení
práva využívat kapacitu pro tento přenos, vy-
sílání nebo příjem nebo přístup k informačním
sítím,

b) službou rozhlasového a televizního vysílání
služba sestávající ze zvukového nebo audiovi-
zuálního obsahu, jako jsou rozhlasové nebo te-
levizní pořady pro simultánní poslech nebo sle-
dování na základě programové skladby posky-
tované veřejnosti prostřednictvím komunikač-
ních sítí poskytovatelem mediálních služeb
pod jeho redakční odpovědností,

c) elektronicky poskytovanou službou služba po-
skytovaná prostřednictvím veřejné datové sí-
tě nebo elektronické sítě, s výjimkou pouze
samotné komunikace prostřednictvím elektro-
nické adresy, a to zejména

1. hostitelství internetových stránek,

2. poskytnutí programového vybavení a jeho
aktualizace,

3. poskytnutí obrázků, textů nebo informací
anebo zpřístupňování databází,

4. poskytnutí hudby, filmů nebo her, poskyt-
nutí politických, kulturních, uměleckých,
sportovních, vědeckých nebo zábavních po-
řadů nebo událostí, s výjimkou programů,
které jsou službou rozhlasového a televizního
vysílání, nebo

5. poskytnutí služby výuky na dálku.

24. § 10k se včetně nadpisu zrušuje.

25. V části první hlavě II se za § 10i vkládá
označení nového oddílu 3, které včetně nadpisu zní:

„Oddíl 3

Stanovení místa plnění při pořízení zboží
z jiného členského státu“.

26. V části první hlavě II se za § 11 vkládá
označení nového oddílu 4, které včetně nadpisu zní:

„Oddíl 4

Stanovení místa plnění při dovozu zboží“.

27. V § 42 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Při poskytnutí vybrané služby s místem
plnění v tuzemsku, na které se použije zvláštní režim
jednoho správního místa, se postupuje obdobně
podle odstavců 1, 2, 4 a 5. Oprava základu daně
a výše daně se provede v dodatečném daňovém při-
znání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povin-
nost přiznat daň u původního zdanitelného plnění.“.

28. V § 43 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Osoba povinná k dani, která při poskyt-
nutí vybrané služby s místem plnění v tuzemsku po-
užije zvláštní režim jednoho správního místa, je
oprávněna při opravě daně postupovat obdobně po-
dle odstavců 1 až 4.“.

29. V § 82a odst. 1 písmeno b) zní:

„b) neuskutečnila dodání zboží ani poskytnutí
služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou

1. plnění osvobozeného od daně podle § 51, 66,
68 nebo 69,

2. dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kte-
rých byla povinna přiznat daň osoba, které
byla tato plnění poskytnuta,

3. plnění podle § 17, které uskutečnila jako pro-
střední osoba, nebo

4. poskytnutí služby, na které použila zvláštní
režim jednoho správního místa.“.

30. V § 82a se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Osoba povinná k dani, která nemá v tu-
zemsku sídlo ani provozovnu, je plátcem a současně
používá v jiném členském státě zvláštní režim jed-
noho správního místa, nemůže uplatnit nárok na vrá-
cení daně na vstupu z plnění s místem plnění v tu-
zemsku vztahujících se k poskytování vybraných
služeb, na které použije zvláštní režim jednoho
správního místa; tato osoba může uplatnit u těchto
plnění nárok na odpočet daně podle tohoto zá-
kona.“.

31. V § 83 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Nárok na vrácení daně za zdanitelné plnění
s místem plnění v tuzemsku přijaté zahraniční oso-
bou povinnou k dani, která nemá provozovnu na
území Evropské unie, může uplatnit tato osoba, po-
kud v období, za které žádá o vrácení daně, v tuzem-
sku neuskutečňuje jiná než tato plnění:

a) dovoz zboží,

b) plnění osvobozené od daně bez nároku na od-
počet daně,
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c) plnění podle § 69,

d) plnění, u něhož jsou povinni přiznat daň plátce
nebo identifikovaná osoba, pro které je plnění
poskytnuto, nebo

e) poskytnutí služby, na kterou se použije zvláštní
režim jednoho správního místa.

(2) Na vrácení daně vztahující se k poskytnutí
vybrané služby, na kterou byl použit zvláštní režim
jednoho správního místa, se nepoužijí odstavce 3, 10
a 11.“.

32. V § 88 se doplňuje odstavec 15, který zní:

„(15) Ustanovení tohoto zákona upravující od
1. ledna 2015 registraci k dani ve zvláštním režimu
jednoho správního místa a ustanovení, která s nimi
souvisejí, se použijí od 1. října 2014.“.

