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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: IX 

 
Návrh 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 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 25. dubna 2016, s termínem dodání 
stanovisek do 16. května 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo obrany 1. D Doporučujeme do návrhu nařízení vlády zapracovat, že se předmětná 
úprava bude výslovně vztahovat na služby poskytované mezi 
podnikateli, kteří tyto služby využívají při poskytování svých služeb 
jiným osobám.  

Odůvodnění:  V Odůvodnění materiálu stejně jako v Závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace je uvedeno, že odvod daně se použije 
pouze na podnikatele v elektronických komunikacích poskytující služby 
elektronických komunikací, ale toto upřesnění není v samotném návrhu 
nařízení vlády nijak zapracováno. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 
Ze zákona o dani z přidané hodnoty (§ 92a a 92f) jednoznačně vyplývá, 
že režim přenesení daňové povinnosti je obecně uplatňován 
jen při zákonem, resp. nařízením vlády, stanoveném okruhu dodání 
zboží nebo poskytnutí služby, a to plátcem jinému plátci. Plátcem je 
pouze osoba povinná k dani, tj. osoba uskutečňující soustavně 
ekonomickou činnost (širší pojem než je podnikání). Režim přenesení 
daňové povinnosti tedy nemůže být použit jinak než mezi podnikateli 
(z hlediska daně z přidané hodnoty osobami uskutečňujícími 
ekonomickou činnost – podnikání). Požadované kritérium tedy 
již stanovuje zákon o dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu není 
potřebné dále vymezovat okruh dotčených osob v nařízení vlády, které 
definuje pouze předmět, na který má režim přenesení daňové povinnosti 
dopadat.  
Zároveň je třeba dodat, že služby přístupu a propojení sítí 
elektronických komunikací se v souladu se zákonem o elektronických 
komunikacích poskytují mezi podnikateli v elektronických 
komunikacích (viz § 78 ve spojení s § 8 zákona o elektronických 
komunikacích). V tomto duchu bylo upraveno odůvodnění. 

2. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D Doporučujeme sladit podpisovou doložku s požadavky Legislativních 
pravidel vlády. 

Vyhověno. 

3. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. D K čl. I, citaci novelizovaného právního předpisu 
Z ustanovení čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády vyplývá, že je 
třeba zajistit, aby při citaci novelizovaného právního předpisu byly 
alespoň na jednom místě uvedeny všechny novely citovaného právního 
předpisu.  
S ohledem na výše uvedené požadujeme slova „pozdějších předpisů“ 
nahradit slovy „nařízení vlády č. 155/2015 Sb. a nařízení vlády 
č. 11/2016 Sb.“.  

Vyhověno. 
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3. Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. D K čl. II, účinnosti 
Z odůvodnění vyplývá, že podnikatelé, kterých se navrhovaná právní 
úprava týká, budou muset upravit své účetní systémy. Vzhledem 
k tomu, že účinnost předloženého návrhu nařízení vlády je stanovena 
na 1. červenec 2016, máme pochybnosti, zda bude poskytnutý 
dostatečný časový prostor pro požadovanou změnu účetních systémů 
tak, aby navržený systém mohl řádně fungovat. 
S ohledem na výše uvedené dáváme ke zvážení stanovení data nabytí 
účinnosti s delší legisvakanční lhůtou. 

Vyhověno. 
Účinnost byla posunuta na 1. září 2016. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

1. Z Obecně k návrhu: 
V minulých letech bylo v oblasti uplatňování mechanismu „reverse 
charge“ provedeno několik změn. Každá taková změna je výrazným 
zásahem a zatěžuje podnikatelské prostředí. Správce daně byl měl vůči 
plátcům daně postupovat předvídatelněji a řešit problematiku pokud 
možno komplexně a nikoliv ad hoc.  
Žádáme, aby předkladatel podrobil oblast důkladnější revizi a předložil 
jedno komplexní nařízení vlády, které by uplatňovalo mechanismus 
„reverse charge“ na více komodit, namísto dosavadní praxe postupného 
rozšiřování po jednotlivých komoditách. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
V návaznosti na časté podvody na dani z přidané hodnoty v případě 
určitých plnění přijala Evropská Unie mimo jiné směrnici 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. Tato směrnice 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. 
Tato směrnice byla do českého právního řádu implementována 
prostřednictvím ustanovení § 92f zákona o dani z přidané hodnoty 
a navazující přílohy č. 6. Na základě § 92f může vláda svým nařízením 
stanovit, na která plnění z přílohy č. 6 bude uplatněn režim přenesení 
daňové povinnosti. 
Forma nařízení vlády byla zvolena po důkladném zvážení výhod 
a nevýhod různých forem legislativního zakotvení režimu přenesení 
daňové povinnosti (zákon, nařízení vlády, vyhláška). 
Nařízení vlády bylo vybráno jako rychlý a efektivní nástroj, 
jak reagovat na probíhající daňové podvody, tak jako prevenci jejich 
vzniku (např. při přenesení daňových podvodů ze sousedních členských 
států), a to při zachování předvídatelnosti, možnosti seznámit 
se a vyjádřit se všem relevantním subjektům prostřednictvím 
legislativního procesu. Při nutnosti reagovat na vznikající podvod, nebo 
riziko jeho přenesení ze zahraničí nelze využít formu zákona, neboť 
jeho legislativní proces trvá přibližně jeden rok. 
Analýzy a návrhy na použití režimu přenesení daňové povinnosti 
si vyžádaly různou potřebu času a náročnosti a v některých případech 
co nejrychlejší reakci. Z hlediska flexibility, jež má tento nástroj 
zastávat v rámci boje proti daňovým únikům, nelze předpokládat 
dlouhý časový rámec na reakci na vzniklá rizika z titulu daňových 
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úniků a naopak předpokládá reakci ad hoc. 
V postupném zavádění režimu přenesení daňové povinnosti 
prostřednictvím několika nařízení vlády nelze spatřovat zásadní 
problém. Jedná se totiž o různorodé druhy zboží a služeb, 
kdy ne všichni, ani většina podnikatelů nedodává stanovené zboží nebo 
neposkytuje stanovené služby, jedná se o subjekty z různých sektorů. 
Návrh na doplnění některých telekomunikačních služeb je posledním 
návrhem na zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u dodání 
zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 k zákonu o dani 
z přidané hodnoty (odpovídá článku 199a odst. 1 písm. a) až j) směrnice 
o dani z přidané hodnoty). Do konce volebního období tak již nebude 
ani možné předložit návrh na změnu nařízení vlády č. 361/2014 Sb.  
Jeden komplexní návrh nařízení vlády k příloze č. 6 k zákonu o dani 
z přidané hodnoty nebylo možné předložit, protože daňové úniky 
se vyskytují u jednotlivých položek s různou intenzitou a s různými 
dopady. Proto je nutné reagovat na daňové úniky u určitých komodit 
co nejdříve, zatímco u jiných komodit, např. i u telekomunikačních 
služeb, je nutné provést hlubší a časově náročnější posouzení vhodnosti 
uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti. Koncepce zavádění 
režimu přenesení daňové povinnosti v dané oblasti a dle účelu čl. 199a 
směrnice o dani z přidané hodnoty je v principu daná tím, jak jsou 
postupně detekovány a analyzovány daňové úniky, případně hrozby 
přesunu daňových úniků do České republiky. Česká republika v rámci 
zákona o dani z přidané hodnoty v příloze č. 6 vytvořila transparentní 
seznam zdanitelných plnění, u kterých může být Vládou České 
republiky zaveden režim přenesení daňové povinnosti. Požadavek 
Ministerstva zemědělství na koncepci Ministerstva financí v tom 
smyslu, aby bylo dopředu seznatelné, kdy a u které položky se bude 
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti, je v principu nemožné 
splnit, neboť tento nástroj, tak jak je nastaven směrnicí o dani z přidané 
hodnoty a zákonem o dani z přidané hodnoty, předpokládá rychlou 
reakci v zavedení režimu přenesení daňové povinnosti 
u vyjmenovaných položek jako nástroje k eliminaci detekovaných 
hrozeb v podobě daňových úniků. 

