
IV. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

1.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 
hlavních principů  

Finanční správa v rámci své činnosti detekuje různé formy daňových podvodů, zejména 
zneužití nároku na odpočet daně v rámci tzv. karuselových (řetězových) podvodů, což je typ 
společensky velmi nebezpečného daňového podvodu se značnými dopady na příjmy 
veřejných rozpočtů. Podstata těchto podvodů spočívá v tom, že poskytovatel příslušného 
plnění (dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. chybějící obchodník) neuhradí daň 
na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu 
a odpočet čerpá. Mechanismus „reverse charge“, který spočívá v tom, že povinnost přiznat 
daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce (nelze tedy 
uplatnit nárok na odpočet daně, pokud není nejdříve přiznána daň na výstupu), odstraňuje 
možnost vzniku tohoto typu podvodu. Reverse charge se proto jeví jako velmi účinný nástroj 
v boji s daňovými úniky, zejména u karuselových podvodů, a je třeba ho využívat ve všech 
případech, kdy to je podle stávající legislativy, zejména evropské, možné. 
V současné době byly zjištěny daňové úniky také při poskytování telekomunikačních služeb, 
resp. služeb elektronických komunikací. Cílem je v souladu s politikou vlády v oblasti výběru 
daní snížit riziko podvodů na dani z přidané hodnoty, tedy i při poskytování těchto služeb. 
Tohoto cíle se navrhuje dosáhnout prostřednictvím rozšíření působnosti reverse charge, který 
představuje účinný a flexibilní nástroj v boji proti daňovým podvodům.  
Navrhuje se proto zavést režim reverse charge i na telekomunikační služby, resp. na služby 
elektronických komunikací. 
Pojem telekomunikační služby vychází z přílohy č. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), kterým 
byl implementován čl. 199a směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o dani z přidané hodnoty“). Tento pojem 
se rovněž užíval v zákoně č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Spolu se zrušením tohoto zákona a jeho nahrazením zákonem 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), došlo 
i ke změně stávající vnitrostátní terminologie, kdy byly „telekomunikační služby“ zahrnuty 
pod pojem „služby elektronických komunikací“. Z tohoto důvodu mají pro účely dalšího textu 
tyto pojmy stejný význam. 
Návrh na zavedení režimu reverse charge i na telekomunikační služby byl podrobně 
diskutován se zástupci největších telekomunikačních společností, poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací a současně provozovatelů sítí elektronických komunikací. 
Z diskuse vyplynulo, že vzhledem k rozdílnosti způsobu fakturace poskytovaných služeb 
je třeba rozlišovat tzv. pre-paid a post-paid služby. 

Post-paid služby  
Z povahy těchto služeb vyplývá, že u zákazníků využívajících tyto služby (resp. způsob 
fakturace) může docházet k daňovým únikům na dani z přidané hodnoty minimálně. Vždy 
je naprosto zřejmé, kdo je poskytovatelem služeb, kdo příjemcem služeb i povaha a daňový 
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režim služeb samotných. Důležité pro posouzení charakteru služeb a možného zneužití je to, 
že zákazníci nemohou služby elektronických komunikací přeprodávat, nemůže tak docházet 
k řetězci subjektů přeprodávajících služby, což je základní rys karuselových podvodů. 
Všechny tyto zmiňované detaily jsou obsaženy už v jednotlivých smlouvách mezi operátory 
a jejich zákazníky. Jedná se o standardní služby, které se ani způsobem vyúčtování (vystavení 
daňových dokladů za služby poskytnuté ve stanoveném období) neliší od jiných obdobných 
služeb.  
Zavedení reverse charge u post-paid služeb by sice bylo možné, ale jedná se o velice 
nákladnou a časově náročnou změnu, minimální potřebný čas je jeden rok. Jedná 
se o významný zásah do vysokého počtu systémů, který ovlivní miliony zákazníků. Systémy 
nejsou především připraveny na sledování statusu zákazníka z pohledu daně z přidané 
hodnoty a ověřování daňového identifikačního čísla, které by bylo nutné při každém cyklu 
vyúčtování služeb znovu opakovat. 
Výsledkem diskuse bylo, že provozovatelé sítí elektronických komunikací nedoporučili 
zavádění reverse charge na post-paid služby, protože by bylo potenciálního minimálního 
úspěchu dosaženo za cenu velmi vysokých nákladů na straně provozovatelů a jejich 
zákazníků. 

