
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VI. 

 
Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 4. července 2019, s termínem dodání 
stanovisek do 2. srpna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

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

1. Ministerstvo 
dopravy 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

2. Ministerstvo kultury 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

3. Ministerstvo obrany 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1. D Obecné připomínky 

Není dostatečně vysvětleno, proč je oproti zažitému postupu z jiné 
daňové legislativy (např. zákon o dani z přidané hodnoty) při určení 
osoby povinné k dani (která je v jiných případech definována právě 
výkonem určité činnosti) a plátce daně (který je v jiných případech 
určen právě až překročením hraničních kritérií) v navrhovaném zákoně 
zvolen postup zcela opačný. 

Vysvětleno. 
Jde o jinou konstrukci daně. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

2. D Za problematické považujeme určení místa poskytnutí zdanitelné 
služby, resp. obecně určení, zda je uživatel z České republiky. 
Domníváme se, že tento problém je komplexnější, nevztahuje se pouze 
na navrhovaný zákon a je zapříčiněn prozatím nedostatečnou právní 
úpravou a konsenzem na mezinárodní úrovni. Tato připomínka se tedy 
spíše týká budoucího směřování předmětné daňové legislativy (viz 
poznámka o dočasnosti navrhovaného zákona). 

Bere se na vědomí. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

3. D Upozorňujeme na určitou nesystematičnost překládaného návrhu 
zákona, který nezohledňuje systematiku běžně používanou ve 
vnitrostátní daňové legislativě, například definice některých 
používaných pojmů je až v § 19 a 20. 

Vysvětleno. 
Obdobnou systematiku mají všechny nově přijímané daňové zákony, 
z poslední doby zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých 
věcí a zákon o dani z hazardních her, a i většina dalších daňových 
zákonů. Zákon o dani z přidané hodnoty a zákon o spotřebních daních, 
které upravují vymezení pojmů v úvodních ustanoveních, jsou 
v oblasti daňové legislativy výjimkami, které je žádoucí v budoucnu 
eliminovat. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

4. D K § 12 odst. 2 

V § 12 odst. 2 navrhovaného zákona (i na dalších místech v návrhu), je 

Vysvětleno. 
Vyplývá ze skutečnosti, že uživatelem mohou být i právnické osoby 
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definován pojem „uživatel“ tak, že uživatelem může být i jednotka bez 
právní osobnosti. Toto pojetí se vymyká běžnému právnímu pojetí a 
reálné situaci, kdy jedním z hraničních kritérií pro plátce daně je právě 
počet uživatelů, bez bližší definice může být pojem předmětem 
interpretačních sporů.   

(např. hotely, restaurace, výrobci zboží, …) a že obdobné činnosti 
mohou provozovat i různé non-subjekty, např. závod vložený do 
svěřenského fondu, partnershipy apod. Již návrh směrnice o dani 
z digitálních služeb proto počítal s těmito non-subjekty. V daňovém 
právu je navíc běžné s non-subjekty pracovat, jsou například 
poplatníky daně z příjmů právnických osob, daně z hazardních her 
apod. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

5. Z K dílu 4 

Z ustanovení dílu 4 navrhovaného zákona jasně nevyplývá, zda 
je pamatováno též na barterový charakter obchodu s těmito daty. Tedy 
případy, kdy data nejsou vyměňována za finanční protiplnění, ale 
například za jiný soubor dat, či jiné služby. Pokud by dotčené subjekty 
přešly právě spíše na výměnu dat namísto jejich prodeje, účel těchto 
ustanovení by nemusel být naplněn, to i přesto, že by docházelo 
k předávání dat, jejichž hodnotu lze vyjádřit v penězích.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. D K § 3 odst. 1 písm. a) 

Doporučujeme v § 3 odst. 1 písm. a) nahradit slovo „jeho“ slovem 
„jejich“. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

2. D K § 12 odst. 5 

Doporučujeme alespoň v důvodové zprávě objasnit význam obratu 
„zaměřeno nebo cíleno“ v případě poskytování digitálního rozhraní. (U 
cílené reklamy je význam tohoto obratu zřejmý.) Není jasné, zda 
digitální rozhraní, která se užívají téměř po celém světě nebo alespoň 
ve velkém množství zemí, jako je např. Facebook, Instagram či Uber, 
spadají pod digitální rozhraní, která jsou i jen zčásti zaměřena nebo 
cílena na osoby s bydlištěm či sídlem na území České republiky. 

Ve spojení s § 12 odst. 3 dochází k uplatnění dvou vyvratitelných 
domněnek za sebou. Nejprve domněnky, že pokud nelze z IP adresy 
zjistit, ve kterém státě se uživatel nachází, má se za to, že je z České 
republiky, pokud zde má bydliště nebo sídlo; a následně domněnky, že 
se má za to, že má bydliště nebo sídlo na území České republiky, 
pokud je digitální rozhraní i jen z části zaměřeno či cíleno na osoby 
s bydlištěm či sídlem na území České republiky. Bylo by vhodné 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
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vyjasnit, v jakém množství případů nelze dle IP adresy zjistit, kde se 
uživatel nachází. Jsme toho názoru, že množina uživatelů z České 
republiky (jako právního pojmu) bude možná tvořena ze své většiny 
uživateli, jejichž IP adresa neumožní zjistit, kde se nacházejí, a kteří ve 
skutečnosti nemají bydliště ani sídlo v České republice, když se tato 
skutečnost bude presumovat podle § 12 odst. 5. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

3. D K § 35 

Doporučujeme vložit v úvodní části ustanovení za slovo „podává“ 
slovo „pouze“, aby byla zdůrazněna výlučnost tohoto způsobu podání 
přihlášky k registraci k dani a nemožnosti podat přihlášku k registraci 
k dani podle § 72 odst. 1 daňového řádu. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 35 bylo z materiálu odstraněno. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

4. D K § 49 odst. 4 písm. a) 

Doporučujeme vložit čárku za slovo „republiky“. Vedlejší věta 
přívlastková, která je vložena do věty hlavní (řídící), musí být totiž 
oddělena čárkou z obou stran. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

5. D K jednotlivým bodům důvodové zprávy 

Ke str. 26 předposlednímu (nečíslovanému) odstavci 

Doporučujeme vypustit větu třetí, která nesprávně naznačuje, že by si 
zákonodárce mohl při stanovení legitimních cílů počínat zcela 
svévolně. Přitom legitimitu cílů zákonné úpravy běžně přezkoumává 
Ústavní soud, např. když aplikuje test racionality při rozhodování o 
zrušení zákona nebo jeho části (vizte např. nedávný nález Ústavního 
soudu ze dne 9. 7. 2019, ve věci sp. zn. Pl. ÚS 34/17). Je tedy zřejmé, 
že ne každý cíl, který zákonodárce prohlásí za legitimní, bude skutečně 
legitimním v právním smyslu slova, neboť je zákonodárce vždy 
omezen základním ústavněprávním rámcem. 

Zároveň doporučujeme v poslední větě vložit za slovo „je“ slovo 
„legitimním“. 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

6. D Obecně k důvodové zprávě 

K obecné části 

Doporučujeme vložit do obecné části důvodové zprávy (nejlépe ke 
konci kapitoly 3.) také text, který bude obsahově odpovídat prvnímu a 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
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druhému (nečíslovanému) odstavci na straně 6 zprávy RIA. V nich je 
popsána neúspěšná snaha o zavedení úpravy daně z určitých digitálních 
služeb na úrovni Evropské unie a snaha ostatních členských států 
Evropské unie o zavedení daně z určitých digitálních služeb alespoň na 
úrovni národní. Vhodné by bylo také uvést, že návrh zákona je 
inspirován návrhem evropské směrnice ve verzi DST (str. 9 RIA). 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D Připomínky:  

K bodu 7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
navrhované právní úpravy Obecné části Důvodové zprávy; 
k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA)   

V rámci bodu 7.5.3 Daňová incidence obecné části Důvodové zprávy                     
a v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) předkladatel 
uvádí, že nelze vyloučit přesun daně vpřed, tedy promítnutí do cen 
služeb pro spotřebitele. Z tohoto důvodu požadujeme doplnit alespoň 
řádovou kvantifikaci dopadů zavedení daně z vybraných digitálních 
služeb. Jedná se zejména o riziko přenosu digitální daně do cen 
vybraných digitálních služeb, jejichž koncovými zákazníky budou i 
podnikatelé. U podnikatelů (uživatelů vybraných digitálních služeb) 
nelze vyloučit zvýšení jejich nákladů, pokles účetního zisku a potažmo 
snížení jejich daňové povinnosti na dani z příjmů.   

Částečně vyhověno. 
Došlo k úpravě textu Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
(RIA). Bylo zdůvodněno, proč nelze kvantifikovat daňovou incidenci. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. D K návrhu zákona o dani z vybraných digitálních služeb 

Předkladatel v materiálu uvádí, že v souvislosti s navrženým zákonem 
hodlá novelizovat zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při 
správě daní       a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění p.p. 
Jsme toho názoru, že k této novelizaci by mělo být přistoupeno spolu 
s momentálně předloženým   návrhem zákona v doprovodné novele. 

Vysvětleno. 
Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní je obsažena 
v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony 
související s těmito zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů 
(materiál čj. MF-11223/2019/32-15), který prošel meziresortním 
připomínkovým řízením ve dnech 27. června 2019 až 26. července 
2019. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

3. D K návrhu zákona o dani z vybraných digitálních služeb, 
k Důvodové zprávě 

Za problematickou záležitost považujeme absenci subsidiarity zákona 
o dani z vybraných digitálních služeb (návrh zákona) ve vztahu k 
tuzemským daňovým předpisům. Důvodová zpráva k návrhu zákona 

Vysvětleno. 
Pro daňové právo není typické, že by jeden daňový zákon byl ve své 
hmotněprávní části subsidiární k jinému. 