4. Ministerstvo 
zemědělství 

2. Z K Čl. I: 
V § 2 písm. d) požadujeme za slova „sítí elektronických komunikací“ 
doplnit slova „osobě podnikající“.  
Podle důvodové zprávy se  použití režimu přenesení daňové povinnosti 
předpokládá  pouze na osoby poskytující služby přístupu k sítím 
elektronických komunikací nebo propojení sítí elektronických 
komunikací a podnikající podle zákona č.127/2005 Sb. Podle našeho 
názoru je nezbytné toto vymezení výslovně uvést rovněž v textu 

Vysvětleno. 
Nařízení vlády stanoví uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti 
u plátců – podnikatelů při dodání zboží nebo poskytnutí služby podle 
§ 92f zákona o dani z přidané hodnoty, přičemž jednotlivé druhy zboží 
a služeb vycházejí z přílohy č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty. 
Ze zákona o dani z přidané hodnoty (§ 92a a 92f) jednoznačně vyplývá, 
že režim přenesení daňové povinnosti je obecně uplatňován jen 
při zákonem, resp. nařízením vlády, stanoveném okruhu dodání zboží 
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nařízení vlády. 

Tato připomínka je zásadní. 

nebo poskytnutí služby, a to plátcem jinému plátci. Plátcem je pouze 
osoba povinná k dani, tj. osoba uskutečňující soustavně ekonomickou 
činnost (širší pojem než je podnikání). Režim přenesení daňové 
povinnosti tedy nemůže být použit jinak než mezi podnikateli 
(z hlediska daně z přidané hodnoty osobami uskutečňujícími 
ekonomickou činnost – podnikání).  
Zároveň je třeba dodat, že služby přístupu a propojení sítí 
elektronických komunikací se v souladu se zákonem o elektronických 
komunikacích poskytují mezi podnikateli v elektronických 
komunikacích (viz § 78 ve spojení s § 8 zákona o elektronických 
komunikacích). V tomto duchu bylo upraveno i odůvodnění. 

5. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

1. D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme kvantifikovat přínosy a náklady jednotlivých 
posuzovaných variant (a v případě zvolené varianty tuto kvantifikaci 
promítnout i do popisu dopadů na veřejné rozpočty a na podnikatelské 
prostředí ve shrnutí ZZ RIA), alespoň ve formě kvalifikovaného 
odhadu. Tento odhad lze v případě přínosů (pro výběr daně) založit 
na počtu transakcí dotčených navrhovaným přenosem daňové 
povinnosti podle jednotlivých variant a průměrné výši povinnosti 
k DPH a pravděpodobnosti daňového podvodu u takovéto jednotlivé 
transakce a dále na pravděpodobnosti zabránění tomuto podvodu 
samotným přenosem daňové povinnosti (např. u neidentifikovaných 
zákazníků pre-paid služeb); popř. na pravděpodobné maximální výši 
daňové povinnosti (resp. odpočtu) u čistě podvodných transakcí 
v relevantní oblasti, které správce daně neodhalí včas nebo jinak 
nezabrání jejich důsledkům (např. při ručení příjemce zdanitelného 
plnění), a počtu takovýchto případů. V případě nákladů by pak měl 
vycházet z počtu subjektů, jichž se dotkne navrhovaný přenos daňové 
povinnosti, a na průměrných nákladech na úpravu jednoho účetního 
systému, v případě nezvolené nenulové varianty i z předpokládaného 
rozsahu dalších negativních důsledků (např. možný zánik určitého typu 
služeb, s dopady na daňové inkaso a na spotřebitele). Při porovnání 
přínosů a dopadů je pak třeba zohlednit i časové hledisko, 
a to pro jednotlivé možné scénáře budoucího vývoje dané právní 
úpravy (včetně možnosti, že její aplikace, a tudíž i pozitivní přínosy 
na veřejné rozpočty budou – s ohledem na současné právo EU – 
omezeny na dobu 2,5 roku, a návrat k původnímu právnímu režimu 
si vyžádá další náklady na zpětné přizpůsobení účetních systémů 
dotčených subjektů). Bez této konkretizace není porovnání přínosů a 
nákladů zvolené varianty (jak navzájem, tak oproti jejím alternativám, 
včetně zachování současného stavu) a tudíž ani vhodnosti a efektivity 
navrhované úpravy možné.  

