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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. říjen 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 

Programovým prohlášením vlády České republiky z února 2014 se vláda zavazuje přijmout 
opatření nezbytná ke zlepšení efektivity výběru daní a zamezit zneužívání a obcházení 
daňových předpisů, mimo jiné rozšířením pravidel o přenesení daňové povinnosti k dani 
z přidané hodnoty, které bylo zároveň Ministerstvu financí uloženo jako priorita v bodu 3.1 
uvedeného dokumentu. Cílem návrhu nařízení vlády je v souladu s výše uvedeným snížit 
riziko podvodů na dani z přidané hodnoty při poskytování vybraných telekomunikačních 
služeb zavedením režimu přenesení daňové povinnosti. 

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 zcela 
přesně kvantifikovat. Očekává se kladný dopad na příjmy veřejných rozpočtů v řádu stovek 
milionů Kč, a to 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. 
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3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

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 

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. 

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.  
Obecně jsou nejnebezpečnějším druhem podvodů na dani z přidané hodnoty tzv. karuselové 
podvody, jejichž podíl na celkovém VAT gapu je odhadován minimálně na 45 %, 
tj. představují ztrátu cca 41 mld. Kč ročně1. Zároveň byl prokázán významný efekt zavedením 
mechanismu přenesení daňové povinnosti, kdy v roce 2015 došlo k jeho zásadnímu rozšíření 
a v sektorech, kde byl režim přenesení daňové povinnosti zaveden, došlo podle analýz 
k poklesu celkového objemu podvodů o 98 % a počet detekovaných karuselových podvodů 
se snížil o 89 %. Z tohoto výsledku je zřejmé, že mechanismus přenesení daňové povinnosti 
je velmi účinným nástrojem boje proti karuselovým podvodům bez ohledu na to, o jakou 
komoditu se jedná. 
Podstata karuselových podvodů spočívá v neodvedení daně na výstupu poskytovatelem 
služby (plátcem) s tím, že je dalším článkem (rovněž plátcem) uplatněn nárok na odpočet 
daně na vstupu. Tento druh podvodů vzniká právě z důvodu neexistence vazby mezi 
odvedenou daní z přidané hodnoty a vyplaceným nárokem na odpočet daně z přidané 
hodnoty. Princip režimu přenesení daňové povinnosti spočívá v tom, že dodavatel (plátce) 
poskytne zdanitelné plnění odběrateli (plátci) bez daně z přidané hodnoty, daň na výstupu 
dodavatel neodvádí a tato povinnost přechází na odběratele (plátce), který má zároveň nárok 
na odpočet daně nejdříve v okamžiku, kdy je daň odvedena. Z podstaty toho, jak je v režimu 
přenesení daňové povinnosti daň vybírána, nemůže k tomuto druhu podvodů vůbec docházet.  
Při posuzování toho, jakým způsobem lze podvodům zabránit, je brán v úvahu zejména 
preventivní charakter režimu přenesení daňové povinnosti, další možná opatření jsou funkční 
až ex post, tedy ve chvíli, kdy již k podvodu došlo. Například podvody se surovým nebo 
polozpracovaným zlatem přestaly se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti 
do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), k 1. lednu 2006 de facto existovat. Podobný 
vývoj lze sledovat i u dalších položek, které byly do zákona o dani z přidané hodnoty 
zavedeny (mobilní telefony, obiloviny). 
Ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení bylo zjištěno, že se do tuzemska přesouvají 
aktivity organizované skupiny v oblasti telekomunikačních služeb, 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 