33. § 88 se včetně nadpisu zrušuje.

34. V části první se za nadpis hlavy IV vkládá
označení nového dílu 1, který včetně nadpisu zní:

„Díl 1

Obecná ustanovení o správě daně“.

35. V§ 93a odst. 2 se slova „s výjimkou osoby
evidované podle § 88,“ zrušují.

36. Za § 97 se vkládá nový § 97a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 97a

Dobrovolná registrace identifikované osoby

Osoba povinná k dani může podat přihlášku
k registraci, pokud

a) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku,

b) není plátcem a

c) bude poskytovat vybrané služby v rámci zvlášt-
ního režimu jednoho správního místa.“.

37. V § 104 odstavec 3 zní:

„(3) Správce daně podle odstavce 1 nebo 2 ne-
postupuje, pokud

a) plátce, který měl nárok na odpočet daně v čás-
tečné výši podle § 72 odst. 6 ve zdaňovacím ob-
dobí, do kterého skutečnosti rozhodné pro sta-
novení daně příslušely, uvedl skutečnosti roz-
hodné pro stanovení daně v daňovém přiznání
za nesprávné zdaňovací období a zdaňovací ob-

dobí, do kterého příslušely, bylo v jiném kalen-
dářním roce, nebo

b) se jedná o poskytnutí vybrané služby v rámci
použití zvláštního režimu jednoho správního
místa s místem plnění v tuzemsku.“.

38. V § 107a odst. 1 úvodní části ustanovení se
za slovo „pokud“ vkládají slova „není v tuzemsku
registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho
správního místa a“.

39. V § 108 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova
„a § 10k“ zrušují.

40. V § 108 odst. 1 písmeno f) zní:

„f) uživatel, který poskytuje vybrané služby v rámci
zvláštního režimu jednoho správního místa,“.

41. V části první hlavě IV se za díl 1 vkládá
nový díl 2, který včetně nadpisů zní:

„Díl 2

Zvláštní režim jednoho správního místa

Oddíl 1

Základní ustanovení

§ 110a

Úvodní ustanovení

(1) Zvláštním režimem jednoho správního mís-
ta je

a) režim mimo Evropskou unii a

b) režim Evropské unie.

(2) Zvláštní režim jednoho správního místa
může v tuzemsku použít osoba povinná k dani, která
poskytuje vybranou službu a splňuje v tuzemsku
podmínky pro použití zvláštního režimu jednoho
správního místa.

(3) V případě zvláštního režimu jednoho správ-
ního místa je místně příslušným Finanční úřad pro
Jihomoravský kraj.

(4) Ustanovení o příslušnosti Specializovaného
finančního úřadu se v případě zvláštního režimu jed-
noho správního místa nepoužijí.

§ 110b

Vymezení základních pojmů

(1) Pro účely zvláštního režimu jednoho správ-
ního místa se rozumí
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a) daní peněžité plnění spravované v rámci zvlášt-
ního režimu jednoho správního místa; rozpočet,
jehož je daň příjmem, se považuje za veřejný
rozpočet,

b) vybranou službou služba poskytovaná osobě
nepovinné k dani s místem plnění na území
Evropské unie, a to

1. telekomunikační služba,

2. služba rozhlasového a televizního vysílání,

3. elektronicky poskytovaná služba,

c) státem spotřeby členský stát, ve kterém je místo
plnění poskytované vybrané služby,

d) státem identifikace členský stát, ve kterém se
osoba povinná k dani registruje k dani ve zvlášt-
ním režimu jednoho správního místa,

e) uživatelem osoba povinná k dani, která je v tu-
zemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu
jednoho správního místa; uživatel je daňovým
subjektem.

(2) Pro účely zvláštního režimu jednoho správ-
ního místa se za provozovnu považuje i ta organi-
zační složka osoby povinné k dani, která může při-
jímat a využívat služby, které jsou poskytovány pro
potřebu této provozovny, neboť je dostatečně stálá
a má vhodné personální a technické zdroje.

Oddíl 2

Společná ustanovení o správě daně
ve zvláštním režimu v tuzemsku

§ 110c

Zastupování

Plnou moc lze udělit pouze v rozsahu opravňu-
jícím k zastupování ve všech úkonech, řízeních nebo
jiných postupech v rámci zvláštního režimu jednoho
správního místa.

§ 110d

Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho
správního místa

(1) Osoba, která používá zvláštní režim jed-
noho správního místa, je povinna vést evidenci ob-
sahující podrobné údaje vztahující se k poskytnutým
vybraným službám podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí

opatření ke směrnici o společném systému daně z při-
dané hodnoty7e).