Navíc by to bylo problematické s ohledem na to, že nyní předkládaný 
zákon je nepřímou daní (zvláštní druh spotřební daně), zatímco daň 
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hovoří o nutnosti zdanění vybraných digitálních služeb, které dosud 
nejsou předmětem daně dle zákona o daních z příjmů či zákona o dani 
z přidané hodnoty, avšak nijak neřeší duplicitu odvodu daně za 
předpokladu, že (i) plátce daně již vůči příslušnému orgánu finanční 
správy ČR splnil své daňové povinnosti, tedy daň z vybraných 
digitálních služeb již odvedl, a současně (ii) by 
společnost/osoba/členská entita splnila i podmínky dle § 3 nebo § 5 
návrhu zákona a stala by se plátcem daně ve smyslu tohoto zákona. V 
tuzemsku usídlená osoba povinná k dani  z vybraných digitálních 
služeb by tak mohla být povinna zdanit vybrané digitální služby 
dvakrát. Důvodová zpráva k § 34 navíc předpokládá, že množina 
plátců daně z vybraných digitálních služeb nebude mít své sídlo v 
České republice. Vyzdvihujeme tedy tento rozpor mezi zněním textace 
návrhu zákona  a důvodové zprávy k návrhu zákona a navrhujeme, aby 
textace zákona výslovně stanovila subsidiární užití zákona o dani z 
vybraných digitálních služeb za předpokladu, že poskytované digitální 
služby ve smyslu návrhu zákona nejsou již předmětem daně dle 
příslušných tuzemských právních předpisů. Jsme toho názoru, že touto 
změnou dojde k nastavení rovného podnikatelského prostředí na 
českém digitálním trhu. 

z příjmů je daní důchodovou a daň z přidané hodnoty je daní 
obratovou. 

Požadovaná konstrukce daně by navíc patrně byla rozporná 
s evropským právem. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

4. D K návrhu znění § 3 a § 5 návrhu zákona o dani z vybraných 
digitálních služeb 

Subjektem daně mají být dle návrhu pouze právnické osoby nebo 
jednotky bez právní osobnosti, které buď patří do skupiny 
s konsolidovaným výnosem přesahujícím 750 mil. EUR nebo které 
takového výnosu dosahují samy. Současně musí tyto právnické osoby 
nebo jednotky dosáhnout samy nebo v rámci skupiny v rozhodném 
období inkasovat úhrn částí úplat za uskutečněné zdanitelné služby 
připadajících na Českou republiku ve výši alespoň 50 mil. Kč. 
Rozumíme záměru předkladatele, nicméně nepovažujeme za vhodné 
v předkládací zprávě přímo uvádět, že daň dopadne pouze na největší, 
zahraniční společnosti. Kritérium obratu je samo o sobě objektivní, ale 
pokud ho volíme tak, aby postihlo jen zahraniční podniky, objektivita 
se ztrácí. 

Vyhověno jinak. 
Předkládací zpráva byla upravena. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

5. D K návrhu znění § 8 návrhu zákona o dani z vybraných digitálních 
služeb 

Vysvětleno. 
V takovém případě bohužel dojde ke dvojímu zdanění, protože oblast 
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Dle návrhu zákona se poskytováním služby na území České republiky 
rozumí zásadně to, že službu využil uživatel ze zařízení, které se 
v době poskytnutí služby nacházelo na území České republiky. 
V případě, že by v jiné zemi byla právní úprava taková, že by se 
poskytováním na území daného státu rozumělo to, že služba by byla 
využita z účtu uživatele příslušníka tohoto státu, mohlo by docházet ke 
dvojímu zdanění, kdy by rozhodným prvkem k posouzení předmětu 
daně byla podle jedné úpravy lokace zařízení, ze kterého byla služba 
využita, a dle druhé právní úpravy státní příslušnost uživatele, který 
službu využil. Požadujeme vysvětlení, jakým způsobem je upraveno, 
aby nedocházelo k dvojímu zdanění. 

zdanění digitálních služeb není harmonizovaná. 

Navržená právní úprava se snaží tento negativní dopad minimalizovat 
tím, že daní pouze tu část úplaty za poskytnutí zdanitelné služby, která 
připadá na Českou republiku. 

Současně se v souvislosti s touto skutečností hledá globální řešení 
zdanění poskytování digitálních služeb na poli OECD. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

6. D K návrhu znění § 12 odst. 3 návrhu zákona o dani z vybraných 
digitálních služeb 

Za nedořešenou považujeme otázku určení lokace (bydliště/sídlo) 
uživatele digitálního rozhraní dle § 12 odst. 3) návrhu zákona. Návrh 
zákona stanoví, že pokud nelze dle „IP adresy určit, ve kterém státě se 
uživatel nachází, má se za to, že je uživatel z ČR, pokud má bydliště 
nebo sídlo na území ČR.“ Upozorňujeme, že s ohledem na právní 
předpisy týkající se ochrany                           a zpracování osobních 
údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních  

údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů); zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
ve znění p.p.,              

a zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti  
s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, ve znění p.p.), 
nepovažujeme tento odstavec návrhu zákona za fakticky či technicky 
proveditelný s odkazem na ochranu osobních údajů o uživatelích 
digitálního rozhraní. IP adresa uživatele je údajem, který ve většině 
případů není bez propojení s dalšími informacemi dostatečný pro 
realizaci ztotožnění s konkrétním bydlištěm či sídlem uživatele. 
Takovými dalšími informacemi mohou být např. data od provozovatele 
sítí elektronických komunikací nebo data z databáze samotného 
provozovatele služby, která je předmětem zdanění, pokud uživatel o 
sobě takové údaje sdělil. Předmětný odstavec dokonce konstruuje 
vyvratitelnou právní domněnku, která dává potenciálním plátcům daně 

Vysvětleno. 
Primární je IP adresa – pokud je z IP adresy patrný stát uživatele, pak je 
rozhodné, zda IP adresa přísluší k České republice. 
Pokud z IP adresy stát není patrný, pak je sekundárním kritériem 
bydliště – pokud má uživatel bydliště na území České republiky, 
uplatní se vyvratitelná právní domněnka, že se také nachází na území 
České republiky v době poskytnutí služby. 

Protože poskytovateli služby nemusí být vždy bydliště známo, zavádí 
se obecná vyvratitelná domněnka pro digitální rozhraní (v případě 
digitálního rozhraní zaměřeného na Českou republiku se presumuje, že 
všichni jeho uživatelé mají bydliště v České republice) a dále pro 
cílenou reklamu (v případě cílené reklamy zaměřené na Českou 
republiku se presumuje, že se zobrazuje uživatelům s bydlištěm 
v České republice). 

Protože jde o vyvratitelné právní domněnky, lze je vyvrátit, zejména 
pokud rozhraní pracuje s bydlištěm uživatele a eviduje u něj 
skutečnost, že má bydliště mimo Českou republiku 

Pokud jde o ochranu osobních údajů, nelze souhlasit s tím, že by šlo o 
opatření v rozporu s touto ochranou, protože plátce daně musí 
uchovávat toliko IP adresy, aby bylo možné určit výši základu daně, ty 
jsou však osobním údajem až v případě, kdy se vztahují k určené nebo 
určitelné fyzické osobě. Tak tomu ale v souboru údajů pro účely daně 
z vybraných digitálních služeb uchovávaných při plnění záznamní 
povinnosti a při sestavování základu daně není, protože není třeba 
uchovávat žádné další údaje, které by identifikovaly, nebo ve svém 
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možnost vyvrátit, že uživatel identifikovaný dle IP adresy má v ČR 
bydliště či sídlo, a tedy argumentační prostor pro umělé snižování 
počtu uživatelů digitálního rozhraní. 

souboru umožňovaly identifikovat, konkrétní fyzickou osobu. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

7. D K návrhu znění § 19 odst. 3 písm. c) bodu 1., zejména k důvodové 
zprávě 

Odůvodnění vyjmutí služeb spočívajících v dodání digitálního obsahu 
z působnosti daně považujeme za nedostatečné a nejasné.  
Doporučujeme tedy doplnit argumentaci, proč jsou tyto služby 
vyjmuty.  

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl doplněn. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

8. D K návrhu znění § 19 

Pokud jde o zdanitelnou službu mnohostranného digitálního rozhraní, 
není zřejmé, na koho má nová regulace dopadnout, případně na koho 
se vztahují výjimky. Uvedený seznam výjimek přitom vytváří velký 
argumentační prostor pro obcházení daně.  

Vysvětleno. 
Okruh služeb zásadně vychází z návrhu evropské směrnice, lze proto 
očekávat, že obdobný okruh služeb bude vyloučen ze zdanění pomocí 
obdobných zahraničních daní (srov. např. španělský návrh). 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

9. D K části 3. Obecné části důvodové zprávy                                                                     

V důvodové zprávě (část 3.) doporučujeme doplnit, jak bylo vypočteno 
efektivní průměrné daňové zatížení nadnárodních skupin (9,5 % pro 
společnosti založené na digitálních obchodních modelech vs. 23,2 % 
pro společnosti založené na tradičních obchodních modelech). Vhodné 
by bylo uvést, jestli byla použita reálná existující čísla, čímž by tyto 
hodnoty reflektovaly o minulosti, nebo byl použit přístup tzv. 
fiktivních ukazatelů, kde se používají teoretické vstupní údaje. 