Vyhověno částečně. 
Kvantifikace přínosů a nákladů jednotlivých posuzovaných variant 
je velmi obtížná, protože Finanční správou byly daňové úniky v oblasti 
telekomunikačních služeb detekovány teprve nedávno. Ve spolupráci 
s orgány činnými v trestním řízení bylo zjištěno, že se do tuzemska 
přesunují 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 přesunuly do České republiky.  
Podle dosavadních zjištění případ daňových úniků v telekomunikačních 
službách v období let 2014 a 2015 zahrnuje minimálně 15 tuzemských 
daňových subjektů. U zjištěných daňových subjektů byly vydány 
zajišťovací příkazy celkem ve výši přes 58 mil. Kč. V dosud 
ukončených daňových řízeních byla doměřena daň z přidané hodnoty 
ve výši 110 mil. Kč. Podle orgánů činných v trestním řízení dosáhl 
objem daňových úniků na dani z přidané hodnoty minimálně 
140 mil. Kč. Na základě již zjištěných případů podvodů u těchto služeb 
s přihlédnutím k možnosti vzniku dalších nových případů 
lze odhadnout, že použitím režimu přenesení daňové povinnosti bude 
zabráněno dopadu na veřejné rozpočty při karuselových podvodech 
v řádu stovek milionů Kč.  
Návrh na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u některých 
telekomunikačních služeb sleduje jednak cíl zamezit již detekovaným 
daňovým únikům, založených na vytváření podvodných řetězců, 
ale také v preventivních opatřeních proti velkému nebezpečí, kterým 
jsou zejména přesuny podvodů z jiných, především sousedních 
členských států do České republiky. V této souvislosti je třeba zdůraznit 
preventivní charakter zavedení režimu přenesení daňové povinnosti, 
kterým bude zabráněno případným připravovaným podvodům, 
a to včetně případných přesunů na území České republiky z území 
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sousedních členských států Evropské unie. 
Cílem je také maximální využití režimu přenesení daňové povinnosti 
na již detekované rizikové druhy zboží a služeb, které umožňuje 
členským státům Evropské unie využít tento režim, který je velmi 
účinným nástrojem v boji s daňovými podvody a úniky. 
Z výše uvedených důvodů proto v tento okamžik nelze provést přesnější 
kvantifikaci přínosů a nákladů, protože neznáme např. údaje o počtu 
transakcí, výši daňové povinnosti a zejména neznáme pravděpodobnost 
daňového podvodu a pravděpodobnost zabránění těmto podvodům. 
Zkušenosti s některými komoditami říkají, že pokud byl např. režim 
přenesení daňové povinnosti včas uplatněn, i když nebyly při jeho 
zavedení známy masivnější pokusy o podvod, podvody u těchto 
komodit se v takovém členském státě projevily minimálně nebo 
se urychleně přesunuly do těch zemí, které tato opatření ještě 
nezavedly. 
Pokud jde o náklady spočívající zejména v úpravách účetních systémů, 
poskytovatelé a příjemci služeb, u nichž se navrhuje zavést režim 
přenesení daňové povinnosti, zejména provozovatelé sítí, kteří 
s režimem přenesení daňové povinnosti mají podstatné zkušenosti, 
protože se jich dotýká jako prodejců i dodání mobilů, případně jako 
odběratelů např. i tento režim u stavebních a montážních prací, rovněž 
při nákupu notebooků, integrovaných obvodů, apod. 
Navržený režim přenesení daňové povinnosti u některých služeb 
elektronických komunikací se dotkne podnikatelů v elektronických 
komunikacích, a to těch, kteří mají aktivní alespoň jednu komunikační 
činnost. Český telekomunikační úřad eviduje k datu 7. června 2016 
celkem 2 467 podnikatelů v elektronických komunikacích. Tento počet 
se může lišit od údaje, který lze zjistit na základě vyhledávání 
ve veřejné databázi podnikatelských subjektů, které jsou držiteli 
oprávnění pro podnikání v této oblasti, protože tato funkcionalita 
po určitou dobu nepracovala správně. 
V tomto smyslu byl doplněn text Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) a také odůvodnění. 

5. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

2. D Doporučujeme konkretizovat popis přezkumu účinnosti regulace, 
tj. doplnit jej o termín provedení tohoto přezkumu a indikátory, podle 
nichž bude hodnoceno naplnění stanovených cílů právní úpravy, 
popř. její nezamýšlené důsledky, a to i v návaznosti na povinnosti 
hodnocení vyplývající z transponované směrnice. 

Vyhověno. 
Směrnice k dočasnému reverse charge podmiňuje možnost zavedení 
režimu přenesení daňové povinnosti u těchto plnění notifikací určitých 
údajů Poradnímu výboru pro daň z přidané hodnoty (k okamžiku 
zavedení tohoto režimu) a povinností následně předložit zprávu 
o posouzení celkové účinnosti a účelnosti zavedeného opatření 
(k 30. červnu 2017). Tyto povinnosti jsou pro členské státy závazné 
a Česká republika je po schválení tohoto návrhu ve stanovených lhůtách 
splní. 
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V odůvodnění byl doplněn text o povinnostech vyplývajících z čl. 199a 
odst. 2 směrnice o dani z přidané hodnoty.  
Obdobně byla doplněna Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) o hodnotící kritéria, ze kterých se bude zejména vycházet 
při vyhodnocení účinnosti a účelnosti navrhovaného opatření - zjištěné 
případy daňových podvodů (počet případů, rozsah, počet zapojených 
subjektů) a statistické údaje o poskytovaných plněních 
(vč. přeshraničních). 

6. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1. D Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění.  

Po stránce materiální: 
Návrh transponuje čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 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.  
Většina ustanovení směrnice 2013/43/EU má fakultativní povahu, 
jejichž implementace tudíž není pro členský stát povinná.  

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předloženého návrhu se týká směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 
listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, 
v konsolidovaném znění.  

Připomínky a návrhy změn: 
K předloženému návrhu nemáme žádné připomínky.  

Závěr: 
Návrh nařízení je slučitelný s právem EU.  

Bere se na vědomí. 

7. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Rada pro vývoj, 

výzkum a inovace 

1. Z Požadujeme uvést, zda se ministerstvo financí chystá v roce 2016 
zavést režim přenesené daňové povinnosti i na další oblasti. V této 
souvislosti doporučujeme zvážit možnost vydání komplexního nařízení 
vlády, které by upravilo režim přenesené daňové povinnosti ve všech 
dotčených oblastech. 

Vysvětleno. 
Možnost rozhodnout o uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti 
nařízením vlády platí podle § 92f zákona o dani z přidané hodnoty 
a pouze u dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 
k zákonu o dani z přidané hodnoty. Z této přílohy je poslední položkou, 
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Odůvodnění: 
Předmětné nařízení vlády je účinné ani ne rok a půl a za tuto dobu bylo 
již dvakrát novelizováno (naposledy v tomto roce). Takto časté změny 
mají negativní vliv na podnikatelské prostředí v ČR. 

Tato připomínka je zásadní. 

u které je možné uplatnit režim přenesení daňové povinnosti v souladu 
s čl. 199a směrnice 2006/112/ES, poskytování telekomunikačních 
služeb, ostatní položky jsou již obsaženy v nařízení vlády č. 361/2014 
Sb.  
Poslední položka přílohy č. 6 se týká tzv. mechanismů, které 
procedurálně podléhají souhlasu Evropské komise a Rady. Jedná se 
tudíž procesně o kategorii zdanitelných plnění, která podléhají 
složitějšímu schvalovacímu režimu.  
Nařízení vlády se dotýká jen určitých segmentů trhu a tím i skupin 
podnikatelů, pokud se dotkne některé nové opatření těch 
podnikatelských subjektů, které již režim přenesení daňové povinnosti 
používají, nejedná se o podstatný zásah do jejich činnosti. 

8. Český 
telekomunikační 

úřad 

1. Z K Čl. I 
Implementaci článku 199a směrnice Rady 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty ve znění směrnice Rady 2013/43/EU, 
kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně 
z přidané hodnoty, pouhým včleněním služeb elektronických 
komunikací podle odstavce 1 písm. g) tohoto článku do režimu 
přenesení daňové povinnosti nepovažujeme za dostatečnou.  
Postrádáme zejména implementaci čl. 199a odst. 2 směrnice 
2006/112/ES ve znění směrnice 2013/43/EU, pokud jde o oznamovací 
povinnost vůči Komisi o dočasném používání mechanismu přenesení 
daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí 
některých služeb s vysokým rizikem podvodů. Obdobný způsob 
implementace oznamovací povinnosti je např. v ustanovení § 4 odst. 2 
písm. b) nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků 
z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh. 
1) V souladu s tímto článkem navrhujeme, aby do nařízení vlády 
byla dopracována povinnost pro stát, potažmo Ministerstvo financí, 
poskytnout Komisi informace o oblasti působnosti opatření, kterým 
se mechanismus zavádí, společně s druhem a charakteristikou podvodu, 
a podrobný popis doprovodných opatření, včetně veškerých 
ohlašovacích povinností uložených osobám povinným k dani, 
a jakýchkoli kontrolních opatření a dále informace o hodnotících 
kritériích umožňující srovnání podvodných jednání ve vztahu ke zboží 
a službám uvedeným v čl. 199a odst. 1 směrnice (tj. nově 
i telekomunikačním službám) před zavedením mechanismu a po jeho 
zavedení, srovnání podvodných jednání ve vztahu k jinému zboží 
a jiným službám před zavedením mechanismu a po jeho zavedení, 
jakož i posouzení případného nárůstu jiných druhů podvodných jednání 
po zavedení mechanismu oproti době před jeho zavedením; datum 
začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, 

Vyhověno částečně. 
Vyhodnocení transpozice všech ustanovení směrnice o dani z přidané 
hodnoty, která členským státům ukládají notifikační povinnost 
či konzultační povinnost v Poradním výboru pro daň z přidané hodnoty, 
je jednotné a bylo odsouhlaseno odborem kompatibility Úřadu vlády. 
Ministerstvo financí proto nepovažuje za vhodné v tomto dílčím 
případě postupovat jiným způsobem. Dovolujeme si upozornit, 
že Ministerstvo financí veškeré dosavadní povinnosti České republiky 
ohledně notifikace zavedení režimu přenesení daňové povinnosti 
na základě čl. 199a odst. 2 směrnice o dani z přidané hodnoty 
prostřednictvím nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, řádně splnilo a učiní tak i v souvislosti s rozšířením režimu 
přenesení daňové povinnosti tímto návrhem.  
Pokud jde o princip proporcionality, z odůvodnění návrhu nařízení 
vlády jasně vyplývá, že rozsah aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti u telekomunikačních služeb byl podrobně diskutován 
s dotčenými daňovými subjekty (telekomunikačními společnostmi, 
poskytovateli služeb elektronických komunikací a provozovateli sítí 
elektronických komunikací). V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) a v odůvodnění návrhu nařízení vlády jsou rovněž 
podrobně rozvedeny důvody, proč se nenavrhuje plošná aplikace 
režimu přenesení daňové povinnosti na veškeré telekomunikační 
služby, ačkoli to směrnice o dani z přidané hodnoty umožňuje, 
a je zde zmíněn rovněž preventivní charakter zaváděného opatření. 
Rozbor vyplývají z čl. 199a odst. 2 směrnice o dani z přidané hodnoty, 
který je zmiňován v připomínce, bude obsažen ve zprávě o posouzení 
účinnosti opatření, kterou bude Ministerstvo financí za Českou 
republiku předkládat v souladu s tímto ustanovením k 30. červnu 2017. 
Do odůvodnění byl v této souvislosti doplněn text o povinnostech 
vyplývajících z čl. 199a odst. 2 směrnice o dani z přidané hodnoty. 
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po kterou se bude používat. 
2) Výše uvedený rozbor postrádáme i v odůvodnění 
a požadujeme v tomto smyslu jeho doplnění. Při zavádění takovýchto 
opatření je především třeba hledět na proporcionalitu, tj. zda zaváděná 
opatření přinesou očekáváný efekt ve srovnání s možnými dopady 
jak na podnikání, tak na konečného spotřebitele. 

