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Rozeslána dne 14. února 2017

Cena Kč 31,–

O B S A H:
33. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
34. U s n e s e n í 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. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků
z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
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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 republiky:
Čl. I
Zákon 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., 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 deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem
a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých 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 čárkou 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 deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem
a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti 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 tohoto 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 prezidentem republiky dne 20. prosince 2016.

Hamáček v. r.

Sbírka zákonů č. 35 / 2017
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35
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 odpadem 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 odstavce 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 nahoru.
§2
Výše příspěvků z jaderného účtu a pravidla jejich
poskytování
(1) Výše příspěvku z jaderného účtu pro obec,
na jejímž katastrálním území je stanoveno průzkumné 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 následně 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 daném kalendářním roce. Tento příspěvek převede
Správa obci v prvním pololetí následujícího kalendářního roku.
(4) Obci, na jejímž katastrálním území je stanoveno 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 chráněného území, která je podkladem pro výpočet výše
příspěvku podle odstavce 1 nebo 2, se vypočte podle
vymezení daného průzkumného území nebo chráněného území v rozhodnutí, jímž bylo toto území stanoveno.
(6) Příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 náleží
obci, na jejímž katastrálním území je stanoveno průzkumné území nebo chráněné území, pouze po dobu
platnosti příslušného rozhodnutí o stanovení průzkumného 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 jaderného účtu ve výši 50 000 000 Kč do 1 roku ode
dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Strana 325

§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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