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1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží 

nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele 
Ministerstvo financí 

 
Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 
1. července 2016 

 

Implementace práva EU: Ano (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: Dobrovolná implementace 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu nařízení vlády 

Cílem je v souladu s politikou vlády v oblasti výběru daní snížit riziko podvodů na dani 
z přidané hodnoty při poskytování některých telekomunikačních služeb. 

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

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 kladný dopad na příjmy veřejných rozpočtů vzhledem 
k předpokladu, že se podaří zabránit některým daňovým podvodům. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Dopad na ty podnikatele, kteří budou přijímat služby, na které se uplatní reverse charge, 
a vznik určitých nákladů v důsledku realizace, které spočívají v úpravě účetních systémů. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
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3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) u telekomunikačních služeb. 

1.2 Definice problému 

Finanční správa České republiky v rámci své činnosti detekuje různé formy daňových 
podvodů, z nichž některé jsou společensky velmi nebezpečné a mají značné dopady na příjmy 
veřejných rozpočtů. V současné době byly zjištěny daňové úniky také při poskytování 
některých telekomunikačních služeb, resp. služeb elektronických komunikací. Podstata těchto 
podvodů spočívá v neodvedení daně na výstupu poskytovatelem služby (kterým 
je tzv. chybějící obchodník), ale zároveň je dalším článkem uplatněn a čerpán nárok 
na odpočet daně na vstupu.  
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. 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, 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. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Existující stav upravují tyto právní předpisy: 

• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 
• nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služeb 

pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Příloha č. 6 zákona o dani z přidané hodnoty obsahuje seznam dodání zboží nebo poskytnutí 
služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda svým 
nařízením (srov. § 92f zákona o dani z přidané hodnoty). Jednou z těchto služeb 
je i poskytnutí telekomunikačních služeb. 
Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití 
režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje již řadu plnění, 
na která se režim přenesení daňové povinnosti použije (např. převod povolenek na emise 
skleníkových plynů, na obiloviny nebo na dodání elektřiny nebo plynu). Poskytnutí 
telekomunikačních služeb doposud není součástí tohoto nařízení vlády, tedy režim přenesení 
daňové povinnosti se v tomto případě v současné době nepoužije. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Plátci 
Zavedení úpravy, která má zabránit daňovým únikům v oblasti služeb elektronických 
komunikací, se dotkne některých plátců, kteří poskytují a přijímají některé druhy vybraných 
služeb elektronických komunikací, jakožto subjektů zákona o dani z přidané hodnoty. 

Správce daně 
Správcem daně z přidané hodnoty jsou orgány Finanční správy České republiky. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem je zabránit daňovým únikům, které byly detekovány Finanční správou České republiky 
v oblasti služeb elektronických komunikací.  

1.6 Zhodnocení rizika 

Orgány Finanční správy České republiky byly detekovány daňové úniky v oblasti služeb 
elektronických komunikací. Ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení bylo zjištěno, 
že se do tuzemska přesouvají aktivity organizované skupiny, která svou činnost vyvíjela 
nejprve na Slovensku. V první fázi byl daňový podvod realizovaný na Slovensku a spotřeba 
služeb zasažených podvodem byla uskutečněna v tuzemsku. Po zahájení trestního a daňového 
řízení u slovenských daňových subjektů se daňové podvody přesouvají do České republiky. 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 0 - Zachování současného stavu 
Varianta 0 vychází ze současné právní úpravy. Současný stav je popsán v předchozích 
kapitolách a nejedná se o změnu v systému. 

Varianta 1 - Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech telekomunikačních služeb 
Varianta 1 spočívá v zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na všechny 
telekomunikační služby, tj. jak služby poskytované na „velkoobchodní úrovni“, 
tak i na služby poskytované přímo konečným spotřebitelům, plátcům. 
Varianta 2 - Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u některých telekomunikačních 
služeb 
Varianta 2 spočívá v zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na některé druhy 
vybraných služeb elektronických komunikací poskytovaných pouze na „velkoobchodní 
úrovni“, tj. na služby poskytované mezi podnikateli, kteří tyto služby využívají 
při poskytování svých služeb jiným osobám, zejména konečným spotřebitelům. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Vzhledem k tomu, že se žádná z navrhovaných variant nedá vyloučit pro její 
nerealizovatelnost, budou všechny navržené varianty dále analyzovány. 
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle kritérií, která pokrývají klady a zápory 
(resp. přínosy a náklady) jednotlivých navržených variant. 
Jako hlavní hodnotící kritérium bylo identifikováno: 

• Snížení počtu daňových podvodů 
Z analýzy rizik vyplynulo kritérium v podobě: 

• Náklady implementace 

3.2 Náklady  

Náklady implementace 
Kritériem se hodnotí, zda je daňový subjekt (plátce) zatížen nějakým významným nákladem 
v důsledku realizace konkrétní varianty. 

3.3 Přínosy 

Snížení počtu daňových podvodů 
Kritériem se hodnotí zejména dopad na daňové podvody na dani z přidané hodnoty, 
kdy se jedná o společensky velmi nebezpečné daňové podvody se značnými dopady na příjmy 
veřejných rozpočtů. 

3.4 Vyhodnocení variant 

3.4.1 Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Snížení počtu daňových podvodů 
V této variantě bude přetrvávat počet daňových podvodů, kdy poskytovatel příslušného plnění 
neuhradí daň na výstupu, zatímco příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně 
na vstupu a odpočet čerpá.  

Náklady implementace 
Varianta s sebou nenese náklady implementace na straně plátce. 