Pre-paid služby  
U předplacených služeb jsou zákazníci z pohledu provozovatelů sítí elektronických 
komunikací zpravidla neidentifikovatelní (anonymní), takže není k dispozici informace, jestli 
se jedná o plátce nebo neplátce. Z toho vyplývá velmi obtížná (ne-li nemožná) praktická 
aplikace správného režimu daně z přidané hodnoty a její případná kontrola (včetně například 
trafik prodávajících předplacené kupony). Dále by systém reverse charge pravděpodobně 
znemožnil odpočet daně z přidané hodnoty při použití předplaceného kreditu na služby 
poskytnuté třetími stranami (např. jízdenky v městské dopravě, přístup k multimediálnímu 
obsahu nebo dárcovské SMS), což by vedlo ke kolapsu tohoto způsobu poskytování služeb 
a likvidaci některých subjektů.  
Z těchto důvodů se provozovatelé sítí elektronických komunikací domnívají, že použití 
režimu reverse charge na služby poskytované pre-paid zákazníkům není žádoucí 
ani z pohledu státního rozpočtu.  

Návrh na uplatnění reverse charge u některých vybraných telekomunikačních služeb 
Vzhledem k tomu, že se zavedení reverse charge u tzv. post-paid a pre-paid služeb ukázalo 
velmi sporné a časově i finančně nákladné s perspektivou nepříliš velkého přínosu, se diskuse 
zaměřila na zavedení reverse charge na některé druhy vybraných služeb elektronických 
komunikací poskytovaných na „velkoobchodní úrovni“, tj. na služby poskytované mezi 
podnikateli, kteří tyto služby využívají při poskytování svých služeb jiným osobám, zejména 
konečným spotřebitelům. 
Reverse charge se použije na podnikatele v elektronických komunikacích poskytující služby 
elektronických komunikací. Osoba, která hodlá poskytovat tyto služby elektronických 
komunikací, je povinna tento záměr oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu v souladu 
s § 13 zákona o elektronických komunikacích. V návaznosti na toto oznámení vydá Český 
telekomunikační úřad osvědčení podle § 14 tohoto zákona. Reverse charge se použije 
při poskytování velkoobchodních služeb mezi podnikateli v elektronických komunikacích 
poskytovaných na základě smluv o propojení či přístupu dle § 78 a následujících zákona 
o elektronických komunikacích. 
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Jedná se dva typy smluv, a to  

• o přístupu k sítím elektronických komunikací a 

• o propojení sítí elektronických komunikací. 
Reverse charge se tedy nenavrhuje uplatnit v situaci, kdy poskytovatel služeb elektronických 
komunikací poskytuje konečnému spotřebiteli, který je plátcem, konkrétní služby, 
např. volání, textové zprávy, přenos dat. 

2.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
k jejímu vydání 

Zákonné zmocnění k vydání nařízení vlády je obsaženo v § 92f odst. 1 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Na základě tohoto ustanovení může vláda svým nařízením vybrat 
z množiny zboží a služeb, které jsou obsaženy v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané 
hodnoty, ty, při jejichž dodání nebo poskytnutí se uplatní režim přenesení daňové povinnosti. 
Příloha č. 6 odpovídá unijní úpravě v této oblasti. 
Nově se navrhuje rozšířit reverse charge na některé druhy vybraných služeb elektronických 
komunikací poskytovaných na „velkoobchodní úrovni“, tj. na služby poskytované mezi 
podnikateli v elektronických komunikacích, kteří tyto služby využívají při poskytování svých 
služeb jiným osobám, zejména konečným spotřebitelům. 
Kompetence vydat prováděcí nařízení je svěřena vládě v souladu s čl. 11 odst. 5 Listiny 
základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a na základě čl. 78 Ústavy České republiky. 
Dle čl. 11 odst. 5 Listiny lze daně a poplatky ukládat jen na základě zákona. Doktrína v tomto 
směru dovodila, že k naplnění tohoto ustanovení je potřeba zákonem stanovit základní 
konstrukční prvky daně, tj. subjekt daně, objekt daně, základ daně a sazbu daně. V souladu 
s tím má vláda omezenou pravomoc výběru plnění, na něž se bude režim přenesení daňové 
povinnosti vztahovat. 