(2) Údaje podle odstavce 1 se uchovávají po
dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém
bylo plnění poskytnuto.

(3) Údaje podle odstavce 1 musí být na žádost
správce daně nebo správce daně příslušného státu
spotřeby poskytnuty elektronicky.

§ 110e

Způsob placení daně

(1) Daň se platí správci daně v eurech.

(2) Daň se platí na příslušný účet správce daně
vedený v eurech, a to bezhotovostním převodem.

(3) Osoba povinná k dani, která používá v tu-
zemsku zvláštní režim jednoho správního místa, je
povinna uvést, na kterou daň je platba určena, a ozna-
čit platbu referenčním číslem příslušného daňového
přiznání.

§ 110f

Přeplatek

(1) Správce daně ve zvláštním režimu jednoho
správního místa vrátí vratitelný přeplatek bez žádosti
do 30 kalendářních dnů od vzniku vratitelného pře-
platku.

(2) Vratitelný přeplatek nižší než 4 EUR se ne-
vrací.

Oddíl 3

Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku
jako státě identifikace

Pododdíl 1

Použití zvláštního režimu jednoho správního
místa v tuzemsku

§ 110g

Podmínky použití režimu mimo
Evropskou unii v tuzemsku

(1) Režim mimo Evropskou unii může v tuzem-
sku použít osoba povinná k dani, která

a) nemá na území Evropské unie sídlo ani provo-
zovnu,
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b) není ani nemá povinnost být registrována k dani
z přidané hodnoty v žádném členském státě a

c) nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim
jednoho správního místa.

(2) Režim mimo Evropskou unii se v tuzemsku
použije na všechny vybrané služby poskytnuté oso-
bou, která používá tento režim.

§ 110h

Podmínky použití režimu Evropské unie
v tuzemsku

(1) Režim Evropské unie může v tuzemsku
použít osoba povinná k dani, která

a) má v tuzemsku

1. sídlo, nebo

2. provozovnu, nemá-li na území Evropské
unie sídlo,

b) je plátcem nebo identifikovanou osobou a

c) nepoužívá v jiném členském státě zvláštní režim
jednoho správního místa.

(2) Režim Evropské unie se v tuzemsku použije
na všechny vybrané služby poskytnuté osobou,
která používá tento režim, s výjimkou vybraných
služeb poskytnutých s místem plnění v členském
státě, ve kterém má sídlo nebo provozovnu.

§ 110i

Omezení použití zvláštního režimu jednoho
správního místa v tuzemsku

(1) Osoba povinná k dani nemůže v tuzemsku
použít příslušný režim zvláštního režimu jednoho
správního místa, ve kterém byla registrována, a to
po dobu 2 kalendářních čtvrtletí ode dne, kdy jí byla
zrušena registrace

a) na žádost, nebo

b) z moci úřední na základě oznámení, že přestala
poskytovat vybrané služby.

(2) Osoba povinná k dani nemůže v tuzemsku
použít zvláštní režim jednoho správního místa po
dobu 8 kalendářních čtvrtletí bezprostředně následu-
jících po kalendářním čtvrtletí, v němž došlo ke zru-
šení registrace z důvodu závažného porušení povin-
nosti vztahující se ke správě daně ve zvláštním re-
žimu jednoho správního místa.

(3) Osoba povinná k dani, která má v tuzemsku

provozovnu, nemůže v tuzemsku použít režim
Evropské unie, a to po dobu 2 let od konce kalen-
dářního roku, ve kterém začala používat tento režim
v jiném členském státě; to neplatí v případě, že dojde
k přemístění sídla do tuzemska nebo ke zrušení re-
gistrace z důvodu zrušení provozovny v jiném člen-
ském státě.

Pododdíl 2

Podání a doručování ve zvláštním režimu jednoho
správního místa v tuzemsku

§ 110j

Podání

(1) Osoba povinná k dani je povinna činit po-
dání v rámci zvláštního režimu jednoho správního
místa, která určí správce daně, prostřednictvím elek-
tronického portálu. Jiná podání v rámci zvláštního
režimu jednoho správního místa lze činit prostřed-
nictvím elektronického portálu, pokud tak určí
správce daně.

(2) Přístup k elektronickému portálu je možný
prostřednictvím

a) datové zprávy podepsané uznávaným elektro-
nickým podpisem,

b) datové zprávy s ověřenou identitou podatele
způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho da-
tové schránky, nebo

c) přístupových údajů.

(3) Přihlášku k registraci lze podat datovou
zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem
daně

a) podepsanou uznávaným elektronickým podpi-
sem,

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kte-
rým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
nebo

c) potvrzenou prostřednictvím registračních
údajů.