Vysvětleno.  
Toto vyčíslení bylo provedeno na poli Evropské unie, přičemž v 
důvodové zprávě je uveden odkaz na zdrojový dokument. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. D Předložený návrh zákona navrhuje zavést zdanění v oblasti, která 
v současné době v českém právním řádu není nikterak rozsáhle právně 
regulovaná. Definice digitální služby se sice vyskytuje v zákoně č. 
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ale je určená pro účely 
tohoto zákona. Pokud jde o evropské předpisy, v současné době se 
připravuje transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o 
poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb obsahující definici 
digitální služby v čl. 2 odst. 2, přičemž ale definice digitální služby zde 
uvedená je formulovaná především pro oblast spotřebitelského práva a 
je obsažena v dalších již přijatých či teprve projednávaných směrnicích 
z oblasti spotřebitelského práva. Vzhledem k tomu, že připravovaná 

Bere se na vědomí. 
Nepovažuje se za vhodné, aby byla pro celý právní řád vymezena 
„digitální služba“, která však fakticky zahrnuje pouze určitý výsek 
digitálních služeb, a to navíc poskytovaných pouze spotřebiteli. Lze 
očekávat, že ať již na národní, tak na evropské úrovni může vyvstat 
potřeba, zavést právní regulaci pro digitální služby, které se poskytují 
právnickým osobám, a v takovém případě by nemělo dojít k tomu, že 
by pojmosloví takové regulace komplikovala ta skutečnost, že je již 
v celém rozsahu vymezena užší množině služeb. 

Z tohoto důvodu se naopak navrhuje, aby byl pojem „digitální služba“ 
ze směrnice č. 2019/770 transponován tak, že buď bude mít platnost 
pouze v oblasti spotřebitelského práva, nebo tak, aby měl jiný, užší 
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transpozice výše citované směrnice bude realizována novelou 
občanského zákoníku (lhůta pro transpozici 1. 7. 2021), bude podpůrně 
využitelná pro celý právní řád ČR. Doporučujeme proto, aby 
předkladatel zvážil, zda jeho záměru definice obsažená ve shora cit. 
směrnici vyhovuje, popř. aby přistoupil k jinému vymezení v rámci 
navrhovaného zákona.  

význam, například „digitální služba poskytnutá spotřebiteli“. Ostatně 
lze konstatovat, že sama směrnice tento pojem vymezuje pro své účel, 
a proto je nepřípadné, definovat jej v transpozičním předpise pro účely 
celého právního řádu, protože i jiné evropské předpisy (a tím i české 
transpoziční předpisy) používají pojem digitální služba, a ne vždy jde 
o význam shodný se směrnicí č. 2019/770. 

Z hlediska navržené daně by dodatečné užší vymezení digitální služby 
mohlo vést k interpretačním problémům, kdy by mohli plátci namítat, 
bez ohledu na to, že samotný pojem digitální služba není zákonem 
vymezen (nebo právě proto), je předmětem zdanění pouze takové 
poskytnutí zdanitelné služby, které je poskytnuto spotřebiteli (bez 
ohledu na to, kdo je uživatelem digitálního rozhraní). 

Tyto dva pojmy by měly být proto uvedeny do souladu s tím, že by 
vymezení obsahem užšího pojmu nemělo omezovat vymezení či použití 
pojmu obsahem širšího. 
Pokud jde o vymezení podle zákona o kybernetické bezpečnosti, pak 
platí, že toto vymezení je provedeno pouze pro účely daného zákona, 
přičemž jeho cílem není vymezit digitální služby jako takové, ale 
označit ty digitální služby, které mají podléhat ochraně a regulaci podle 
tohoto zákona.  

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

2. D Chápeme, že upravovaná materie je věcně složitá a většinově obtížně 
srozumitelná, ale s ohledem na její budoucí aplikovatelnost daňovými 
subjekty doporučujeme zjednodušit a zpřehlednit vymezení některých 
pojmů (zejména plátce daně a předmět daně), aby z textu zákona bylo 
jednoznačně určité a nezpochybnitelné, kdo je plátcem daně a co vše 
tvoří základ daně. V této souvislosti upozorňujeme např. na neurčitost 
ustanovení § 14 odst. 2, z jehož formulace lze dojít k závěru, že daňová 
povinnost může vzniknout i jiným subjektům (těm, kterým byla 
přenechána část digitálního rozhraní k užití) než subjektům uvedeným 
v úvodní části návrhu zákona.  

Vysvětleno. 
Složitost konstrukčních prvků odpovídá složitosti věcného řešení. 
Pokud jde o § 14 odst. 2, pak lze konstatovat, že v praxi může dojít 
k situaci, kdy v důsledku přenechání části rozhraní k užití jinému 
naplní definici plátce ve vztahu k jednomu rozhraní více subjektů, a 
tak je nutné stanovit kolizní pravidlo pro tento případ. Toto pravidlo 
vychází již z původního návrhu evropské směrnice. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

3. D Ustanovení § 12 odst. 5 a zejména § 18 se jeví značně spekulativní, 
doporučujeme věcně přehodnotit a přeformulovat. Navržená 
konstrukce domněnky domicilu uživatele je problematická vzhledem 
k neurčitosti takto pojaté cílové skupiny - zaměření nebo cílení na 
osoby se vztahem k ČR definovaným jako bydliště nebo sídlo na území 
ČR. Je-li podle důvodové zprávy tímto definičním znakem např. 
reklama v českém jazyce – tedy zjevně pouhý fakt, že je užito českého 

Vysvětleno. 
Zákon stanoví kaskádu pro určení příslušnosti uživatele k České 
republice. 

Primárním je IP adresa – pokud je z IP adresy patrný stát uživatele, 
pak je rozhodné, zda IP adresa přísluší k České republice. 
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jazyka – není tím najisto postaveno, že je naplněn pojem zaměření 
nebo cílení na osoby se vztahem k ČR definovaným jako bydliště nebo 
sídlo na území ČR.  Obdobně může být v českém jazyce cíleno na 
krajanské české komunity v zahraničí, které bydliště a sídlo v ČR 
nemají, což by z pohledu hypotézy formálně svědčilo domněnce 
domicilu, ve skutečnosti by se však o domicil nejednalo.  

Pokud z IP adresy stát není patrný, pak je sekundárním kritériem 
bydliště – pokud má uživatel bydliště na území České republiky, 
uplatní se vyvratitelná právní domněnka, že se také nachází na území 
České republiky v době poskytnutí služby. 

Protože poskytovateli služby nemusí být vždy bydliště známo, zavádí 
se obecná vyvratitelná domněnka pro digitální rozhraní (v případě 
digitálního rozhraní zaměřeného na Českou republiku se presumuje, že 
všichni jeho uživatelé mají bydliště v České republice) a dále pro 
cílenou reklamu (v případě cílené reklamy zaměřené na Českou 
republiku se presumuje, že se zobrazuje uživatelům s bydlištěm 
v České republice). 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

4. D V důvodové zprávě se uvádí, že v současné době je poskytovatel 
vybraných digitálních služeb v některých případech zdaněn daní 
z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů a daní z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. I když předložený návrh zákona má širší dopad 
(vztahuje se i na digitální služby v současné době nezdaněné), 
postrádáme vysvětlení, proč navrhovaná právní úprava neobsahuje i 
případnou změnu obou výše uvedených daňových zákonů (vyloučení 
kolize či možnosti dvojího zdanění). Doporučujeme doplnit vysvětlení 
do důvodové zprávy.  

Vysvětleno. 
Zmíněné daně mají odlišný předmět daně. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

5. D V důvodové zprávě v části 6. na straně 26 se předposlední odstavec 
zabývá požadavkem na legitimitu zásahu do majetkových práv. 
Tvrzení v něm obsažené, jež zní: „Legitimním cílem je přitom každý 
cíl, který zákonodárce za cíl prohlásí, neboť neexistuje žádný, ani 
demonstrativní výčet takových cílů, jež by zákonodárce omezoval.“, 
nepovažujeme za zcela pravdivé a žádáme jeho nahrazení například 
touto formulací: „Přípustným legitimním cílem zásahu do vlastnického 
práva je s ohledem na široký prostor pro uvážení, jehož používají 
vnitrostátní orgány v oblasti sociální či hospodářské politiky, přitom 
v zásadě každý cíl, který si zákonodárce v obecném zájmu vytyčí, 
s výjimkou takových, které postrádají rozumný základ.“. Odkázat lze 
například na věc Jahn a ostatní proti Německu (č. 46720/99 a další, 
rozsudek velkého senátu ze dne 30. června 2005, § 91) a jedná se 
samozřejmě o setrvalou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva.  