Odůvodnění:  
V obecné části odůvodnění bodě 4 Zhodnocení platného právního stavu 
a odůvodnění nezbytnosti jeho změny je v posledním odstavci pouze 
v obecné rovině uvedeno, 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. Chybí však uvedení 
konkrétních případů. 

Všechny výše uvedené připomínky jsou zásadní. 

Obdobně byla doplněna Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) o hodnotící kritéria, ze kterých se bude zejména vycházet 
při vyhodnocení účinnosti a účelnosti navrhovaného opatření - zjištěné 
případy daňových podvodů (počet případů, rozsah, počet zapojených 
subjektů) a statistické údaje o poskytovaných plněních 
(vč. přeshraničních). 
Zároveň byla doplněna Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) v následujícím duchu. Finanční správou byly daňové úniky 
v oblasti telekomunikačních služeb detekovány nedávno. Ve spolupráci 
s orgány činnými v trestním řízení bylo zjištěno, že do tuzemska 
se přesunují 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 přesunuly do České republiky.  
Podle dosavadních zjištění případ daňových úniků v telekomunikačních 
službách v období let 2014 a 2015 zahrnuje minimálně 15 tuzemských 
daňových subjektů. U zjištěných daňových subjektů byly vydány 
zajišťovací příkazy celkem ve výši přes 58 mil. Kč. V dosud 
ukončených daňových řízeních byla doměřena daň z přidané hodnoty 
ve výši 110 mil. Kč.  Podle orgánů činných v trestním řízení dosáhl 
objem daňových úniků na dani z přidané hodnoty minimálně 
140 mil. Kč. 
Cílem rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na některé 
telekomunikační služby je i prevence nejen proti daňovým únikům 
se zapojením tuzemských firem, ale i zabránění přesunu podvodného 
jednání a řetězce firem ze sousedních států do tuzemska. 

8. Český 
telekomunikační 

úřad 

2. Z K Čl. I 
Implementaci článku 199a směrnice Rady 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty ve znění směrnice Rady 2013/43/EU, 
kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně 
z přidané hodnoty, pouhým včleněním služeb elektronických 
komunikací podle odstavce 1 písm. g) tohoto článku do režimu 
přenesení daňové povinnosti nepovažujeme za dostatečnou.  
Postrádáme zejména implementaci čl. 199a odst. 2 směrnice 
2006/112/ES ve znění směrnice 2013/43/EU, pokud jde o oznamovací 
povinnost vůči Komisi o dočasném používání mechanismu přenesení 
daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí 
některých služeb s vysokým rizikem podvodů. Obdobný způsob 
implementace oznamovací povinnosti je např. v ustanovení § 4 odst. 2 
písm. b) nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků 
z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí, resp. Finanční správa, nemá k dispozici údaje, 
ze kterých by bylo možné odhadnout případné dopady na náklady 
poskytovatelů služeb elektronických komunikací, a tím i na ceny služeb 
pro konečné spotřebitele. Tyto údaje nebyly k dispozici ani při zavádění 
režimu přenesení daňové povinnosti v předcházejících případech 
(obiloviny, semena rostlin, mobily, notebooky, integrované obvody, 
kovy atd.) a nebyly zaznamenány případy dopadů na konečné 
spotřebitele. 
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3) V odůvodnění dále vůbec není zmíněn pravděpodobný dopad 
uplatnění reverse charge na konečného spotřebitele – fyzickou osobu. 
Navrhujeme proto dopracování rozboru finanční zátěže navrhovaných 
opatření na konečného konzumenta služby. 

Odůvodnění:  
V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) je v bodě 3.3 
Dopady na podnikatelské prostředí uveden 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. 
Za předpokladu přijetí navrhované varianty 2 - Zavedení režimu 
přenesení daňové povinnosti u všech telekomunikačních služeb 
pod bodem 3.4.3 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 osobám, 
zejména konečným spotřebitelům. Dojde tedy k přesunu povinnosti 
přiznat daň z přidané hodnoty z poskytovatele plnění na jeho příjemce. 
V konečném důsledku bude zavedení těchto opatření znamenat zvýšení 
cen služeb elektronických komunikací pro konečného spotřebitele, 
kterému poskytovatel služby elektronických komunikací nepochybně 
svoje zvýšené náklady spojené s poskytováním služby promítne 
do ceny služby. 

Všechny výše uvedené připomínky jsou zásadní. 

8. Český 
telekomunikační 

úřad 

3. Z K čl. II. Účinnost 
Žádáme doplnit odstavec 2) tohoto znění: „2) Toto nařízení pozbývá 
platnosti uplynutím dne 31. prosince 2018“. 