(4) Správce daně přidělí přístupové údaje na zá-
kladě přihlášky k registraci podané podle odstavce 3
písm. c).

(5) Správce daně zveřejní způsobem umožňují-
cím dálkový přístup

a) podmínky a postup pro přihlášení se na elektro-
nický portál,
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b) podání, která je osoba povinná k dani povinna
činit prostřednictvím elektronického portálu,
a podání, která lze činit prostřednictvím elek-
tronického portálu,

c) formát a strukturu, kterou musí mít datová
zpráva podávaná prostřednictvím elektronic-
kého portálu,

d) skutečnost, že je technicky vybaven k přijetí da-
tové zprávy s ověřenou identitou podatele způ-
sobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové
schránky.

(6) Osoba oprávněná k přístupu na elektro-
nický portál je povinna zacházet s přístupovými
údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

(7) Podání vyhotovené v anglickém jazyce ne-
musí být předložené současně v překladu do jazyka
českého.

§ 110k

Doručování

(1) Správce daně ve zvláštním režimu jednoho
správního místa doručuje písemnost elektronicky,
a to prostřednictvím

a) datové schránky, nebo

b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu uve-
denou v přihlášce k registraci, nemá-li adresát
zpřístupněnu datovou schránku.

(2) Upomínky upozorňující na nesplnění po-
vinností při správě daně ve zvláštním režimu jed-
noho správního místa se doručují vždy prostřednic-
tvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu uve-
denou v přihlášce k registraci.

(3) Písemnost, která se doručuje prostřednic-
tvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se
považuje za doručenou okamžikem odeslání správ-
cem daně prostřednictvím elektronického portálu.

Pododdíl 3

Registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho
správního místa v tuzemsku

§ 110l

Přihláška k registraci

(1) Hodlá-li osoba povinná k dani v tuzemsku
používat zvláštní režim jednoho správního místa
a splňuje-li v tuzemsku podmínky jeho použití, je

povinna podat přihlášku k registraci k dani ve zvlášt-
ním režimu jednoho správního místa v kalendářním
čtvrtletí bezprostředně předcházejícím kalendářnímu
čtvrtletí, od něhož hodlá zvláštní režim jednoho
správního místa používat.

(2) Pokud osoba povinná k dani, která v tuzem-
sku splňuje podmínky použití příslušného režimu
zvláštního režimu jednoho správního místa, poprvé
poskytla vybranou službu, na kterou hodlá v tuzem-
sku použít tento režim, je povinna podat přihlášku
k registraci do 10 dnů po skončení kalendářního mě-
síce, ve kterém tuto službu poskytla. V přihlášce k re-
gistraci tato osoba uvede den, kdy tuto službu po-
skytla.

(3) Přihláška k registraci se podává do 10 dnů
po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo ke
splnění podmínek pro používání režimu Evropské
unie v tuzemsku, pokud osoba hodlá používat režim
Evropské unie v tuzemsku a přestane používat režim
Evropské unie v jiném členském státě, protože pře-
místí sídlo nebo přestane mít v jiném členském státě
provozovnu.

§ 110m

Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní
režim jednoho správního místa

(1) Dojde-li ke změně údajů, které je osoba po-
vinná k dani povinna uvádět při registraci k dani ve
zvláštním režimu jednoho správního místa, je po-
vinna tuto změnu oznámit správci daně do 10 dnů
po skončení kalendářního měsíce, ve kterém nastala.

(2) Neoznamuje se první poskytnutí vybrané
služby, ke kterému dojde v kalendářním čtvrtletí ná-
sledujícím po podání přihlášky k registraci.

(3) Přestane-li osoba povinná k dani poskytovat
vybrané služby ve zvláštním režimu jednoho správ-
ního místa, je povinna tuto skutečnost oznámit
správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního
měsíce, ve kterém přestala tyto služby poskytovat.

§ 110n

Rozhodnutí o registraci

(1) Splní-li osoba povinná k dani, která podala
přihlášku k registraci k dani ve zvláštním režimu
jednoho správního místa, podmínky použití zvlášt-
ního režimu jednoho správního místa, správce daně
ji zaregistruje.
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(2) Osoba povinná k dani je v tuzemsku regis-
trovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správ-
ního místa

a) od prvního dne kalendářního čtvrtletí následu-
jícího po podání přihlášky k registraci,

b) ode dne poskytnutí vybrané služby, který uved-
la v přihlášce k registraci nebo v oznámení
o změně registračních údajů, nebo

c) ode dne, ve kterém došlo ke splnění podmínek
pro použití režimu Evropské unie v tuzemsku
tím, že přemístila sídlo nebo přestala mít v jiném
členském státě provozovnu, a tím přestala
splňovat podmínky, na základě kterých použí-
vala režim Evropské unie v jiném členském
státě.