                                            
1 Údaje zveřejněné Evropskou komisí. 
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řízení u slovenských daňových subjektů se daňové podvody pravděpodobně přesunuly 
do České republiky. Ze zahájené multilaterální kontroly vyplynulo, že se v roce 2015 
významně snížil objem poskytnutých služeb do České republiky tuzemským operátorům 
(z dosavadních šetření vyplynulo, že se jedná o poskytnutí služeb zasažených podvodem). 
Tento rozdíl činil oproti roku 2014 pokles z 29 664 055 EUR na 9 224 424 EUR v roce 2015, 
tedy více než 20 mil. EUR (jedná se pouze o subjekty zahrnuté v uvedené multilaterální 
kontrole, celková čísla jsou pravděpodobně vyšší). Z uvedeného také vyplývá, že po zahájení 
kontrolní činnosti nastal v této oblasti pokles transakcí o cca 30 mil. EUR (nastává 
zde obvyklý scénář, kdy po zásahu kontrolních orgánů nebo policejního orgánu dochází 
k výraznému utlumení počtu transakcí v dané oblasti, což indikuje, že tyto obchodní transakce 
nebyly doposud realizovány pouze z důvodů ryze podnikatelských). Osoby zapojené 
do podvodů se v těchto případech přesunuly i na území České republiky a je zde důvodné 
podezření, že zde připravují podvodné aktivity, které negativně zatíží veřejné rozpočty České 
republiky (zde se vychází z historických zkušeností, kdy podvody zachycené v České 
republice se po jejich detekování z velké části přesouvají do Polska a na Slovensko – 
a naopak, viz příkladně betonářská ocel).  
Podle dosavadních zjištění případ daňových úniků v telekomunikačních službách v období 
roku 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 známých obecných schémat těchto podvodů lze očekávat jejich další nárůst 
na území České republiky, pokud nebudou zavedena účinná preventivní opatření, která 
dalšímu rozšíření těchto podvodných řetězců zabrání. Režim přenesení daňové povinnosti 
u telekomunikačních služeb má v tuto chvíli zavedena Francie a Velká Británie. Ačkoliv jsou 
podvody v této oblasti obtížně detekovatelné, výskyt podvodů v dané oblasti registruje kromě 
výše uvedených států i Nizozemí, Lotyšsko, Rumunsko a Itálie. 

Pojem telekomunikační služby a služby elektronických komunikací 
Pojem telekomunikační služby se pro účely daně z přidané hodnoty vymezuje v § 10i odst. 2 
písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, který je transpozicí čl. 24 odst. 2 směrnice 
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 
(dále jen „směrnice o dani z přidané hodnoty“). Nejedná se tak o elektronicky poskytované 
služby podle směrnice o dani z přidané hodnoty, resp. podle § 10i odst. 2 písm. c) zákona 
o dani z přidané hodnoty. Pojem telekomunikační služby 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. 
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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, dodání obilovin nebo 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. 

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. Těmito 
subjekty jsou především podnikatelé, kteří podnikají v elektronických komunikacích. 
Podnikatelé v oblasti elektronických komunikací jsou podnikatelé, kteří oznámí svůj záměr 
podnikat v oblasti elektronických komunikací Českému telekomunikačnímu úřadu a obdrží 
od tohoto úřadu potvrzení o přijetí takového záměru. Dotčenými subjekty však budou rovněž 
podnikatelé v oblasti elektronických komunikací, kteří uvedenou oznamovací povinnost 
nesplní. Zavedení předmětné úpravy se tedy dotkne všech podnikatelů, kteří služby 
elektronických komunikací fakticky poskytují. 
K datu 7. června 2016 je v evidenci Českého telekomunikačního úřadu 2 467 podnikatelů 
v elektronických komunikacích, kteří mají aktivní alespoň jednu komunikační činnost (tento 
počet se mohl přechodně lišit od údaje, který je možné zjistit na základě vyhledávání 
ve veřejné databázi, protože tato funkcionalita určitou dobu nepracovala správně). 

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

1.5 Popis cílového stavu 

Za rok 2014 a 2015 byly detekovány Finanční správou České republiky v oblasti služeb 
elektronických komunikací daňové úniky ve výši minimálně 140 mil. Kč. Prvotním cílem 
je tak eliminovat další komoditu, jejíž existence (ve smyslu přesunu, nakládání, kontroly 
ze strany kontrolních orgánů apod.) je těžko uchopitelná, která je již aktuálně předmětem 
podvodných aktivit, a současně tak zavést preventivní opatření, které by zabránilo jejich 
dalšímu rozšiřování a nárůstu, a to zejména v kontextu rizika jejich přesunu na území České 
republiky se sousedních členských států Evropské unie (viz výše přesun organizátorů 
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ze Slovenska i na území České republiky, kteří na Slovensku za dva kalendářní roky 
realizovali v této oblasti podvodné transakce ve výši cca 30 mil. EUR). 