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
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7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

6. Z Důvodová zpráva v části 8. obsahuje zhodnocení dopadu 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
S tvrzením zde obsaženým, že návrh zákona nemá dopad na ochranu 
soukromí a osobních údajů, zásadně nesouhlasíme a žádáme změnu a 
doplnění důvodové zprávy o skutečný a komplexní dopad 
navrhovaného zákona na ochranu soukromí a osobních údajů. Tuto 
připomínku, kterou označujeme za zásadní, odůvodňujeme zejména 
tím, že v návrhu zákona vymezený předmět daně počítá s dílčím 
základem daně ze zprostředkování transakce uživatelů 
mnohostranného digitálního rozhraní či souvisejících poplatků a s 
prodejem dat shromážděných o uživatelích. V rámci řízení dle 
daňového řádu v případě pochybností o existenci daňové povinnosti či 
výši přiznané daně budou takto generované informace včetně osobních 
údajů digitálního charakteru (IP adresy, uživatelské profily) 
nepochybně využity jako důkazy včetně případné další navazující 
identifikace uživatele k zajištění řízení a dokazování. Dopad na 
ochranu soukromí a osobních údajů netkví pouze v tom, že by cestou 
zákona byly ukládány nové povinnosti a práva fyzickým osobám, ale 
zejména, že nová zákonná úprava připouští operace zpracování (tedy 
získávání a používání) dalších osobních údajů dalším správcem 
odlišným od toho, kdo je původně získal a držel. V uvedeném směru 
by měla být důvodová zpráva doplněna včetně vysvětlení, zda použití 
těchto osobních údajů „nové generace“ je dostatečně legalizováno 
v současném daňovém řádu případně pokryto adaptačními předpisy ČR 
v oblasti ochrany osobních údajů.  

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl doplněn. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

9. Ministerstvo vnitra 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. D MZV doporučuje zvážit, zda je v současné době vhodné přijímat 
navrženou právní úpravu, resp. pokračovat v legislativním procesu, 
popřípadě zvážit stanovení účinnosti navrhovaného zákona, a to pro 
níže uvedené skutečnosti.  

 

Problematika zdanění vybraných digitálních služeb je v současné době 

Bere se na vědomí. 
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projednávána souběžně v rámci formací Rady EU i v rámci OECD.  

 

Upozorňujeme na možné dopady přijetí předloženého návrhu. 
V důvodové zprávě k navrhovanému zákonu se sice uvádí, že zavedení 
daně je motivováno posílením tlaku na přijetí řešení na mezinárodní 
úrovni, ale přijímání národních úprav může být kontraproduktivní. 
Příkladem může být francouzský zákon o dani vybraných digitálních 
služeb s označením Gafa (podle začátečních písmen čtyř zásadních 
zamýšlených plátců - Google, Amazon, Facebook a Apple), který 
francouzský Senát schválil dne 11. července 2019. Ihned po jeho 
schválení USA oznámily šetření, zda zavedená daň je opodstatněná a 
zda nepoškodí a nediskriminuje americké firmy. Pokud vyšetřování 
povede ke zjištění, že jsou americké firmy nespravedlivě daněny, může 
USA přijít s odvetnými kroky. Pokud i další členské státy EU budou 
zavádět podobná opatření, nelze vyloučit, že tyto kroky negativně 
ovlivní očekávané rozhodnutí americké administrativy o zavedení 
dodatečných cel na dovoz aut a automobilových součástek do USA. 

 

MZV poznamenává, že francouzský zákon zavádí tříprocentní daň z 
příjmů ze služeb poskytovaných ve Francii (zákon se týká se firem, 
které mají v této zemi příjmy nad 25 mil. EUR/640 mil. Kč) a 
celosvětově nad 750 mil. EUR/19,2 miliardy Kč). Do  státní pokladny 
má přinést prostředky od velkých internetových firem, které sídlí 
v jiných zemích, ale vydělávají i díky francouzským uživatelům.  

 

Zákonem Gafa zavedená daň má být dočasným opatřením - do doby, 
než se v OECD podaří dojednat mezinárodní dohodu o digitální dani. 
Rovněž v důvodové zprávě k navrhovanému zákonu se uvádí, že jde o 
daň dočasnou, která má zaniknout v momentu nalezení globálního 
řešení na úrovni Inkluzivního rámce OECD.  

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. Z Předkladatel v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
v části 3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR uvádí, že 
„S ohledem na to, že plátcem daně z vybraných digitálních služeb 
budou především členské entity velkých nadnárodních skupin podniků, 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
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které poskytují své digitální služby uživatelům v České republice, nebo 
využívají jejich data pro další specifické činnosti, lze očekávat, že 
navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopad na mezinárodní 
konkurenceschopnost společností se sídlem v České republiky, a to jak 
na vnitřním trhu Evropské unie, tak ve vztahu ke třetím zemím.“ 

Uvedený záměr považujeme za diskriminační a v rozporu s čl. 36 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Předkladatel předpokládá, že 
plátcem daně budou výhradně subjekty se sídlem mimo území České 
republiky, tudíž se jedná o neodůvodněné zvýhodnění subjektů se 
sídlem v ČR, což je v rozporu se základními zásadami fungování EU, 
zejména čl. 36 a 37 SFEU, jelikož takový přístup nabourává princip 
rovnosti v rámci vnitřního trhu EU a jedná se o opatření s omezujícím 
účinkem ve vztahu k zásadě volného pohybu služeb, osob a zboží. 

Požadujeme proto provést revizi uvedeného záměru a odstranit 
pochybnosti o souladnosti návrhu s právem EU. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

2. Z Předkladatel v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
v části 3.3 Dopady na podnikatelské prostředí uvádí, že „Vzhledem k 
tomu, že plátcem daně z vybraných digitálních služeb budou 
poskytovatelé těchto služeb, kteří jsou považováni za podnikatelské 
subjekty, budou touto změnou právních předpisů přímo ovlivněny 
podnikatelské subjekty poskytující zdanitelné služby. Jedná se o velké 
nadnárodní subjekty s celosvětovým obratem nad 750 mil. €, čímž by 
mělo být dosaženo toho, že zákon nebude mít primární dopad na malé 
a střední podniky v oblasti digitální ekonomiky.“ 

Požadujeme doplnit data a zdroje dat, z nichž předkladatel konkrétně 
vycházel při stanovení hranice pro zdanění. Z předloženého materiálu 
totiž nevyplývá, z jakých konkrétních podkladů či analýz předkladatel 
vyšel při stanovení hranice obratu 750 mil. € pro zdanění. Jelikož daň 
bude zásahem do majetkové sféry plátce daně, považujeme za 
nezbytné, aby byl postup, kterým byla stanovena hranice pro placení 
daně, doplněn v důvodové zprávě. 

Současně požadujeme upravit závěr uvedený na straně 8 v závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), kde předkladatel uvádí, že 
by mohlo docházet i k situacím vědomého neregistrování se k dani, 

Vyhověno a vysvětleno. 
Hranice 750 000 000 EUR je všeobecně používána pro vymezení 
nadnárodních skupin podniků v oblasti mezinárodního zdanění (srov. 
např. výměnu zpráv podle zemí podle směrnice DAC 4 
(transponováno jako § 13zd zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 
spolupráci při správě daní, resp. opatření č. 13 BEPS nebo vymezení 
MNE v Transfer pricing guidelines vydaných OECD). V tomto směru 
byla rozšířena důvodová zpráva. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) byla upravena.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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přičemž toto riziko je silně redukováno zacílením návrhu zákona na 
velké mezinárodní společnosti, které by si neplněním svých zákonných 
povinností mohly poškodit své dobré jméno. Z uvedeného plyne, že 
stát si zcela vědomě a úmyslně vybral pro uvalení daně jen ty subjekty, 
jimž by nezaplacení daně mohlo uškodit. Takový závěr považujeme za 
diskriminační. 

Tato připomínka je zásadní. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

3. Z Předkladatel v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
v části 3.6 Dopady na spotřebitele uvádí, že „Poskytovatelé vybraných 
digitálních služeb mohou absorbovat uvalenou daň do svých marží a k 
dopadu na spotřebitele nemusí vůbec dojít. Nicméně teoreticky může 
dojít k tomu, že tato daň bude mít dopad na spotřebitele jako na 
uživatele digitálních služeb. Poskytovatelé těchto služeb mohou 
přenášet daňovou povinnost vpřed, tedy na uživatele či například 
zadavatele internetové reklamy, v závislosti na typu poskytované 
služby, a to prostřednictvím svých cen.“ 

Požadujeme doložit nebo vysvětlit uvedená tvrzení. Předně se jeví jako 
velmi málo pravděpodobné, že by poskytovatelé vybraných digitálních 
služeb nepřenesly uvalenou daň na spotřebitele. Z materiálu ani není 
patrné, o co se toto tvrzení předkladatele opírá a je-li skutečně takové 
očekávání odůvodněné. Není ani zřejmé, zda byl návrh konzultován 
s dotčenými subjekty. Dopad na spotřebitele považujeme za jistý, 
nikoliv teoretický.  

Současně pak může mít předmětná daň stejný dopad jako na 
spotřebitele i na územní samosprávné celky, pokud využívají služeb 
poskytovatele vybraných digitálních služeb. Tato skutečnost by měla 
být uvedena alespoň v důvodové zprávě.  

Tato připomínka je zásadní. 

Částečně vyhověno. 
Pro vyjádření jednoznačného závěru by bylo nutné znát cenové 
elasticity poptávky a nabídky, které jsou však rozdílné u jednotlivých 
druhů služeb a zboží. Nejsou známy obchodní politiky dotčených 
subjektů, a proto nelze přesně odhadnout přístup dotčených subjektů 
při zavedení nové daně. Text Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) byl v tomto směru doplněn. 

 

Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. - Obecně k problematice zdanění digitálních společností 

Cílem návrhu zákona je narovnání podnikatelského prostředí mezi 
společnostmi založenými na tzv. tradičních modelech podnikání a 
společnostmi založenými na digitálních modelech. Pro spravedlivé a 
účinné zdanění je nezbytná zásada, aby společnosti platily daně tam, 
kde vytváří zisky a vzniká hodnota. 

Bere se na vědomí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBHFF8SQI)



- 14 - 
 

 
 

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

Nadnárodní poskytovatelé typu Google, Facebook aj. nemají v 
příjmech z inzerce v internetovém prostoru takřka žádnou konkurenci. 
Na daních však odvádějí jenom zlomek toho, co běžné firmy. A to 
navíc do daňových rájů, ne do zemí, kde jim zisky z reklamy vznikají.    