3.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie 

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden ze základních pilířů daňové soustavy, a to zejména díky 
výnosům z ní plynoucích do veřejných rozpočtů. Její důležitost podtrhává i vysoká 
harmonizace této daně na úrovni Evropské unie.  
V současné době je základním předpisem pro oblast daně z přidané hodnoty směrnice 
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 
Navrhovaná právní úprava částečně transponuje do právního řádu České republiky příslušná 
ustanovení směrnice o dani z přidané hodnoty, která jsou pro členské státy volitelná. Jedná 
se konkrétně o tuto novelizaci směrnice o dani z přidané hodnoty:  
Tabulka č. 1: Přehled transponovaných právních předpisů Evropské unie  

Celex Název předpisu 
32013L0043 

 
Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné 
a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání 
některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů 
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Zavedení reverse charge na poskytnutí některých telekomunikačních služeb je možné 
za využití transpozice čl. 199a odst. 1 písm. g) směrnice o dani z přidané hodnoty. Možnost 
zavedení reverse charge na tyto komodity přinesla směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 
22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně 
z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové 
povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým 
rizikem podvodů (dále jen „směrnice k dočasnému reverse charge“). Tato směrnice 
k dočasnému reverse charge v rámci úvodních ustanovení deklaruje, že členské státy mohou 
z předem stanoveného seznamu vybírat ta plnění, která jsou podle nedávných zkušeností 
obzvláště náchylná k podvodům. V České republice jsou tyto položky, u kterých je možno 
stanovit použití reverse charge, uvedeny v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty. 
V § 92f zákona o dani z přidané hodnoty je stanoveno, že režim reverse charge se uplatní, 
pokud tak vláda stanoví svým nařízením.  
Podle směrnice k dočasnému reverse charge členské státy mohou do 31. prosince 2018 
na dobu alespoň dvou let stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, 
jíž je dodáno některé z tohoto zboží nebo poskytnuta některá ze služeb uvedených v čl. 199a 
směrnice o dani z přidané hodnoty, tj. i u telekomunikačních služeb. 
Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právními akty Evropské unie, s judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho 
změny  

Ve vazbě na aktuální právní úpravu Evropské unie se v zákoně o dani z přidané hodnoty 
s účinností od 1. ledna 2015 změnila koncepce režimu přenesení daňové povinnosti. Zavedly 
se celkově dva dočasné režimy přenesení daňové povinnosti (ustanovení § 92f a 92g zákona 
o dani z přidané hodnoty), kdy pro účely tohoto nařízení je klíčový první z nich. Na základě 
zákona o dani z přidané hodnoty může vláda nařízením stanovit dočasné používání režimu 
přenesení daňové povinnosti pro určité dodání zboží nebo poskytnutí služby. 
V tomto dočasném režimu stanoveném v § 92f zákona o dani z přidané hodnoty, který 
navazuje na směrnici k dočasnému reverse charge, se umožňuje nařízením vlády vybrat plnění 
z množiny plnění uvedených v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty. Seznam plnění 
zahrnuje převod povolenek na emise skleníkových plynů, dodání mobilních telefonů, zařízení 
s integrovanými obvody, videoherní konzole, přenosná zařízení, také dodání obilovin 
a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání kovů, včetně drahých 
kovů, dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi. 
V současné době Česká republika využívá možnosti dané směrnicí o dani z přidané hodnoty 

• v čl. 199, tj. trvalé použití reverse charge při poskytnutí stavebních a montážních prací, 
dodání nemovité věci, pokud si prodávající zvolil možnost uplatnění daně 
i po uplynutí zákonem stanovené doby podle § 56 odst. 5 zákona o dani z přidané 
hodnoty, dodání šrotu, odpadu a dodání zlata, 

• v čl. 199a, kdy vláda svým nařízením rozhodla o použití reverse charge u položek 
obsažených v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty, tj. při převodu 
povolenek na emise skleníkových plynů, při dodání plynu a elektřiny obchodníkovi, 
a dále při dodání zboží s celkovou částkou základu daně převyšující 100 000 Kč, 
a to obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, kovů 
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včetně drahých kovů, mobilních telefonů, integrovaných obvodů, tabletů a notebooků 
a videoherních konzolí. 

U telekomunikačních služeb dosud režim reverse charge uplatňován není. 
Provedení navrhované změny je nezbytné zejména z toho důvodu, že Finanční správa České 
republiky v rámci své činnosti detekuje různé formy velmi sofistikovaných daňových 
podvodů, z nichž některé jsou společensky velmi nebezpečné a mají citelné dopady na příjmy 
veřejných rozpočtů. V současné době byly zjištěny daňové úniky také při poskytování služeb 
elektronických komunikací, resp. telekomunikačních služeb. Dalším podstatným důvodem 
pro provedení změny je zamezit přenášení podvodů z jiných členských států do České 
republiky, zejména pokud jde o sousední členské státy Evropské unie (např. Slovensko). 
Nezadbatelná je i prevence před možnými daňovanými podvody v oblasti služeb 
elektronických komunikací. 