(3) V rozhodnutí o registraci v případě režimu
mimo Evropskou unii v tuzemsku správce daně při-
dělí namísto daňového identifikačního čísla daňové
evidenční číslo.

(4) Na daňové evidenční číslo se přiměřeně
použijí ustanovení o daňovém identifikačním čísle.

§ 110o

Zrušení registrace uživatele na žádost

Správce daně zruší registraci uživatele na zá-
kladě oznámení o změně registračních údajů, ve kte-
rém žádá o zrušení registrace, k poslednímu dni pří-
slušného kalendářního čtvrtletí, pokud uživatel
podal toto oznámení do 15 dnů před koncem tohoto
kalendářního čtvrtletí.

§ 110p

Zrušení registrace uživatele z moci úřední

(1) Správce daně zruší registraci z moci úřední,
pokud uživatel

a) oznámí, že přestal poskytovat vybrané služby,
nebo je neposkytne po dobu 8 po sobě následu-
jících kalendářních čtvrtletí,

b) nesplňuje podmínky použití zvláštního režimu
jednoho správního místa v tuzemsku, na jejichž
základě byl registrován, nebo

c) závažným způsobem poruší své povinnosti
vztahující se ke správě daně ve zvláštním režimu
jednoho správního místa v tuzemsku.

(2) Uživateli je registrace zrušena

a) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, v němž
bylo rozhodnutí o zrušení registrace vydáno,

b) ke dni, ve kterém přestal splňovat podmínky
pro použití režimu Evropské unie v tuzemsku
tím, že přemístil sídlo z tuzemska nebo přestal
mít v tuzemsku provozovnu, nebo

c) ke dni, ve kterém přestal splňovat podmínky
pro použití režimu mimo Evropskou unii v tu-
zemsku tím, že začal mít na území Evropské
unie sídlo nebo provozovnu.

Pododdíl 4

Daňové přiznání a placení daně ve zvláštním režimu
jednoho správního místa

§ 110q

Zdaňovací období

Pro účely zvláštního režimu jednoho správního
místa je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí.

§ 110r

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání

(1) Uživatel je povinen podat daňové přiznání
do 20 dnů po skončení zdaňovacího období, a to
i v případě, že za příslušné zdaňovací období nepo-
skytl vybrané služby.

(2) Uživatel podává dodatečné daňové přiznání
správci daně v tuzemsku do uplynutí lhůty pro jeho
podání, která činí 3 roky. Tato lhůta počne běžet
dnem, v němž uplynula lhůta pro podání daňového
přiznání.

(3) Připadne-li poslední den lhůty podle od-
stavce 1 nebo 2 na sobotu, neděli nebo svátek, je
posledním dnem lhůty tento den.

(4) Daň se vyčíslí v eurech s přesností na dvě
desetinná místa bez zaokrouhlování.

(5) Je-li tiskopisem daňového přiznání požado-
váno uvedení údajů v eurech, použije se pro přepočet
směnný kurz Evropské centrální banky zveřejněný
pro

a) poslední den zdaňovacího období, nebo

b) nejbližší následující den, pokud pro poslední
den zdaňovacího období není kurz zveřejněn.

(6) Je-li tiskopisem dodatečného daňového při-
znání požadováno uvedení údajů v eurech, použije
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se pro přepočet směnný kurz použitý u původního
plnění.

§ 110s

Předepsání a stanovení daně

Správce daně na základě podaného daňového
přiznání nebo dodatečného daňového přiznání
předepíše do evidence daní výši tvrzené daně nebo
rozdílu a daň se nestanoví.

§ 110t

Oprava základu daně a výše daně

Uživatel provede opravu základu daně a výše
daně v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací
období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň
u původního plnění.

§ 110u

Postoupení daňového přiznání a platby

Správce daně postoupí správci daně státu spo-
třeby v odpovídajícím rozsahu

a) údaje z podaného daňového přiznání nebo do-
datečného daňového přiznání a

b) poukázanou platbu maximálně do výše tvrzené
daně.

§ 110v

Platba bez dostatečného označení

Pokud osoba povinná k dani neuvede, na kterou
daň je platba určena, nebo neoznačí platbu referenč-
ním číslem příslušného daňového přiznání, použijí se
obdobně ustanovení daňového řádu o platbách vy-
konaných bez dostatečného označení daně. Neod-
poví-li tato osoba ve lhůtě stanovené správcem daně,
vrátí mu správce daně tuto platbu.