1.6 Zhodnocení rizika 

Orgány Finanční správy České republiky byly detekovány daňové úniky v oblasti služeb 
elektronických komunikací zatím ve výši 140 mil. Kč. Pokud by nedošlo k řešení 
definovaného problému, na základě již zjištěných případů podvodů u těchto služeb, pak se lze 
domnívat, že budou vznikat další nové případy daňových úniků v oblasti služeb 
elektronických komunikací v řádu stovek milionů Kč. Již dříve bylo zjištěno, 
že na komoditách, na kterých se objevily karuselové podvody, došlo k jejich dramatickému 
růstu do doby, než u nich byl zaveden režim přenesení daňové povinnosti, kdy pak dochází 
standardně k razantnímu poklesu objemů transakcí a podvodů o cca 98 %. Použitím režimu 
přenesení daňové povinnosti tak bude těmto dopadům na veřejné rozpočty při karuselových 
podvodech zabráněno.  
Návrh na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u služeb elektronických komunikací 
sleduje jednak cíl zamezit v pokračování již detekovaným daňovým únikům, které jsou 
založeny na vytváření podvodných řetězců, ale také v preventivních opatřeních proti 
nebezpečí, kterým jsou zejména přesuny podvodů z jiných, především sousedních členských 
států do České republiky. V této souvislosti je třeba zdůraznit zejména preventivní charakter 
zavedení režimu přenesení daňové povinnosti, kterým bude zabráněno případným 
připravovaným podvodům, a to včetně případných přesunů na území České republiky z území 
sousedních členských států Evropské unie. 

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 mezi podnikateli v elektronických 
komunikacích na velkoobchodní úrovni, tak i na služby poskytované těmito podnikateli přímo 
konečným spotřebitelům, plátcům.  
S ohledem na výše uvedené by se zavedení režimu přenesení daňové povinnosti vztahovalo 
rovněž na tzv. post-paid a pre-paid služby. 
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 elektronických komunikací poskytované mezi podnikateli v elektronických 
komunikacích, kteří tyto služby následně využívají při poskytování svých služeb (např. služby 
volání, SMS, přenos dat) dalším subjektům, a to konečným spotřebitelům nebo jiným 
podnikatelům. Tato varianta se tedy nevztahuje na služby elektronických komunikací 
poskytované podnikateli v elektronických komunikacích přímo konečným spotřebitelům, tedy 
ani na tzv. post-paid a pre-paid služby. 
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Varianta 2 dále spočívá v zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na nákup a prodej, 
resp. přeprodej, výše uvedených služeb elektronických komunikací. Jedná se o nákup určité 
kapacity, minut, kdy z různých důvodů, třeba nadbytečné kapacity, dochází k přeprodeji 
těchto služeb jiným podnikatelům. 

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. 

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 rozsahu 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, a to jak v pozici dodavatele, tak v pozici odběratele. 

3.3 Přínosy 

Snížení rozsahu daňových podvodů 
Kritériem se hodnotí zejména dopad na redukci daňových podvodů na dani z přidané hodnoty, 
kdy se jedná o společensky velmi nebezpečné daňové podvody se značnými dopady na příjmy 
veřejných rozpočtů. Vzhledem k tomu, že cílem je zabránit přesunu daňových podvodů 
z jiných členských států do tuzemska (tj. nezvyšovat rozsah daňových podvodů oproti 
současnému stavu) a současně eliminovat stávající daňové podvody, které Finanční správa 
České republiky doposud nedoměřila, nelze i s ohledem na zejména preventivní charakter 
tohoto opatření kvantifikovat dopady na příjmy veřejných rozpočtů.  
Pokud by však došlo k přesunu aktivit organizované skupiny ze Slovenska do České 
republiky, kdy na polovičním trhu, než má Česká republika (z pohledu obyvatel), tato 
organizovaná skupina dokázala za rok učinit podvodné transakce v objemu 30 mil. EUR, 
pak lze očekávat, že v České republice by podvody na dani z přidané hodnoty (21% sazba 
daně při základu daně cca 50 mil. EUR) přesáhly hodnotu 300 mil. Kč za jeden kalendářní 
rok.  
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3.4 Vyhodnocení variant 

3.4.1 Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Snížení rozsahu daňových podvodů 
V této variantě nedojde ke snížení rozsahu daňových podvodů, kdy poskytovatel příslušného 
plnění neuhradí daň na výstupu, zatímco příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet 
daně na vstupu. Neřešením problému bude objem a počet podvodů naopak narůstat. 