Právě s ohledem na charakter vybraných digitálních služeb resp. na 
jejich „přeshraniční“ působnost, považujeme za efektivnější zavedení 
daňové povinnosti ve formě globálního řešení na úrovni minimálně 
členských států EU, nejlépe však celosvětově v rámci OECD.    

Individuální řešení zavedení daně na úrovni jednotlivých států může 
způsobit překážky mezinárodního obchodu.  

Bereme na vědomí, že předkladatel je v zásadě stejného názoru, přesto 
považujeme za nutné upozornit na nezbytnost nalezení globálního 
řešení. Předkladatel by měl v této věci vyvíjet maximální úsilí. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

2. D K ČÁSTI PRVNÍ, Hlavě IV Základ daně: Je navrhován algoritmus 
výpočtu založený na existenci částí úplat vztažených na Českou 
republiku. Takto geograficky členěná data však v současnosti 
poskytovatelé digitálních služeb většinou neevidují (způsobí to tedy 
nárůst administrativy na straně poskytovatelů). Není zřejmé, jakým 
způsobem a jakými nástroji bude správce daně dohlížet na jejich 
správnost a úplnost. V této souvislosti je proto třeba dopracovat a 
doplnit důvodovou zprávu. 

Vysvětleno. 
Poskytovatelé zdanitelných služeb již nyní z provozních důvodů 
sbírají údaje o IP adresách, ze kterých bylo přistoupeno na digitální 
rozhraní. 
Zákon navíc ukládá záznamní povinnost (která se dá plnit i pomocí 
těchto provozních záznamů). 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

3. D K ČÁSTI PRVNÍ, Hlavě V, § 30: Je navrhována sazba daně 
z vybraných digitálních služeb ve výši 7%. Kromě toho, že v jiných 
státech je zavedena (nebo se předpokládá) sazba v rozmezí 3 – 5%, 
postrádáme kalkulaci, která by hodnotu sazby 7% odůvodnila. 
Požadujeme proto doplnit důvodovou zprávu.  

Vysvětleno. 
Sazba daně je výsledkem politického rozhodnutí na úrovni koaliční 
rady. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

4. D K ČÁSTI DRUHÉ, Hlavě VI, § 49: V důvodové zprávě 
doporučujeme upřesnit, jakým způsobem při blokaci plateb dojde 
k vypořádání závazků odběratelů služeb za objednané a přijaté vybrané 
digitální služby. Inspirace § 83 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách je problematická, protože ta dopadá na případy, kdy blokací 
platby dojde ke znemožnění čerpání služby (zahájení hazardní hry). 
V případě vybraných digitálních služeb však čerpání objednané služby 
může předcházet její úplatě. Odběratel služby se pak může dostat do 

Vyhověno jinak. 
Institut blokace plateb byl z návrhu vypuštěn. 
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prodlení s placením, které nezpůsobil.  

Dále doporučujeme v důvodové zprávě uvést, zda se výše uvedená 
povinnost blokace plateb týká i platebních transakcí, které nesouvisejí  
s vybranými digitálními službami a pokud ano, jakým způsobem 
poskytovatel platebních služeb rozliší, zda transakce je za vybrané 
digitální služby, nebo je prováděna z jiného důvodu. 

13. Ministerstvo 
životního prostředí 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

1. Z Připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(dále jen ZZ RIA) 

1. Návrh zákona přichází s novou sazbou daně, jejíž výše ani dopady 
nejsou dostatečně v rámci ZZ RIA vyhodnoceny. Není zdůvodněno, 
proč výše sazby je výrazně vyšší, než byl původní návrh Evropské 
komise, k němuž bylo zpracováno posouzení dopadů, a zároveň 
převyšuje sazby v zemích, kde je obdobné opatření zaváděno (např. 
Rakousko, Francie). ZZ RIA se rovněž nevěnuje problému přenesení 
daňové zátěže (prostřednictvím promítnutí do cen) na koncové 
spotřebitele (a to zejména vyhodnocení dopadů v případě úplného 
přenesení). Žádáme proto v tomto ohledu o doplnění.  

Tato připomínka je zásadní 

Částečně vyhověno. 
Sazba daně je výsledkem politického rozhodnutí na úrovni koaliční 
rady, což bylo doplněno do Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (RIA). Současně platí, že úpravy sazby daně patří mezi 
parametrické změny, ke kterým se hodnocení dopadů regulace zásadně 
nezpracovává (srov. čl. 3.8. písm. f) obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA)). 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) byla upřesněna 
v rámci kapitoly 1.6 – „Zhodnocení rizika“ o zdůvodnění, z jakého 
důvodu nelze provést kvantifikaci daňové incidence v kontextu zákona 
o dani z vybraných internetových služeb. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

2. Z ZZ RIA opakovaně uvádí, že zavedení daně z digitálních služeb zvýší 
mezinárodní konkurenceschopnost České republiky resp. společností 
se sídlem v České republice. Vzhledem k tomu, že může dojít 
k celkovému přenesení daňového břemene na domácí subjekty 
využívající služby, z nichž plynoucí výnosy mají být předmětem 
navrhovaného zdanění, je třeba toto tvrzení podložit relevantními daty, 
nebo vypustit. 

Tato připomínka je zásadní 

Částečně vyhověno. 
Text Závěrečné zprávy RIA byl přeformulován. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

3. Z ZZ RIA se prakticky nevěnuje potenciálním nákladům na vynucování 
nové regulace. Vzhledem ke specifičnosti subjektů, na něž je opatření 
cíleno, doporučujeme tento aspekt vyhodnotit. Tvrzení, že toto riziko 
je silně redukováno zacílením návrhu zákona na velké mezinárodní 
společnosti, které by si neplněním svých zákonných povinností 
poškodily dobré jméno, nepovažujeme za dostatečné. 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Náklady na vynucení nové daně se z pohledu správy daně nemusí 
v zásadě odlišovat od běžných nákladů na správu jakékoliv jiné daně. 
Správa jako taková bude vykonávána dle nového zákona a procesně 
podle daňového řádu s tím specifikem, že většina subjektů bude 
usídlena v zahraničí, což může přinést určité zvýšené náklady v oblasti 
mezinárodní spolupráce (více dožádání, vyšší vytíženost dotčených 
zaměstnanců apod.). Celkově lze tedy konstatovat, že náklady 
vzniknou v oblasti IT, přičemž ostatní náklady budou absorbovány 
v rámci stávající struktury FS (personální zdroje, administrativa). 

 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

4. D Doporučujeme doplnit indikátory přezkumu účinnosti regulace. 
Stanovení indikátorů je důležité pro určení, jaký výsledek a jaké 
konkrétní dílčí skutečnosti cílového stavu budou považovány 
za úspěšné či neúspěšné dosažení cíle právní úpravy.  

Vysvětleno. 
Tyto indikátory jsou stanoveny interně a budou pravidelně posuzovány 
(např. výše inkasa). 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

5. D Doporučujeme doplnit odkazy na využité studie publikované na úrovni 
EU a OECD. 

Částečně vyhověno. 
V rámci Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) a 
obecné části důvodové zprávy byl doplněn odkaz na studii OECD. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1. D Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně 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. 

Bere se na vědomí. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

2. D Po stránce materiální: 

I. 

Bere se na vědomí. 
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Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Primární právo Evropské unie v obecné rovině přiznává členským 
státům právo autonomní daňové politiky a právo vydávat vlastní 
daňové předpisy. Na druhé straně zakazuje daňovou diskriminaci.  

Průlom do autonomie vnitrostátních daňových soustav členských států 
představuje harmonizace některých daní v rámci Evropské unie, která 
se připouští na základě článku 113 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Harmonizace se vztahuje na daně nepřímé, tedy na spotřební 
daně, daň z přidané hodnoty a na energetické daně.  

Co se týče daní přímých, tak ty lze dělit na příjmové (důchodové) a 
majetkové daně, přičemž v právní úpravě příjmových daní bylo 
dosaženo harmonizace zdanění pouze pro určité specifické druhy 
příjmů. V zásadě tedy platí, že úprava přímých daní (příjmových i 
majetkových) zůstává, až na výjimky, v kompetenci členských států. 

Návrhu zákona se týkají následující předpisy EU:  

- v širším kontextu se návrhu týkají ustanovení  primárního práva: 

 čl. 110 až 113 SFEU - daňová ustanovení 

čl. 107 až 109 SFEU o právní regulaci státních podpor  

dále čl. 45, 49, 56 a 63 SFEU, které zakotvují základní principy EU 

-v sekundárním právu EU se pak návrhu dotýká: 

směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné 
pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, 
cel a jiných opatření (transponována do českého právního řádu 
zákonem č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání 
některých finančních pohledávek, ve znění pozdějších předpisů) 

směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní 
a o zrušení směrnice 77/799/EHS (transponována do českého 
právního řádu samostatným zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 
spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů) 

Daň z vybraných digitálních služeb bude dle předkladatele daní podle 
čl. 2 odst. 1 písm. a) výše uvedené směrnice Rady 2010/24/EU a daní 
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podle čl. 2 odst. 1 výše uvedené směrnice Rady 2011/16/EU. V 
souvislosti s tím bude nutné novelizovat zákon č. 164/2013 Sb., o 
mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících 
zákonů, což podle předkladatele bude provedeno v samostatném 
zákoně. 