5.  Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské 
prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů 
na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí  

V důsledku výrazného omezení prostoru pro daňové podvody na dani z přidané hodnoty 
se předpokládá pozitivní dopad na inkaso daně z přidané hodnoty, který však nelze přesně 
kvantifikovat. Očekává se však kladný dopad na příjmy veřejných rozpočtů vzhledem 
k předpokladu, že se podaří zabránit některým daňovým podvodům.  
Míru a rozsah daňových úniků představuje tzv. VAT gap, tedy rozdíl mezi daní z přidané 
hodnoty, která by byla vybrána, pokud by všechny daňové subjekty přiznaly své aktivity 
a transakce správně, a daní z přidané hodnoty, která byla skutečně vybrána. Odhady výše 
VAT gap se převážně liší, což je způsobeno především použitou metodou a dále skutečností, 
že kvantifikovat některé společenské a hospodářské vztahy není jednoduché a v některých 
případech není tato kvantifikace možná. Podle odhadů Evropské komise (zprávy zpracované 
pro Evropskou komisi) činil VAT gap v České republice v roce 2006 cca 50 mld. Kč a v roce 
2013 pak cca 91,1 mld. Kč. Bez ohledu na absolutní hodnoty VAT gap lze odhadovat, 
že karuselové obchody se na tomto ukazateli podílí v intervalu 35 až 45 %. Z uvedeného 
je patrné, že ročně se jedná o ztrátu v řádu desítek mld. Kč. 
Navrhovaná právní úprava má z pohledu podnikatelského prostředí dopad pouze 
na ty podnikatele, kteří budou přijímat služby, na které se navrhuje uplatnit reverse charge. 
Těmto podnikatelům vzniknou náklady spočívající v úpravě účetních systémů. 
Navrhovaná právní úprava nemá bezprostředně žádné sociální dopady, dopady na rodiny nebo 
na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
či národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí.  

6.  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen.  
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7.  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů  

Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. K tomuto lze uvést, 
že při správě daní se uplatňuje zásada neveřejnosti. Informace o poměrech daňových subjektů 
jsou tak chráněny povinností mlčenlivosti pod hrozbou pokuty do výše 500 000 Kč 
a nemohou být zpřístupněny veřejnosti.  

8.  Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA)  
Jedním z hlavních cílů předloženého návrhu nařízení vlády je jednoznačnost a vnitřní 
bezrozpornost jednotlivých ustanovení, neboť jedině jednoznačné a jasně formulované 
ustanovení je méně náchylné z hlediska zneužití ke korupčnímu jednání, protože jeho výklad 
připouští minimální pochybnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že zde nedochází ke změně 
kompetencí správních orgánů, nedochází ke zvýšení potenciálního korupčního rizika.  
Efektivita implementace navržené právní úpravy je dána širokým okruhem daňových 
subjektů, vůči nimž regulace směřuje a jimž jsou práva a povinnosti stanovovány na principu 
rovnosti.  

9.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

10.  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace je přílohou odůvodnění. 
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II. Zvláštní část 
K čl. I 
Navrhuje se použít režim přenesení daňové povinnosti na ty podnikatele, kteří podnikají 
v elektronických komunikacích (srov. § 8 a § 13 zákona o elektronických komunikacích). 
Režim přenesení daňové povinnosti se použije při poskytování velkoobchodních služeb mezi 
podnikateli v elektronických komunikacích poskytovaných na základě smluv o propojení 
či přístupu k sítím elektronických komunikací v souladu s ustanovením § 78 a násl. zákona 
o elektronických komunikacích. 
Jedná se o dva typy smluv, a to  

• smlouva o přístupu k sítím elektronických komunikací a 
• smlouva o propojení sítí elektronických komunikací. 

Vzhledem k tomu, že se poskytnutí vybraných telekomunikačních služeb vkládá 
do odstavce 1, nejedná se o vybrané zboží vyjmenované v odstavci 3 a režim přenesení 
daňové povinnosti se uplatní bez ohledu na limit stanovený v odstavci 2. 

K čl. II - účinnost 
Nabytí účinnosti nařízení vlády se navrhuje od 1. července  2016, neboť je nutné rychle 
zareagovat na možné krácení daně. 
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