Náklady implementace 
Varianta s sebou nenese náklady implementace na straně plátce, a to ani v pozici dodavatele, 
ani v pozici odběratele. 

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

Snížení rozsahu daňových podvodů 
V této variantě by došlo ke snížení největšího rozsahu daňových podvodů, ale z diskuse 
s největšími telekomunikačními společnostmi vyplynulo, že vzhledem k rozdílnému způsobu 
vyúčtování a fakturace v praxi je kromě některých druhů vybraných služeb elektronických 
komunikací poskytovaných pouze na velkoobchodní úrovni třeba rozlišovat i tzv. post-paid 
služby (s vyúčtováním poskytnutých služeb za určité období) a pre-paid služby (předplacené 
služby – kredit apod.).  
Z povahy post-paid služeb vyplývá, že u zákazníků využívajících tyto služby, resp. způsob 
fakturace a vyúčtování, 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. 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 statusu zákazníka z hlediska daně z přidané hodnoty 
a ověřování daňového identifikačního čísla (registrace plátce).  
Na základě výše uvedených důvodů 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 
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hodnoty. Z toho vyplývá velmi obtížná, ne-li nemožná, praktická aplikace správného režimu 
daně z přidané hodnoty a její případná kontrola.  
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. 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. Náklady na implementaci (mzdy, 
školení, změna evidenčních systémů apod.) u této varianty byly třemi mobilními operátory 
s největším podílem na trhu odhadnuty na cca 90 mil. Kč. Dle informace Finanční správy 
České Republiky pokud by byl režim přenesení daňové povinnosti zaveden u všech 
telekomunikačních služeb, dotkl by se z hlediska poskytování těchto služeb, ale především 
z hlediska jejich přijímání všech plátců, kterých bylo v roce 2015 aktivních celkem 563 736 
(jak fyzických, tak právnických osob). U zákazníků by neměly vzniknout žádné zásadní 
náklady spojené s novými informačními povinnostmi vůči správci daně. 
Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u pre-paid služeb není z praktického hlediska 
možné, neboť nelze identifikovat plátce, který je příjemcem této služby. 
V případě ostatních služeb lze odkázat na náklady implementace uvedené u varianty 2. 
Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti obecně zlepší cash flow daňových subjektů, 
neboť odpadne čekání na vyplacení nadměrných odpočtů. V režimu přenesení daňové 
povinnosti jsou transakce mezi plátci dodávány bez daně, z čehož vyplývá, že plátci 
si již nemusí nárokovat nadměrné odpočty, respektive čekat na jejich vyplacení. 