V daňové oblasti je dále relevantní: 

směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané 
hodnoty  

směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné 
úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS 

Předloženého materiálu se v návaznosti na pravidla EU stanovená v čl. 
107 SFEU a násl. rovněž dotýká nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

3. D II. 

Navrhovaná daň z vybraných digitálních služeb je podle předkladatele 
zvláštní daní, která nemá povahu ani příjmové daně, ani daně z obratu, 
a proto se nejedná o daň, která by byla v Evropské unii 
harmonizovaná. K tomu uvádíme, že z čl. 401 směrnice Rady 
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty neplyne 
zákaz zavedení jakékoliv daně z obratu, jak uvádí předkladatel 
v důvodové zprávě.  

Je na vůli členského státu, zda takovou daň zavede a jak ji bude 
koncipovat. V každém případě však musí každý členský stát při tvorbě 
vnitrostátních právních předpisů postupovat tak, aby nevznikl rozpor 
s právem EU.  

Vysvětleno. 
Z citované judikatury Soudního dvora Evropské unie (C-475/03 Banka 
Popolare di Cremona) vyplývá, že čl. 401 směrnice Rady 
2006/112/ES (dříve čl. 33 Šesté směrnice) umožňuje, aby si členský 
stát zachoval nebo zavedl daně, dávky nebo poplatky za dodání zboží, 
poskytování služeb nebo dovozy pouze tehdy, když je nelze označit za 
daně z obratu (viz bod 24 citovaného rozsudku – „24. V tomto duchu 
šestá směrnice umožňuje ve svém článku 33, aby si členský stát 
zachoval nebo zavedl daně, dávky nebo poplatky za dodání zboží, 
poskytování služeb nebo dovozy pouze tehdy, když je nelze označit za 
daně z obratu.“). Nadto pak tyto daně a poplatky, i v případě že 
nemají charakter daně z obratu, nesmí vést při obchodu s členskými 
státy ke vzniku formalit spojených s překračováním hranic. Tento 
přístup opakovaně Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, naposledy v 
červnu 2019 v rozsudku C-185/18 Oro Efectivo SL v. Diputación 
Foral de Bizkaia (viz body 22 až 24).  

Důvodová zpráva uvádí, že nově navrhovaná daň nemůže být 
považována za daň z obratu, protože nesplňuje některá z obecných 
kritérií daně z obratu a proto její zavedení není v rozporu se směrnicí 
Rady 2006/112/ES, o společném systému DPH. Úpravu důvodové 
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zpráva tak v tomto kontextu není nutná. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

4. D Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně 

I. 

V souladu s výše uvedeným není navržená daň ani příjmovou daní, ani 
daní z obratu. Zůstává proto otevřenou otázkou, jakou povahu tato daň 
skutečně má. Jestliže zdaňuje určité služby, které se poskytují za 
úplatu, bylo by vhodné přesněji vymezit vztah k dani z přidané 
hodnoty. Jestliže se zdaňují určité příjmy, bude zcela zásadní 
posouzení, proč takové zdanění není možno upravit v zákoně o daních 
z příjmů fyzických a právnických osob.  

Doporučuje se proto předkladateli blíže vymezit povahu této daně 
a její zařazení do daňového systému České republiky. Bližší určení 
právní povahy této daně by následně přispělo také případnému 
posouzení vztahu k mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího 
zdanění, kterých se týká připomínka uvedená níže.  

Vysvětleno. 
Důvodová zpráva je založena na předpokladu, že předložená daň je 
daní nepřímou, která je uvalena na poskytování specifických 
zdanitelných služeb. Základ daně je stanoven jako úhrn částí úplat za 
tato poskytnutí. 

V části 6.3 věnující se mezinárodní spolupráci při správě daní je 
deklarován záměr, notifikovat v kontextu tzv. Štrasburské úmluvy tuto 
daň do kategorie „zvláštní dně ze zboží a služeb – například spotřební 
daně“ a ve výkaznictví OECD tuto daň vykazovat jako daň pod kódem 
5126 – Daně ze zvláštních služeb. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

5. Z II. 

V předkládací zprávě předkladatel uvádí, že lze očekávat, že daň 
dopadne pouze na největší, zahraniční společnosti. Následně však 
v obecné části důvodové zprávy uvádí, že navrhovaná právní úprava 
nezavádí žádné opatření, na základě kterého by byl zákaz diskriminace 
porušen.  

Vzhledem k vymezení subjektu daně, kterým může být pouze 
právnická osoba či jednotka bez právní osobnosti, jejíž obrat 
přesahuje určitou částku, žádáme o odůvodnění takového 
vymezení minimálně v důvodové zprávě, a to právě zejména 
s ohledem na to, že k návrhu nebyla vypracována Závěrečná 
zpráva RIA. V současnosti lze vznést pochybnosti o souladu 
návrhu zákona se zásadou zákazu diskriminace, neboť se zdá, že 
navržená daň dopadne zejména na zahraniční subjekty, což prima 
facie nabourává princip rovnosti v rámci vnitřního trhu EU. 

Připomínka uvedená v bodě II. je zásadní.    

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 

Současně lze konstatovat, že Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) byla vypracována a byla přiložena k materiálu. 

Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo vzalo vypořádání na vědomí. 
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16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

6. Z K právu veřejných podpor 

Upozorňujeme, že přijetím zákona o dani z vybraných digitálních 
služeb by mohla být dotčena pravidla EU pro veřejnou podporu (čl. 
107 a 108 SFEU). 

K tomu lze uvést, že jakákoli výhoda poskytnutá státem podniku 
selektivně a ze státních prostředků, pokud je způsobilá narušit soutěž a 
omezí obchod mezi členskými státy, bude podporou (tzn. jde o 
naplnění kumulativně těchto bodů) - viz čl. 107 a následující SFEU. Za 
výhodu se považuje i úleva a výjimka z určité finanční povinnosti, což 
plyne také z judikatury Soudního dvora (viz případ C-75/97, Belgické 
království v. Komise - bod 23). Obecně se tam dají zahrnout např. 
dotace, sleva na dani, jiná forma kapitálové účasti, zvýhodněné půjčky 
nebo záruky.  

V návrhu absentuje vysvětlení navrhované úpravy z hlediska 
požadavků primárního práva EU, zejména ohledně pravidel 
hospodářské soutěže a poskytování státních podpor. Návrh cílí pouze 
na určité subjekty s velkým výnosem a vysokými uskutečněnými 
zdanitelnými službami, což samo o sobě může představovat selektivní 
opatření.  

V obecné části důvodové zprávy předkladatel uvádí, že návrh by měl 
vést k narovnání podmínek v českém daňovém prostředí, neboť 
digitální společnosti neusazené v České republice jsou často 
zvýhodněné ve srovnání s usazenými společnostmi povinnými odvádět 
daň z příjmů právnických osob na území České republiky. Daň 
z vybraných digitálních služeb měla zajistit vyrovnání podnikatelského 
prostředí. I přes toto tvrzení je však sporné, zda zdanění právnických 
osob usazených na území České republiky daní z příjmů a zdanění 
neusazených digitálních společností a dalších entit vymezených 
návrhem zákona představuje skutečně srovnatelné zatížení daňových 
subjektů. Je tak otázkou, zda není potřeba navrhovaný systém 
notifikovat Evropské komisi. 

Proto žádáme o doplnění předloženého materiálu o zhodnocení 
slučitelnosti s právem EU, zejména ve vztahu k pravidlům 
poskytování veřejné podpory. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
K argumentu, že návrh zákona dle doprovodných dokumentů cílí na 
velké nadnárodní subjekty, je třeba uvést, že selektivitu opatření je 
nutné posuzovat v souvislosti s jeho reálnými účinky a ne na základě 
cílů dané úpravy (C-20/15 P Komise v. World Duty Free Group). 
Kritéria stanovená daňovým systémem tedy musí, aby byla uznána za 
veřejnou podporu, skutečně přiznávat selektivní zvýhodnění určitým 
podnikům, přičemž pouze ze skutečnosti, že daň se na určité subjekty 
nevztahuje, nelze dovozovat selektivní zvýhodnění těchto subjektů 
(tedy subjektů, které výše obratu nedosáhnou).  

Text důvodové zprávy byl upraven. 

 

Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo vzalo vypořádání na vědomí. 
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16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

7. Z K absenci doprovodné novely: 

Předkladatel v materiálu uvádí, že v souvislosti s navrženým zákonem 
hodlá novelizovat zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při 
správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. Jsme názoru, že 
k této novelizaci by mělo být přistoupeno spolu s teď předloženým 
návrhem zákona v doprovodné novele. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní je obsažena 
v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony 
související s těmito zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů 
(materiál čj. MF-11223/2019/32-15), který prošel meziresortním 
připomínkovým řízením ve dnech 27. června 2019 až 26. července 
2019. 

Důvodem je to, že Ministerstvo financí vyhodnotilo, že je zapotřebí 
stávající transpozici čl. 2 odst. 1 směrnice 2011/16/EU (tzv. směrnice 
DAC) zpřesnit a namísto taxativního výčtu daňových zákonů, na které 
se zákon o mezinárodní spolupráci vztahuje, stanovit obecně, že se 
vztahuje na všechny daně, v rozsahu v jakém na tuto spolupráci 
nedopadají nařízení. Tato úprava lépe transponuje citovaný článek 
směrnice (i s ohledem na další daně, například spotřební daň ze 
surového nebo zahřívaného tabáku, které mají být zákonem č. 
164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, pokryty), a 
není tak do budoucna žádoucí pokračovat ve stávající technice použité 
v § 1 odst. 4 písm. a) až f) zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní, kdy je nutné tento zákon novelizovat pokaždé, kdy má být 
zavedena nebo zrušena některá daň (či nová dílčí daň). 

