Příloha č. 2
k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb.
ve znění zákona č. 10322/2003 Sb.

Seznam služeb podléhajících základní sazbě
Číselný kód
SKP
50.10.3
50.30.3

Název služby

50.40.3
51.1
52
55
60.24
63
- 63.1
- 63.2
64.2
70
72
73
74.1
74.3
74.4
74.5
74.6
74.84
- 74.84.13
- 74.84.14

Zprostředkování prodeje dvoustopých motorových vozidel
Zprostředkování prodeje dílů a příslušenství pro dvoustopá
motorová vozidla
Zprostředkování prodeje jednostopých motorových vozidel
včetně jejich dílů a příslušenství
Zprostředkování velkoobchodu
Maloobchod, opravy spotřebního zboží
(kromě motorových vozidel)
pouze zprostředkování maloobchodu
Služby ubytovací a stravovací
pouze podávání nápojů alkoholických [55] a prodej
tabákových výrobků
Doprava silniční nákladní
Vedlejší a pomocné služby v dopravě; služby cestovních
kanceláří mimo:
Manipulace se zbožím, skladování zboží a služby s tím
spojené
Pomocné služby v dopravě
Služby v oblasti telekomunikací
Služby v oblasti nemovitostí
Zpracování dat a související služby včetně údržby
a oprav kancelářských a počítacích strojů
Výzkum a vývoj
Služby právní, účetnické, vedení účtů, kontroly účtů,
daňové poradenství, průzkum trhu a veřejného mínění
Služby telekomunikací
Reklamní služby
Zprostředkovací služby v oblasti zaměstnanosti
a služby s tím související
Pátrací a bezpečnostní služby
Ostatní obchodní služby jinde neuvedené mimo:
Služby specializovaných návrhářů
- pouze služby znalců a odhadců
- pouze zprostředkovatelské služby související
s provozováním loterií a jiných podobných her

Práce výrobní povahy zahrnuté v oddílech SKP:
16
17
18
19
20
21

- Tabákové výrobky; související práce výrobní povahy
- Textilní výrobky; práce výrobní povahy v textilním
průmyslu
- Konfekční výrobky včetně kožešinových; práce výrobní
povahy v konfekčním průmyslu
- Usně, galanterní a sedlářské výrobky, obuv;
práce výrobní povahy v kožedělném průmyslu
- Dřevo upravené a výrobky ze dřeva; práce výrobní povahy
v dřevozpracujícím průmyslu
- Vláknina, papír a výrobky z papíru; práce výrobní

povahy v průmyslu papíru a celulózy
- Ostatní nekovové minerální výrobky; práce výrobní
povahy v průmyslu skla, keramiky, porcelánu, v osinkovém
průmyslu a v průmyslu stavebních hmot
- Kancelářské stroje a počítače; práce výrobní povahy
v elektrotechnickém průmyslu
- Nábytek a ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu
jinde neuvedené; související práce výrobní povahy a opravy
hudebních nástrojů

26

30
36

Opravy a údržba zahrnuté v oddílech 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 31, 32,
33, 35, 36, 50, 52 a 72 mimo:
- 33.10.92 Opravy a údržba lékařského zařízení
- 33.20.92 - pouze opravy výrobků klasifikovaných v čísle 33.20.41
- 52.71 Opravy obuvi
- 52.74.13 - pouze opravy brýlí a invalidních vozíků

Příloha č. 3
k zákonu ČNR č. 588/1992 Sb. ve znění zákona č. 133/1995 Sb.

Seznam zboží, u něhož musí být základ daně rozdělen při zabudování
do stavby
Číselný kód
6303
7321

8516

852910
940510

Název zboží
- Záclony, závěsy (včetně draperií), rolety;
krátké záclonové nebo postelové draperie
- Kamna, kotle s ohništěm, sporáky, krby
(též s pomocnými kotlíky k ústřednímu topení),
rožně, koksové koše, plynové vařiče, ohřívače talířů
a podobné neelektrické výrobky používané
v domácnostech a jejich části a součásti
ze železa nebo oceli
- Elektrické průtokové nebo zásobníkové
ohřívače vody a ponorné ohřívače;
elektrické přístroje pro vytápění místností,
půdy a podobné účely; elektrotepelné přístroje
pro péči o vlasy (např. vysoušeče vlasů,
vlasové kulmy, přístroje na trvalou ondulaci)
a vysoušeče rukou; žehličky;
ostatní elektrotepelné přístroje používané
v domácnostech; elektrické topné odpory
jiné než čísla 8545
- Antény a parabolické antény všech druhů;
části a součásti vhodné k použití s nimi
- Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla
vyjma venkovní svítidla pro veřejné osvětlení.