Odůvodnění: 
V čl. 199a odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ve znění směrnice Rady 
2013/43/EU je uvedeno, že 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 z těchto služeb. Pozbytí platnosti navrhované 
novely nařízení vlády uplynutím 31. prosince 2018 je v souladu jak 
s uvedenou směrnicí, tak i s čl. 53 odst. 1 písm. b) bod 2 Legislativních 
pravidel vlády. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo financí si je vědomo dočasnosti použití režimu přenesení 
daňové povinnosti u dodání zboží nebo poskytnutí služeb, které jsou 
uvedeny v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty, která plyne 
z unijní úpravy. Již jednou však došlo k posunutí možnosti použít režim 
přenesení daňové povinnosti a dokonce k rozšíření okruhu dodání zboží 
a poskytnutí služeb, na něž se tento režim použít může. Vzhledem 
k tomu, že je možné opětovné prodloužení použití tohoto režimu 
na unijní úrovni, nebylo ustanovení o pozbytí platnosti doplněno 
ani do zákona o dani z přidané hodnoty, kam primárně patří, 
ani omezena účinnost nařízení vlády. Pokud by k prodloužení použití 
režimu přenesení daňové povinnosti na úrovni unijní legislativy 
nedošlo, bude primárně zrušena úprava v zákoně o dani z přidané 
hodnoty a v návaznosti na to i nařízení vlády. 
V případě, že se vývoj jednání o platnosti tohoto opatření (článek 199a 
směrnice o dani z přidané hodnoty) bude přiklánět k ukončení platnosti 
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nebo k jinému řešení, bude možné včas reagovat tak, aby se daňové 
subjekty dozvěděly o změnách v platnosti tohoto opatření. S vysokou 
pravděpodobností však lze předpokládat i prodloužení platnosti tohoto 
opatření. 

9. Hospodářská 
komora České 

republiky 

1. Z Konkrétní zásadní připomínka k předkládanému materiálu  
Připomínka k Čl. II. Účinnost 
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července září 2016.“ 

Odůvodnění:  
Navrhujeme posunout datum účinnosti změny nařízení vlády, kterým 
se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo 
poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, 
na 1. září 2016. Důvodem pro posun účinnosti je krátká legisvakanční 
lhůta stávajícího návrhu, která by neumožnila správnou implementaci 
změny uplatňování DPH. Potřeba posunu účinnosti je vyvolaná 
zejména nutností přenastavení fakturačních a objednacích systémů 
a úpravu stávajících smluvních vztahů na základě platného 
publikovaného znění změny nařízení vlády. 

Vyhověno. 

9. Hospodářská 
komora České 

republiky 

2. D Doporučující připomínka k předkládanému materiálu 
Připomínka k Čl. 1, doplňující písm. d) 
Doporučujeme z důvodu právní jistoty upravit navrhovanou definici. 

Odůvodnění: 
Domníváme se, že navrhovaná definice je příliš široká, navíc 
nekonkrétní a není v souladu s terminologií zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) a zároveň 
i v praxi používanou terminologií ICT sektoru. 
Z toho důvodu bychom doporučovali přímo specifikovat služby 
v souladu se zákonem o elektronických komunikacích.  

Nevyhověno. 
Text vztahující se k definování služeb, na které se nově bude vztahovat 
režim přenesení daňové povinnosti, byl konzultován při pracovních 
jednáních s hlavními poskytovateli dotčených služeb. 

10. Komora daňových 
poradců České 

republiky 

1. D Formulace bodu „d)“  poskytnutí služby přístupu k sítím elektronických 
komunikací nebo propojení sítí elektronických komunikací podle 
zákona upravujícího elektronické komunikace.“ je ve velice obecné 
rovině přinášející v praxi celou řadu problémů.  

Vysvětleno. 
Text vztahující se k definování služeb, na které se nově bude vztahovat 
režim přenesení daňové povinnosti, byl konzultován při pracovních 
jednáních s hlavními poskytovateli dotčených služeb. 

10. Komora daňových 
poradců České 

republiky 

2. D Dle našeho názoru není zcela jasné: 
Zda-li novela řeší pouze velkoobchodní služby, tj,  varianta V2 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA)?- „V této 
variantě dojde k zavedení reverse charge na některé druhy vybraných 

Vysvětleno. 
Režim přenesení daňové povinnosti se bude především vztahovat 
na držitele osvědčení podle zákona o elektronických komunikacích, 
resp. také na osoby, které mají oznamovací povinnost podle § 13 
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služeb elektronických komunikací poskytovaných na „velkoobchodní 
úrovni“, tj. na služby poskytované mezi podnikateli, kteří tyto služby 
využívají při poskytování svých služeb jiným, …“ anebo všechny 
služby. 
Důvodová zpráva uvádí, že reverse charge se použije na podnikatele 
v elektronických komunikacích poskytující služby elektronických 
komunikací, přičemž osoba, která hodlá poskytovat tyto služby 
elektronických komunikací, je povinna tento záměr oznámit Českému 
telekomunikačnímu úřadu v souladu s § 13 zákona o elektronických 
komunikacích a v návaznosti na toto oznámení vydá Český 
telekomunikační úřad osvědčení podle § 14 tohoto zákona.  
Znamená to tedy, že se reverse charge použije pouze na držitele 
osvědčení podle § 14 zákona, tj plnění mezi držiteli  nebo i na plnění 
mezi držitelem osvědčení a osobou, která není držitelem osvědčení?  

zákona o elektronických komunikacích a tuto povinnost nesplní, 
ale přesto budou poskytovat nařízením vlády dotčené služby. 
Z povahy služeb elektronických komunikací podle zákona 
o elektronických komunikacích, konkrétně přístupu a propojení sítí 
elektronických komunikací, plyne, že se jedná o služby poskytované 
mezi podnikateli v elektronických komunikacích.  
Po projednání s Českým telekomunikačním úřadem byl upraven text 
návrhu nařízení vlády tak, aby se režim přenesení daňové povinnosti 
vztahoval i na nákup a prodej těchto dvou služeb („přeprodej“ služeb). 
Bude se tak jednat o poskytování služeb mezi podnikateli 
v elektronických komunikacích za účelem jejich využití 
pro poskytování vlastních služeb elektronických komunikací 
(např. volání, SMS, přenos dat), a to jak konečným spotřebitelům, 
tak dalším podnikatelům. Režimu přenesení daňové povinnosti budou 
podléhat služby poskytované mezi podnikateli, kteří mají povinnost 
nahlásit Českému telekomunikačnímu úřadu své podnikání v oblasti 
telekomunikačních služeb, tj. jak těmi, kteří svoji oznamovací 
povinnost splní, tak těmi, kteří ji nesplní.  
Současně bylo doplněno v tomto smyslu i odůvodnění a Závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA).  