3.4.2 Varianta 1 – Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech 
telekomunikačních služeb 

Snížení počtu daňových podvodů 
V této variantě by došlo ke snížení počtu daňových podvodů, ale z diskuse s největšími 
telekomunikačními společnostmi vyplynulo, že vzhledem k rozdílnosti způsobu fakturace 
poskytovaných služeb je třeba rozlišovat tzv. pre-paid a post-paid služby. Tato varianta 
přitom představuje zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na všechny telekomunikační 
služby, tedy i na tzv. pre-paid (předplacené služby – kredit apod.) a tzv. post-paid 
(s vyúčtováním poskytnutých služeb za určité období) služby.  
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Z povahy post-paid 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 
režim služeb samotných. Zákazník obdrží standardní vyúčtování založené na skutečné 
spotřebě během zúčtovacích období (vč. služeb poskytovaných třetími stranami). Zákazník 
s poskytovatelem služeb elektronických komunikací uzavírá zpravidla písemnou smlouvu, 
takže operátor zná jeho identifikační údaje. 
Podle názoru poskytovatelů služeb elektronických komunikací může u těchto služeb docházet 
k daňovým únikům na dani z přidané hodnoty minimálně – jasný je poskytovatel i příjemce 
služeb, povaha a daňový režim poskytovaných služeb, zákazníci nemohou služby 
elektronických komunikací přeprodávat. Režim reverse charge by bylo sice možné u post-
paid služeb zavést, ale s minimální časovou rezervou jeden rok od zveřejnění schváleného 
nařízení vlády, protože se jedná o významný zásah do vysokého počtu systémů, systémy 
nejsou připraveny zejména na sledování statutu zákazníka z hlediska daně z přidané hodnoty 
a ověřování daňového identifikačního čísla (registrace plátce). 
Proto byl přijat závěr, že se zavedení reverse charge na post-paid služby nedoporučuje, 
zejména s ohledem na potenciálně minimální přínos za cenu vysokých nákladů na straně 
poskytovatelů služeb elektronických komunikací a jejich zákazníků. 
U předplacených (pre-paid) služeb má zákazník předplacený kredit, který čerpá 
na využívané služby elektronických komunikací včetně případných služeb poskytovaných 
třetími stranami. Zákazník pre-paid služeb je zpravidla anonymní (neidentifikovatelný) 
a poskytovatel nezná jeho identifikační údaje a ani netuší, zda je plátcem daně z přidané 
hodnoty. Z toho vyplývá velmi obtížná (ne-li nemožná) praktická aplikace správného režimu 
daně z přidané hodnoty a její případná kontrola. Systém reverse charge by pravděpodobně 
znemožnil vrácení daně (odpočet daně) při použití předplaceného kreditu na služby 
poskytované třetími stranami (např. jízdenky v MHD). 
U pre-paid služeb byl přijat závěr nedoporučit zavedení reverse charge na tyto služby, 
a to ani z pohledu veřejných rozpočtů. 

Náklady implementace 
Zavedení reverse charge u post-paid služeb by sice bylo možné, ale jedná se o velice 
nákladnou a časově náročnou změnu, jež by si vyžádala minimálně jeden rok pro řádnou 
implementaci. Jedná se o významný zásah do vysokého počtu systémů, který ovlivní miliony 
zákazníků. Systémy nejsou připraveny především 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. Systém reverse charge 
by 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. 

3.4.3 Varianta 2 – Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u některých 
telekomunikačních služeb 

Snížení počtu daňových podvodů  
V této variantě dojde k 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 
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osobám, zejména konečným spotřebitelům. Dojde tedy k přesunu povinnosti přiznat daň 
z přidané hodnoty z poskytovatele plnění na jeho příjemce (nelze uplatnit nárok na odpočet 
daně, pokud není nejdříve přiznána daň na výstupu). 

Náklady implementace 
V této variantě bude plátce zatížen určitými náklady v důsledku realizace, které spočívají 
v úpravě účetních systémů. 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno 
v kapitole 3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, 
ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti číslicemi 
od nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 3). 

Tabulka 1: Vyhodnocení kritérií 

 Snížení počtu daňových podvodů Náklady implementace 
V0 3 1 
V1 1 3 
V2 1 2 

Předmětem analýzy bylo vyhodnocení záměru zavést režim přenesení daňové povinnosti 
(reverse charge) u telekomunikačních služeb. 
Výsledkem analýzy je poznatek, že navržená varianta 2 kvalitativně převyšuje současný stav 
(variantu 0) i variantu 1, proto je vhodná k realizaci. 
Navrhovaná varianta s sebou nenese téměř žádné negativní dopady implementace a zároveň 
zamezí prostor pro vznik daňových podvodů.  

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhovaná změna bude provedena formou nařízení vlády. Orgánem odpovědným 
za implementaci bude Ministerstvo financí a orgány Finanční správy České republiky. 
Vynucování nově stanovených pravidel bude probíhat standardně prostřednictvím správce 
daně. Ke kontrole dodržování povinností stanovených právním předpisem jsou příslušné 
úřední osoby správce daně. 

6 Přezkum účinnosti regulace  

Účinnost přijatých změn bude ověřována v praxi s tím, že kontrola fungování nové právní 
úpravy bude prováděna úředními osobami a ostatními pracovníky správce daně. 

7 Konzultace a zdroje dat 

Návrh řešení byl Ministerstvem financí konzultován s Generálním finančním ředitelstvím 
a se zástupci největších telekomunikačních společností, poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací a současně provozovatelů sítí elektronických komunikací.  
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8 Kontakty na zpracovatele RIA 

Ing. Michal Kočan 
Ministerstvo financí, odbor 18 – Nepřímé daně 
tel. +420 257 042 968, e-mail: Michal.Kocan@mfcr.cz 
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