Oddíl 4

Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku
jako státě spotřeby

§ 110w

Základní ustanovení

(1) Osoba povinná k dani, která je registrovaná
k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa
v jiném členském státě a poskytuje vybrané služby
s místem plnění v tuzemsku, plní povinnosti za dané
zdaňovací období vztahující se ke správě daně ve
zvláštním režimu jednoho správního místa prostřed-
nictvím správce daně státu identifikace.

(2) Osoba povinná k dani je povinna plnit po-
vinnosti uvedené v odstavci 1, s výjimkou podání

činěných prostřednictvím elektronického portálu,
vůči správci daně v tuzemsku v roli státu spotřeby
od okamžiku, kdy vůči ní tento správce daně učiní
úkon za účelem stanovení, vybírání, zajištění nebo
vymáhání daně, při němž této osobě oznámí vznik
této povinnosti.

(3) Osoba uvedená v odstavci 1 je daňovým
subjektem.

§ 110x

Doručování

(1) Správce daně ve zvláštním režimu jednoho
správního místa doručuje písemnost elektronicky,
a to prostřednictvím veřejné datové sítě na elektro-
nickou adresu uvedenou v přihlášce k registraci.

(2) Písemnost, která se doručuje prostřednic-
tvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se
považuje za doručenou okamžikem odeslání správ-
cem daně prostřednictvím elektronického portálu.

§ 110y

Poslední známá daň

(1) Poslední známou daní se pro účely zvlášt-
ního režimu jednoho správního místa rozumí daň ve
výši, ve které byla naposledy za příslušné zdaňovací
období

a) tvrzena osobou povinnou k dani, která je regis-
trovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho
správního místa v jiném členském státě, v daňo-
vém přiznání nebo dodatečném daňovém při-
znání, nebo

b) správcem daně pravomocně doměřena z moci
úřední.

(2) Poslední známou daň správce daně přede-
píše do evidence daní.

§ 110z

Samovyměření a samodoměření daně

(1) Daň tvrzená osobou povinnou k dani, která
je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho
správního místa v jiném členském státě, v daňovém
přiznání se považuje za vyměřenou dnem uplynutí
lhůty pro podání daňového přiznání, a to ve výši
v něm tvrzené.

(2) V případě, že osoba povinná k dani, která je
registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho
správního místa v jiném členském státě, nepodá da-
ňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě, považuje
se daň za tvrzenou ve výši 0 EUR.

(3) Daň tvrzená osobou povinnou k dani, která
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je registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho
správního místa v jiném členském státě, v dodateč-
ném daňovém přiznání se považuje za doměřenou
dnem podání dodatečného daňového přiznání, a to
ve výši tvrzeného rozdílu oproti poslední známé
dani; to neplatí, je-li dodatečné daňové přiznání
podáno v průběhu doměřovacího řízení zahájeného
z moci úřední.

(4) V dodatečném daňovém přiznání se neuvádí
důvody pro jeho podání a den zjištění rozdílu oproti
poslední známé dani.

§ 110za

Doměření daně z moci úřední

(1) Zjistí-li správce daně na základě postupu
k odstranění pochybností nebo na základě daňové
kontroly, že poslední známá daň není ve správné
výši, doměří daň ve výši rozdílu poslední známé
daně a částky nově zjištěné.

(2) K doměření podle odstavce 1 správce daně
přistoupí rovněž v případě, kdy osoba povinná
k dani, která je registrovaná k dani ve zvláštním re-
žimu jednoho správního místa v jiném členském
státě, nevyhoví výzvě k podání dodatečného daňo-
vého přiznání.

(3) Výzva k podání dodatečného daňového při-
znání nezahajuje doměřovací řízení z moci úřední;
doměřovací řízení z moci úřední je zahájeno mar-
ným uplynutím lhůty stanovené v této výzvě.

(4) Podání dodatečného daňového přiznání
v průběhu doměřovacího řízení zahájeného z moci
úřední nezahajuje doměřovací řízení. Údaje uvedené
v takto podaném přiznání se využijí při doměření
daně z moci úřední.

§ 110zb

Vztah k prekluzivním lhůtám

(1) Dodatečné daňové přiznání není přípustné
podat po uplynutí 9 let od počátku běhu lhůty pro
stanovení daně.

(2) Lhůta pro placení daně se přerušuje domě-
řením daně na základě dodatečného daňového při-
znání.

§ 110zc

Pořadí úhrady daně

Platba se použije přednostně na úhradu daně za
zdaňovací období, na které je určena.