10. Komora daňových 
poradců České 

republiky 

3. D Dle našeho názoru není zcela jasné: 
O jakou konkrétní službu se má jednat? Důvodová zpráva uvádí, 
že 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, přičemž se má jednat 
o dva typy smluv, a to 
* smlouva o přístupu k sítím elektronických komunikací a 
* smlouva o propojení sítí elektronických komunikací 
Znamená to tedy všechny služby dle prgf. 78 zákona o elektronických 
komunikacích? 

Vysvětleno. 
Režim přenesení daňové povinnosti se bude vztahovat pouze na některé 
služby uvedené v § 78 zákona o elektronických komunikacích, nebude 
se vztahovat na služby uvedené v jiném ustanovení než § 78. Některé 
z těchto služeb totiž nespočívají v přenosu signálu, a tedy ani nenaplňují 
prvky definice služby elektronických komunikací. S touto službou však 
mohou souviset, resp. být její součástí, a tedy z tohoto důvodu jsou 
předmětem podnikání v elektronických komunikacích a v obecné rovině 
jsou jako služby elektronických komunikací vnímány. 
S ohledem na výše uvedené je tedy třeba vždy důsledně rozlišovat, 
zda se v konkrétním případě jedná o poskytnutí služby s vazbou 
na službu elektronických komunikací. Pokud tomu tak nebude, nejedná 
se o činnost spadající pod zákon o elektronických komunikacích, a tedy 
se na poskytnutí takové služby nebude vztahovat ani režim přenesení 
daňové povinnosti. 
Jako příklad lze uvést přístup k fyzické infrastruktuře včetně budov, 
stožárů a prostředků pro vedení kabelů (viz § 78 odst. 1 písm. b) zákona 
o elektronických komunikacích). Pokud budou takové budovy, stožáry 
nebo prostředky pro vedení kabelů předmětem pronájmu samostatně 
bez vazby na službu elektronických komunikací, nebude se jednat 
o činnost upravenou zákonem o elektronických komunikacích a režim 
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přenesení daňové povinnosti se neuplatní. 
Podrobněji budou vymezeny tyto služby v metodické informaci 
k nařízení vlády. 

10. Komora daňových 
poradců České 

republiky 

4. D Dle našeho názoru není zcela jasné: 
Důvodová zpráva sice uvádí, že 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. Z definice bodu „d“ není však jasné, 
že se jedná nebo nejedná o Post-paid a Pre-Paid služby. 

Vysvětleno. 
Z ustanovení písmene d) je zřejmé, že se nejedná o žádné jiné 
než uvedené služby (s odkazem na dva typy smluv), v žádném případě 
se nejedná o tzv. pre-paid a post-paid služby poskytované konečným 
zákazníkům. 

10. Komora daňových 
poradců České 

republiky 

5. D Dle našeho názoru není zcela jasné: 
Pokud existuje pouze jedna smlouva na poskytnutí služeb a současně 
souvisejících služeb, např. nájem prostoru pro server, úložiště dat, 
dálkový dohled apod. Je otázkou, zda celá fakturace bude podléhat 
režimu PDP a nebo se vypočtou samostatně ZD za prostor, za služby 
ele. komunikace,... ?  

Vysvětleno. 
Režim přenesení daňové povinnosti se použije na poskytnutí 
telekomunikační služby přístupu k sítím elektronických komunikací, 
propojení sítí elektronických komunikací nebo na přeprodej těchto 
služeb. Pro případné rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti 
na související služby sjednané ve smlouvě o přístupu k sítím nebo 
ve smlouvě o propojení sítí elektronických komunikací je nutné 
posoudit, jestli se jedná o dvě samostatná plnění nebo o plnění vedlejší 
k plnění hlavnímu – tj. k přístupu k sítím nebo propojení sítí. Obecně 
nelze tvrdit, že vše sjednané ve zmíněných smlouvách podléhá režimu 
přenesení daňové povinnosti.  

10. Komora daňových 
poradců České 

republiky 

6. D Dle našeho názoru není zcela jasné: 
Služby rozhlas. a televiz. vysílání jsou již částečně pokryty § 10i, 
zákona o DPH. Případně doplnit vyloučení těchto služeb, pokud jsou 
poskytovány na území ČR anebo konečný zákazník je na území ČR 
(např. satelitní vysílání, u pozemského vysílání není pochyb o území). 

Vysvětleno. 
V § 10i je řešeno místo plnění při poskytování služeb osobě nepovinné 
k dani, návrh nařízení vlády obsahuje použití režimu přenesení daňové 
povinnosti na služby poskytované osobám povinným k dani. 

10. Komora daňových 
poradců České 

republiky 

7. D Návrh: 
Přesně definovat služby a to přímo odkazem na celé ustanovení § 78 
a násl. zákona o elektronických komunikacích nebo pouze konkrétní 
služby a zaměřit se pouze na ty, u kterých byly zjištěny podvody.  
Případně definovat přímo poskytovatele a příjemce služeb jako držitele 
osvědčení podle § 14 zákona o elektronických komunikacích. 
Navrhujeme formulaci doplnit následovně: 
* jde o služby poskytované pouze mezi operátory, kteří jsou držiteli 
osvědčení podle § 14 zákona o elektronických komunikacích 
* nejde o služby přístupu ke službám digitálního televizního 
a rozhlasového vysílání a s těmito službami související přístup k sítím 

Nevyhověno. 
Není vhodné z hlediska srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti 
právního řádu, aby takto kazuisticky bylo psáno nařízení vlády, které 
čerpá z právní úpravy, která je předmětem jiného zákona. Takto 
formulované bližší vysvětlení může být použito v informaci 
Generálního finančního ředitelství. 
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elektronické komunikace 
* definovat, že jde o konkrétní služby podle prgf. 78 zák. o elekt. 
komunikacích 
Nebo použít definici z Odůvodnění, poslední článek, Zvláštní část: 
Režim přenesení daňové povinnosti se použije při poskytování 
veškerých 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 