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

Snížení rozsahu daňových podvodů  
V této variantě dojde k zavedení reverse charge na některé druhy vybraných služeb 
elektronických komunikací poskytovaných výhradně na velkoobchodní úrovni, tj. na služby 
elektronických komunikací poskytované mezi podnikateli v elektronických komunikacích, 
kteří tyto služby následně využívají při poskytování svých služeb (např. služby volání, SMS, 
přenosy dat) dalším subjektům, a to konečným spotřebitelům nebo jiným podnikatelům. 
Zároveň se režim přenesení daňové povinnosti použije v případě nákupu a prodeje, 
resp. přeprodeje, těchto služeb. Dojde k přesunu povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty 
z poskytovatele plnění na jeho příjemce, který může uplatnit nárok na odpočet daně, pouze 
pokud přiznal příslušnou daň na výstupu. 
Je zřejmé, že budou eliminovány podvody karuselového typu a zároveň se zabrání jejich 
dalšímu rozšiřování. Tento preventivní charakter opatření je naprosto zásadní, nicméně 
neumožňuje přesné vyčíslení dopadů na státní rozpočet. Lze konstatovat, že eliminace 
podvodů, ke které logicky dojde, bude z hlediska veřejných rozpočtů působit pozitivně 
a zavedením opatření se zamezí masovým karuselovým podvodům, které by jinak způsobily 
enormní rozpočtové ztráty. 
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Náklady implementace 
V této variantě bude plátce zatížen určitými náklady v důsledku realizace, které spočívají 
v úpravě účetních systémů. Zde je však nutné doplnit, že značná část podnikatelů v oblasti 
služeb elektronických komunikací má praktické zkušenosti s uplatněním režimu přenesení 
daňové povinnosti u zboží a služeb stanoveným nařízením vlády, protože jako prodejci 
dodávají např. mobilní telefony, jako příjemci služeb přijímají služby stavebních 
a montážních prací, pořizují kromě mobilů i notebooky, příp. integrované obvody, dodávají 
odpady nebo šrot. V tomto případě jsou náklady související se zavedením režimu přenesení 
daňové povinnosti třemi největšími mobilními operátory odhadovány na cca 6 mil. Kč. Rozdíl 
v nákladech oproti nákladům varianty 1 je značný, náklady varianty 2 představují necelých 
7 % nákladů (tj. cca 6,3 mil. Kč), které by byly vynaloženy ve variantě 1. 
I zde zavedení režimu přenesení daňové povinnosti obecně zlepší cash flow daňových 
subjektů, neboť odpadne čekání na vyplacení nadměrných odpočtů. V režimu přenesení 
daňové povinnosti jsou transakce mezi plátci dodávány bez daně, z čehož vyplývá, že plátci 
si již nemusí nárokovat nadměrné odpočty, respektive čekat na jejich vyplacení. 

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 rozsahu daňových podvodů Náklady implementace 
V0  3 1 
V1 1 3 
V2 1 2 

Předmětem analýzy bylo stanovení nejvhodnějšího řešení z hlediska dopadů na dotčené 
subjekty.  
V kritériu snížení rozsahu daňových podvodů byla jak varianta 1, tak varianta 2 ohodnocena 
číslem 1, a to z toho důvodu, že ve svém důsledku obě varianty postihují daňové podvody 
u některých druhů vybraných služeb elektronických komunikací poskytovaných pouze 
na velkoobchodní úrovni, u varianty 1 pak bylo riziko podvodů u tzv. post-paid služeb 
vyhodnoceno jako minimální a u tzv. pre-paid služeb bylo zavedení režimu přenesení daňové 
povinnosti vyhodnoceno jako nerealizovatelné. Z hlediska nákladů implementace 
je pak varianta 1 méně výhodná než varianta 2. 
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 
omezí prostor pro vznik daňových podvodů.  
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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. 
Doplnění vybraných služeb elektronických komunikací do režimu přenesení daňové 
povinnosti podle § 92f a přílohy č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty bude posledním 
krokem v aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti podle článku 199a odst. 1 směrnice 
o dani z přidané hodnoty (u jiného zboží nebo služby podle současného znění směrnice o dani 
z přidané hodnoty již není možné uplatnit režim přenesení daňové povinnosti na základě 
nařízení vlády). 

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. 
Účinnost opatření bude přezkoumána rovněž způsobem, který stanoví čl. 199a odst. 2 
směrnice o dani z přidané hodnoty. Ve smyslu tohoto ustanovení se možnost zavedení režimu 
přenesení daňové povinnosti u těchto plnění podmiňuje 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). Při vyhodnocení účinnosti a účelnosti tohoto opatření se bude vycházet zejména 
z těchto kritérii: zjištěných případů daňových podvodů (počet případů, rozsah, počet 
zapojených subjektů) a statistických údajů o poskytovaných plněních (vč. přeshraničních). 

7 Konzultace a zdroje dat 

Návrh řešení byl Ministerstvem financí konzultován s Generálním finančním ředitelstvím, 
s Českým telekomunikačním úřadem a se zástupci největších telekomunikačních společností, 
poskytovatelů služeb elektronických komunikací a současně provozovatelů sítí elektronických 
komunikací.  

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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