§ 110zd

Placení daně státu spotřeby

Daň lze uhradit i přeplatkem na jiné dani.

§ 110ze

Příslušenství daně

(1) Úroky a penále se stanovují v eurech s přes-
ností na 2 desetinná místa bez zaokrouhlování.

(2) Za nepodání daňového přiznání nevzniká
daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu za
opožděné tvrzení daně.

(3) Úrok z prodlení se nepředepíše, nepře-
sáhne-li částku 8 EUR.

(4) Úrok z posečkané částky se nepředepíše,
nepřesahuje-li 4 EUR.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. 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.

2. Zahraniční osoba povinná k dani evidovaná
ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto
zákona podle § 88 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
uživatelem podle § 110b odst. 1 písm. e) zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015, s výjimkou čl. I bodů 1 až 8 a bodu 32, které
nabývají účinnosti dnem 1. října 2014.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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ZÁKON

ze dne 27. srpna 2014,

kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 422/2009 Sb., zákona
č. 159/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 198/2012 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb., se mění
takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „v oblasti pe-
dagogických věd zaměřené na přípravu učitelů
prvního stupně základní školy nebo vychovatelství
nebo pedagogiku volného času nebo studijního obo-
ru pedagogika“ nahrazují slovy „studijního oboru
pedagogika, případně v akreditovaném studijním
programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
přípravu učitelů prvního stupně základní školy, vy-
chovatelství nebo pedagogiku volného času,“.

2. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „v oblasti pe-
dagogických věd zaměřené na přípravu učitelů ma-
teřské školy nebo studijního oboru pedagogika“ na-
hrazují slovy „studijního oboru pedagogika, pří-
padně v akreditovaném studijním programu v oblasti
pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů
mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku vol-
ného času,“.

3. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zaměstnanci, který je výkonným uměl-
cem7), výtvarným umělcem nebo který má odbor-
nou kvalifikaci podle § 10 odst. 1 nebo § 21, může
ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné
kvalifikace učitele předmětu druhého stupně zá-
kladní školy odpovídajícího uměleckému zaměření
nebo odborné kvalifikaci zaměstnance za splněný,
pokud týdenní pracovní doba tohoto zaměstnance

u právnické osoby vykonávající činnost školy nepře-
sahuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby
a pokud tento zaměstnanec mimo pracovněprávní
vztah k právnické osobě vykonávající činnost školy
provádí umělecké výkony, vytváří umělecká díla
nebo vykonává činnost, pro niž splňuje odbornou
kvalifikaci podle § 10 odst. 1 nebo § 21. Uznání
splnění předpokladu odborné kvalifikace platí pro
účely tohoto zákona po dobu, po kterou zaměstna-
nec splňuje podmínky podle věty první.“.

4. V § 9 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Zaměstnanci, který je výkonným uměl-
cem7), výtvarným umělcem, uznávaným odborní-
kem v oboru nebo který má odbornou kvalifikaci
podle § 21, může ředitel školy písemně uznat před-
poklad odborné kvalifikace učitele předmětu střední
školy odpovídajícího uměleckému nebo odbornému
zaměření nebo odborné kvalifikaci zaměstnance za
splněný, pokud týdenní pracovní doba tohoto za-
městnance u právnické osoby vykonávající činnost
školy nepřesahuje polovinu stanovené týdenní pra-
covní doby a pokud tento zaměstnanec mimo pra-
covněprávní vztah k právnické osobě vykonávající
činnost školy provádí umělecké výkony, vytváří
umělecká díla, vykonává činnost v oboru, v němž
je uznávaným odborníkem, nebo činnost, pro niž
splňuje odbornou kvalifikaci podle § 21. Uznání spl-
nění předpokladu odborné kvalifikace platí pro účely
tohoto zákona po dobu, po kterou zaměstnanec spl-
ňuje podmínky podle věty první.“.

5. V § 10 odstavec 2 zní:

„(2) U toho, kdo je nebo byl výkonným uměl-
cem7) nebo výtvarným umělcem, může ředitel zá-
kladní umělecké školy, střední školy nebo konzerva-
toře v odůvodněných případech písemně uznat před-
poklad odborné kvalifikace učitele předmětu odpo-
vídajícího uměleckému zaměření zaměstnance pro
účely tohoto zákona na dané škole za splněný.“.
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6. V § 11 odstavec 4 zní:

„(4) U toho, kdo je nebo byl výkonným uměl-
cem7) nebo výtvarným umělcem, může ředitel vyšší
odborné školy v odůvodněných případech písemně
uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele před-
mětu odpovídajícího uměleckému zaměření zaměst-
nance pro účely tohoto zákona na dané škole za spl-
něný.“.

7. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Zaměstnanci, který je uznávaným odbor-
níkem v oboru nebo který má odbornou kvalifikaci
podle § 21, může ředitel školy písemně uznat před-
poklad odborné kvalifikace učitele předmětu vyšší
odborné školy odpovídajícího odbornému zaměření
nebo odborné kvalifikaci zaměstnance za splněný,
pokud týdenní pracovní doba tohoto zaměstnance
u právnické osoby vykonávající činnost školy nepře-
sahuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby
a pokud tento zaměstnanec mimo pracovněprávní
vztah k právnické osobě vykonávající činnost školy
vykonává činnost v oboru, v němž je uznávaným
odborníkem, nebo činnost, pro niž splňuje odbor-
nou kvalifikaci podle § 21. Uznání splnění předpo-
kladu odborné kvalifikace platí pro účely tohoto zá-
kona po dobu, po kterou zaměstnanec splňuje pod-
mínky podle věty první.“.

8. V § 17 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zaměstnanci, který je výkonným uměl-
cem7), výtvarným umělcem nebo který má odbor-
nou kvalifikaci podle § 10 odst. 1 nebo § 21, může
ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné
kvalifikace pedagoga volného času pro aktivity zá-
jmového vzdělávání odpovídající uměleckému zamě-
ření nebo odborné kvalifikaci zaměstnance za spl-
něný, pokud týdenní pracovní doba tohoto zaměst-
nance u právnické osoby vykonávající činnost školy
nepřesahuje polovinu stanovené týdenní pracovní
doby a pokud tento zaměstnanec mimo pracovně-
právní vztah k právnické osobě vykonávající činnost
školy provádí umělecké výkony, vytváří umělecká
díla nebo vykonává činnost, pro niž splňuje odbor-
nou kvalifikaci podle § 10 odst. 1 nebo § 21. Uznání
splnění předpokladu odborné kvalifikace platí pro
účely tohoto zákona po dobu, po kterou zaměstna-
nec splňuje podmínky podle věty první.“.

9. V § 22 v nadpisu paragrafu se slova „získá-
vání odborné kvalifikace“ nahrazují slovy „od-
borné kvalifikaci“.

10. V § 22 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Pedagogický pracovník, pro kterého je pří-
slušný cizí jazyk rodným jazykem nebo který jej
ovládá na úrovni rodného jazyka, splňuje pro účely
tohoto zákona předpoklad odborné kvalifikace pro
výuku konverzace v tomto cizím jazyce, získal-li
alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo
pro výuku tohoto cizího jazyka, získal-li vysoko-
školské vzdělání.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

11. V § 22 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Větu první nelze uplatnit u pedagogického pracov-
níka, který má odbornou kvalifikaci pouze pro pří-
slušný předmět nebo příslušnou aktivitu podle od-
stavce 5 nebo § 8 odst. 3, § 9 odst. 8, § 10 odst. 2,
§ 11 odst. 4 a 5 a § 17 odst. 3.“.

12. V § 22 se doplňuje odstavec 7, který včetně
poznámky pod čarou č. 21 zní:

„(7) Právnická osoba vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení může zajišťovat vý-
chovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbyt-
ném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který ne-
splňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud pro-
kazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogic-
kým pracovníkem s odbornou kvalifikací. Tím není
dotčena odpovědnost ředitele školy nebo školského
zařízení za odbornou a pedagogickou úroveň vzdě-
lávání a školských služeb podle zvláštního právního
předpisu21).

21) § 164 odst. 1 písm. c) školského zákona.“.

13. V § 32 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které
zní:

„d) pokud ke dni 1. ledna 2015 dosáhla alespoň
55 let věku a pokud vykonávala přímou peda-
gogickou činnost na příslušném druhu školy
nejméně po dobu 20 let.“.

14. § 32a se zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Na ředitele školy nebo školského zařízení,
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který byl jmenován na vedoucí pracovní místo přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje
§ 32a zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. září 2014,

kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat
v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě

uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra po projednání s Minister-
stvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1
písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 379/2007
Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:

Čl. I

V příloze k vyhlášce č. 428/2010 Sb., stanovící
okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním
prostoru mezinárodního letiště na území České re-
publiky pouze na základě uděleného letištního prů-

jezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb.,
vyhlášky č. 46/2013 Sb. a vyhlášky č. 20/2014 Sb.,
se bod 12 zrušuje.

Dosavadní body 13 až 29 se označují jako body 12
až 28.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2014.

Ministr:

Chovanec v. r.
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