Pozn. 
Zák. 127/2005 o elektr. komunikacích, § 78 

(1) Přístupem se rozumí zpřístupnění prostředků nebo služeb 
na základě stanovených podmínek, výlučně nebo nevýlučně jinému 
podnikateli, za účelem poskytování služeb elektronických komunikací, 
včetně případů, kdy jsou použity k předávání služeb informační 
společnosti nebo služeb přenosu obsahu. Přístupem se rozumí zejména 
a) přístup k síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům, který může 
zahrnovat připojení zařízení po pevných nebo jiných než pevných 
prostředcích; zahrnuje zejména zpřístupnění účastnického vedení 
a prostředků a služeb nezbytných k poskytování služeb prostřednictvím 
účastnického vedení, 
b) přístup k fyzické infrastruktuře včetně budov, stožárů a prostředků 
pro vedení kabelů, 
c) přístup k příslušným softwarovým systémům včetně systémů 
podpory provozu, 
d) přístup k převodu čísel nebo k systémům nabízejícím obdobnou 
funkci, 
e) přístup k pevným a mobilním sítím, zejména pro roaming, 
f) přístup k systému podmíněného přístupu, 
g) přístup ke službám virtuálních sítí, 
h) propojení veřejných komunikačních sítí, 
i) přístup k informačním systémům nebo databázím pro objednávání, 
žádosti o údržbu, opravy a fakturaci. 
(2) Propojením se rozumí fyzické a logické spojení veřejných 
komunikačních sítí za účelem umožnění komunikace uživatelům 
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jednoho podnikatele s uživateli téhož nebo jiného podnikatele, nebo 
umožnění přístupu ke službám poskytovaným jiným podnikatelem. 
Služby mohou být poskytovány podnikateli, jejichž sítě se propojují, 
nebo jinými subjekty, které mají přístup k síti a splňují požadavky 
podle tohoto zákona. 
(3) Propojení je specifickým druhem přístupu zřízeného mezi 
veřejnými komunikačními sítěmi, kde bodem přístupu je propojovací 
bod mezi těmito sítěmi. Propojení může být přímé nebo nepřímé. 
Nepřímým propojením se rozumí propojení 2 veřejných 
komunikačních sítí prostřednictvím veřejné komunikační sítě třetího 
podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť. 
(4) Účastnickým vedením se rozumí fyzické spojení koncového bodu 
sítě s hlavním rozvaděčem nebo obdobným zařízením ve veřejné 

11. Národní 
bezpečnostní úřad 

1. D K čl. I 
K úvodní větě – slova „ve znění pozdějších předpisů“ nahradit výčtem 
novel, které měnily § 2 nařízení vlády č. 235/2004 Sb. 

Vyhověno. 

12. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

1. Z Chápeme důvody rozšiřování režimu reverse charge pro boj 
s daňovými úniky a v zásadě jej za určitých podmínek, které již 
v minulosti byly Svazem deklarovány, podporujeme. A to i navzdory 
tomu, že to firmám přinese zvýšení administrativy. Nicméně musíme 
trvat na dostatečně dlouhé legisvakanční lhůtě tak, aby se firmy mohly 
na rozšíření režimu reverse charge připravit. V tomto duchu také 
formulujeme svoji zásadní připomínku. Pokud by mělo docházet 
k dalšímu rozšiřování, uvítali bychom tyto informace. 
V Čl. II navrhujeme změnit účinnost. Konkrétně navrhujeme 
následující formulaci: „Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem 
třetího měsíce následujícího po jeho vyhlášení.“ namísto dosavadní 
formulace o účinnosti od prvního července 2016. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 
Účinnost byla posunuta na 1. září 2016. 

13. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

1. D Připomínka – změna účinnosti na 1. září 2016  
Navrhujeme změnit datum účinnosti změny nařízení vlády 
č. 361/2014 Sb. na 1. září 2016. Důvodem pro posun účinnosti 
je krátká legisvakanční lhůta stávajícího návrhu, která by neumožnila 
správnou implementaci změny uplatňování DPH. Potřeba posunu 
účinnosti je vyvolaná zejména nutností přenastavení fakturačních 
a objednacích systémů a úpravu stávajících smluvních vztahů 
na základě platného publikovaného znění změny nařízení vlády. 

Vyhověno. 

14. Česká asociace 
elektronických 

komunikací 

1. D Česká asociace elektronických komunikací z. s. navrhuje posunutí 
účinnosti Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby 

Vyhověno jinak. 
Účinnost byla posunuta na 1. září 2016. 
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pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, na 1. října 2016. 

15. O2 Czech Republic 1. D Připomínka – změna účinnosti na 1. září 2016 
Navrhujeme změnit datum účinnosti změny nařízení vlády 
č. 361/2014 Sb. na 1. září 2016. Důvodem pro posun účinnosti 
je krátká legisvakanční lhůta stávajícího návrhu, která by neumožnila 
správnou implementaci změny uplatňování DPH. Potřeba posunu 
účinnosti je vyvolaná zejména nutností přenastavení fakturačních 
a objednacích systémů a úpravu stávajících smluvních vztahů 
na základě platného publikovaného znění změny nařízení vlády. 

Vyhověno. 

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 
Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky - Kabinet 
vedoucího Úřadu vlády, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Česká národní banka, Českomoravská konfederace odborových 
svazů, Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Družstevní asociace, Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Kancelář Poslanecké 
sněmovny, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů České republiky, Konfederace umění 
a kultury, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad 
Ústeckého kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor, Senát 
– zahraniční výbor, Svaz měst a obcí, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních 
údajů, Úřad pro zahraniční styky a informace, Ústavní soud, Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR, Česká asociace 
telekomunikací, Český telekomunikační klastr, Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK, Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, 
Poslanecký klub ANO 2011, Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, Poslanecký klub 
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