 

Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo vzalo vypořádání na vědomí. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

8. D Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

Digitální daň tak, jak je koncipována, je svou povahou daní, která míří 
na zisky digitálních společností. Jestliže předkladatel dojde při bližším 
vymezení daně v souladu s připomínkou uvedenou výše k úvaze, že se 
jedná o daň příjmovou, její zavedení bude zřejmě v rozporu alespoň s 
některými smlouvami o zamezení dvojího zdanění, kterých má Česká 
republika uzavřena desítky (včetně smlouvy se Spojenými státy). To je 
jeden z významných argumentů, proč by bylo vhodnější evropské, 
resp. globální řešení (na úrovni OECD).  

Bere se na vědomí. 
Daň je konstruována tak, aby nešlo o daň z příjmů. 
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Proto nad rámec posuzování slučitelnosti s právem EU upozorňujeme, 
že předložený návrh o dani z vybraných digitálních služeb konstruuje 
daň, která může být v rozporu s některými smlouvami o zamezení 
dvojího zdanění. 

Závěrem uvádíme, že jsme si vědomi složitosti konstrukce „digitální 
daně“, a to vzhledem k obtížnostem zavedení obdobné daně v jiných 
členských státech. V odborné literatuře lze nalézt i takové názory, že 
jakákoliv konstrukce této daně bude výsledkem diskrepance mezi 
„právně-dogmatickým moci“ a „právně-politickým chtít“1. S ohledem 
na tuto skutečnost upozorňujeme, že je podstatné, jakým způsobem 
budou výše uvedené připomínky vypořádány.  

 

Závěr: 

Návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný.   

Materiál je třeba dopracovat, pokud jde o jeho vztah k požadavkům 
práva EU dle shora uvedených připomínek.  

18. Akademie věd 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

1. Z Obecné připomínky 

Nedostatečné zhodnocení dopadů připravovaného zákona  

Ačkoliv je zajisté nutné modernizovat daňový řád tak, aby odpovídal 
realitě čím dál více digitalizovaného hospodářství, chybí v navrženém 
materiálu snaha o konkrétnější zhodnocení dopadů, které může zákon 
způsobit v české ekonomice. To se týká jak důvodové zprávy, tak i 
zprávy Komise pro RIA.  

Svým vymezením se daň pravděpodobně nedotkne většiny malých a 
středních podniků (ačkoliv mohou existovat výjimky v podobě rychle 
rostoucích startupů, které jsou sice v tuto chvíli bezpečně mimo 
působnost daně, velmi rychle se do ní však mohou dostat), avšak 
daňová sazba v navržené výši bude jen těžko i globálními firmami 
absorbována do jejich marže. Společnosti pravděpodobně promítnou 

Vysvětleno. 
Kvantifikace daňové incidenci v kontextu zákona o dani z vybraných 
internetových služeb je velice obtížná, respektive nemožná (viz 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) kap. 1.6)   

Daňová politika je suverénní záležitostí každého státu. Zavedením 
daně z vybraných digitálních služeb se Česká republika zařadí mezi 
rostoucí počet ekonomik, které aktivně řeší nerovnováhu mezi 
společnostmi vykonávajícími svoji činnost na bázi tradičních 
obchodních modelů a společnostmi, které podnikají v rámci zcela 
nových obchodních modelů digitální ekonomiky. Česká republika tak 
reaguje na dosavadní neúspěch jednání o řešení na úrovni Evropské 
unie a pomalý postup v případě globálního řešení v OECD. Návrh 
nemá ambici cílit na konkrétní zahraniční korporace, ale odstranit 
nerovnost mezi subjekty, které díky fungujícímu právnímu systému a 

 
1 BENDLINGER, S. Die digitale Betriebstätte. In: KIRCHMAYR. S. et. al. Digitalisierung im Konzernsteuerrecht. Wien: Linde Verlag, 2018, s. 44. 
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alespoň část tohoto daňového břímě do cen, které již na malé a střední 
podniky dopadnou. Právě segment zprostředkovatelů, mediálních 
agentur, ale i koncových firemních zákazníků bude pravděpodobně 
dopady daně zasažen a následky těchto dopadů nejsou vůbec 
zhodnoceny. V tomto případě se obáváme, aby nezamýšlené náklady 
v podnikatelském ekosystému nepřevýšily příjem státního rozpočtu.  

Dalším velkým rizikem je reakce ze strany Spojených států 
amerických, jelikož většina zdaněných subjektů bude pravděpodobně 
pocházet z jejich území. Odveta byla již explicitně zmíněna v případě 
zavádění obdobné daně ve Francii.2 Česká republika je jako otevřená 
ekonomika závislá na exportu extrémně citlivá na jakékoliv projevy 
protekcionismu, a případný postih ze strany Spojených států by mohl 
segmentu malých a středních podniků významně uškodit. Přitom chybí 
dostatečná ujištění, že tato rizika byla podrobně zhodnocena a bylo 
vyvinuto maximální úsilí jim formulací zákona předejít.  

S rizikem odvety ze strany Spojených států souvisí i charakter celé 
daně, která svou konstrukcí spíše připomíná daň příjmovou. Zpráva 
RIA uvádí, že zvolená varianta (varianta 2 – zdanění vybraných 
digitálních služeb) je inspirována návrhem „směrnice Rady o 
společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu 
z poskytování určitých digitálních služeb.“ Jak napovídá název, 
původně se jednalo o příjmovou daň, která byla v českém kontextu 
formálně převedena do kategorie „zvláštní daně ze zboží a služeb – 
například spotřební daně.“ Pokud se skutečně jedná o daň příjmovou, 
Česká republika by jejím vybíráním mohla porušit své mezinárodní 
závazky z daných smluv. Může se tak jednat o případ dvojího zdanění 
daní z příjmu, kdy vzniká nová daň zavedena vedle současných daní. 

Proto požadujeme zvážení dopadů navrhované daně a jejich podrobné 
zhodnocení v doplněné důvodové zprávě.  

Tato připomínka je zásadní 

kvalitní infastruktuře generují zisk na území České republiky, ale 
jejich daňové odvody jsou nesrovnatelně nižší oproti společnostem 
působícím v tradičních odvětvích. Očekává se taktéž, že půjde 
o přechodnou daň, tj. v okamžiku dosažení shody na úrovni OECD na 
globálním řešení již díky spravedlivější redistribuci globálního 
daňového základu nebude zapotřebí a bude jako taková zrušena. Právě 
z důvodu toliko přechodné doby aplikace se nelze domnívat, že by se 
toto opatření dlouhodobě výrazně dotklo vztahů mezi Českou 
republikou a Spojenými státy americkými. 

Současně nelze souhlasit s tvrzením, že by návrh směrnice Rady o 
společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z 
poskytování určitých digitálních služeb byl na poli Evropské unie 
projednáván jako přímá daň. Tato daň byla zařazena do skupiny daní 
nepřímých, což dokazuje zejména to, že měla být vydána na základě 
čl. 113 Smlouvy o fungování Evropské unie (srov. návrh komise 
COM/2018) 148 final) a dále stanovisko Evropské komise vyjádřené 
v dokumentu č. j. WK 12861/2018 INIT (dokument Ecofin) ze dne 25. 
října 2018. Daň tohoto typu je tedy daní nepřímou. 

S ohledem na výše uvedené nemůže jít o dvojí zdanění příjmů daní 
příjmového charakteru. Efekt dvojího zdanění se v případech uvalení 
daní ze spotřeby standardně nikterak nevylučuje.  

Nad rámec uvedeného je nutné uvést, že smlouvy o zamezení dvojímu 
zdanění v oboru daní z příjmů a příp. majetku žádným způsobem 
nezakazují smluvnímu státu zavádět nové daně. Daň z vybraných 
digitálních služeb není těmito smlouvami pokryta, pokud jde 
o zamezení dvojímu zdanění. To je vylučováno pouze v případech 
uvalení daní z příjmů, případně z majetku. 

Současně lze uvést, že se v současné době intenzivně hledá optimální 
model řešící právě tyto mezinárodní diskrepance, vylučující dvojí 
zdanění v oblasti zdanění digitálních služeb, avšak tento model nebyl 
doposud nalezen. Toto řešení je hledáno zejména v rámci Organizace 
pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). 

 
2 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1154791664625606657 
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20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

2. Z V § 12, odst. 3 není jasné, za jakých podmínek nelze určit lokalizaci 
uživatele podle IP adresy. Požadujeme doplnění důvodové zprávy.  

Podle důvodové zprávy i podle konstrukce příslušných ustanovení 
v návrhu zákona je základním pravidlem pro určení lokalizace 
uživatele IP adresa zařízení, ze kterého uživatel na digitální rozhraní 
přistupuje (§ 12 odst. 3, bod 2.2. obecné části DZ apod.). Zákon pak 
obsahuje i náhradní způsob lokalizace uživatele (bydliště, sídlo), 
„nelze-li podle IP adresy určit, ve kterém státě se uživatel nachází“. IP 
adresa však neidentifikuje zařízení, z něhož se uživatel připojuje, ale 
bránu či jiné zařízení, prostřednictvím kterého se uživatel se svým 
zařízením připojuje. Formulace nelze-li podle IP adresy určit je velmi 
striktní a vyvolává výkladovou otázku, ve kterých situacích pro účely 
zákona „nelze“ podle IP adresy určit, ve kterém státě se uživatel 
nachází. Toto vyjasnění je zcela zásadní pro účely výkladu pravidel 
obsažených v zákoně, protože „lokalizace“ uživatele je klíčovým 
parametrem. Pokud není možné podle IP adresy určit, ve kterém státě 
se uživatel nachází, použije se podle zákona jiné pravidlo (bydliště 
nebo sídlo na území České republiky, cílení digitálního rozhraní na 
osoby z České republiky). Rozdílná kritéria mohou vést k rozdílné 
„lokalizaci“ uživatele, což bude mít vliv na určení plátcovství daně a 
následně na výpočet základu daně. Žádáme proto dopracování návrhu 
např. formou příkladů v důvodové zprávě. 

Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

3. Z  V § 18 je použit pojem, že cílená reklama je „i jen z části zaměřena 
nebo cílena“, aniž by bylo vysvětleno, co se cílením „z části“ zamýšlí. 
Žádáme o doplnění důvodové zprávy. 

Zákon ani důvodová zpráva blíže nespecifikují, jakým způsobem by 
toto „cílení i jen zčásti“ mělo být posuzováno, resp. jakou by mělo mít 
intenzitu, podobu, příkladné znaky a podobně. Důvodová zpráva by 
měla být doplněna návodnými příklady, aby mohlo být dosaženo 
rozumné míry právní jistoty. 

Tato připomínka je zásadní 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena. 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

4. Z Upřesnit vymezení zdanitelné služby využití mnohostranného 
digitálního   rozhraní v § 19. Žádáme o doplnění důvodové zprávy 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena. 
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Není zřejmé, jaká mnohostranná digitální rozhraní budou spadat do 
působnosti daně. Důvodová zpráva poskytuje poměrně obsažné 
zdůvodnění, neuvádí však, co je klíčovým charakteristickým znakem, 
který u rozhraní odlišuje, zda spadá či nespadá do působnosti zákona. 
Jako tento znak se může jevit zajištění „interakce“ uživatelů, nicméně 
přesný (zamýšlený) význam tohoto termínu není jasný. Navíc definice 
obsahuje druhou část, kterou je „zpřístupnění nebo jiné využití 
mnohostranného digitálního rozhraní uživatelem“, kde již důraz na 
umožnění vzájemné interakce uživatelů není nijak zřejmý. Podle DZ 
(čl. 2.2. k předmětu daně) bude z působnosti této daně vyloučen nap. 
prodej konečným uživatelům přes internet (v podobě e-shopů), 
nicméně není nijak vysvětleno, jakým způsobem je toto vyloučení 
zajištěno. Vzhledem k pestrosti obchodních modelů je téměř jisté, že 
tato oblast bude vyvolávat značnou právní nejistotu. Důvodová zpráva 
by měla být proto doplněna o řadu praktických příkladů s vysvětlením.  

Tato připomínka je zásadní 

20. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

5. Z V §55 nahradit větu: „Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.“ větou: 
„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího šest měsíců po dni jeho vyhlášení.“ 

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou daň, která nemá zatím obdoby a 
která bude tak vyžadovat poměrně sofistikované přenastavení účetních 
systémů osob povinných k dani, navrhujeme posunout začátek 
účinnosti zákona o půl roku. Toto prodloužení by mělo dát povinným 
osobám dostatečný čas se na novou povinnost připravit, a tím také 
poskytnout dostatečnou lhůtu malým a středním podnikům na 
vyrovnání se s případnými změnami smluv či cenových podmínek.  

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Účinnost zákona je navržena tak, aby se výnos daně projevil ve 
státním rozpočtu již v průběhu roku 2020. Tento požadavek plyne z 
politického rozhodnutí na úrovni koaliční rady. 

21. Asociace 
samostatných 

odborů 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

22. Bezpečnostní 
informační služba 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

24. Česká národní banka 1. D Doporučující připomínky:  

 Návrh zákona zavádí pro anglický pojem „entity“ český pojem „entita“. 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že se pojem „jednotka“ používá v návrhu 
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Doporučujeme pojem „entita“ nahradit pojmem „jednotka“, tak jak je 
tomu i v účetních předpisech, např. Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 
ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní 
standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1606/2002. 

zákona ve spojení „jednotka bez právní osobnosti“ a „samostatná 
účetní jednotka“, bylo by nepřehledné a matoucí, pokud by nadpojem, 
zahrnující jak jednotky bez právní osobnosti, tak právnické osoby byla 
také jednotka (např. členská jednotka skupiny). 

Z tohoto důvodu byla ponechána terminologie zákona o mezinárodní 
spolupráci při správě daní (např. § 13ze zákona č. 164/2013 Sb., o 
mezinárodní spolupráci při správě daní). 

24. Česká národní banka 2. D 2. Není zcela zřejmé, z jakého důvodu je v § 19 odst. 3 písm. c) bodu 4 
návrhu zákona vyloučeno zpřístupnění digitálního rozhraní, jehož 
jediným, resp. hlavním účelem je poskytování pouze platební služby, 
nikoliv ostatních regulovaných finančních služeb. Doporučujeme 
podrobněji vysvětlit účel tohoto opatření v důvodové zprávě.  

Vyhověno. 
Zvláštní část důvodové zprávy byla doplněna.   

Platební brána není tržištěm a k jejímu využití by zcela jistě nedošlo 
bez navázání předchozího vztahu. Jedná se tedy pouze o využití 
podpůrné služby uživatelem. 

25. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

26. Český báňský úřad 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

27. Český statistický 
úřad 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

28. Český 
telekomunikační 

úřad 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

29. Český úřad 
zeměměřický a 

katastrální 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

36. Hlavní město Praha 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

1. Z Zásadní obecné připomínky k předkládanému materiálu 

Sama širší souvislost návrhu jej nemůže opodstatnit 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) rozumí (1) 
rozčarování úředníků EK a některých politiků EU z dosavadního 
vývoje diskuse o CCCTB, zejména pokud jde o sdílení vybírané daně 
ze zisku nadnárodních korporací jednotlivými národními rozpočty, (2) 
vnímá, že zisk v řadě odvětví a aktivit není vždy relevantním 

Vysvětleno. 
V souvislosti s velmi pomalým posunem v problematice globálního 
řešení v rámci OECD je na čase jednat a tím, mimo jiné, vytvářet tlak 
na uspíšení nalezení tohoto globálního řešení. Pro tuto cestu se rozhodli 
i další státy EU – např. Francie, Španělsko, Rakousko, Portugalsko a 
očekáváme, že další se budou přidávat. 
 
Toto opatření má pouze dočasný charakter na období před nalezením 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBHFF8SQI)



- 27 - 
 

 
 

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

vyjádřením způsobilosti korporace nést daňové břemeno a přispívat 
k financování veřejných statků, a nakonec (3) registruje chronické 
problémy při sestavování státního rozpočtu, kdy ministerstvo financí u 
vědomí nezbytnosti respektovat alespoň určitou míru fiskální 
odpovědnosti hledá možné nové zdroje ke krytí neúměrných resortních 
požadavků, zejména rostoucích sociálních mandatorních výdajů. 
Předložený návrh daně z vybraných digitálních služeb (dále jen 
„DST“), odrážející výše popsanou situaci, i přesto, že oceňujeme 
podobu navrženého normativního textu z legislativně technického 
hlediska, musíme zásadně odmítnout jako, bohužel, ne do všech 
důsledků promyšlený pokus řešit aktuální situaci. 

efektivního globálního řešení na půdě OECD. 
 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

2. Z Nesrozumitelnost národní daňové politiky 

Zavedení zvláštní sektorové daně je poměrně neočekávaným krokem, i 
když se již delší čas vedou o tomto tématu odborné a politické diskuse. 
Máme za to, že schází legitimita podobného kroku, protože velká 
většina voličů včetně podnikatelů dávala v posledních sněmovních i 
senátních volbách přednost uskupením, která neměla ambice zavádět 
zvláštní sektorové daně a zvyšovat daňové zatížení. Nakonec se v 
programovém prohlášení vlády zdůrazňuje např. předvídatelnost 
daňového prostředí nebo fiskální neutralita (při maximální možné 
vstřícnosti vůči ministerstvu by si v intencích této zásady dovedla HK 
ČR představit diskusi o zavádění nových daní spojeném s významným 
snižováním např. odvodového zatížení práce), nic však v programovém 
prohlášení nenalezneme o zavádění nových sektorových daní. Na 
druhé straně z programového prohlášení jasně vyplývá průřezová 
priorita, nazvaná Digitální Česko. Návrh předkladatele nelze považovat 
za kompatibilní s naplňováním této priority. 

Jako zásadní nedostatek vnímáme absenci koncepčního dokumentu, 
který by definoval daňovou politiku státu ze středně a dlouhodobé 
časové perspektivy a ukazoval (nejenom) podnikatelům, co mohou 
v nejbližších letech očekávat. Jsme si vědomi toho, že i přes případnou 
existenci podobného koncepčního materiálu mohou nastat mimořádné 
situace, kdy ministerstvo (vláda) přichází i s neavizovanými 
legislativními návrhy. Aktuálně se ale nelze odvolávat na kritický, 
neočekávaně rychlý, nepříznivý vývoj veřejných financí, který by 
ospravedlňoval ještě před rokem nezamýšlenou iniciativu. Při vší 
spornosti některých narůstajících rozpočtových výdajů také nelze 

Vysvětleno. 
Lze souhlasit tvrzením, že žádná vláda nemůže přesně anticipovat 
vývoj neočekávaných situací, které je například možné aktuálně řešit v 
kontextu příznivého mezinárodního daňového vývoje, a tudíž nejsou a 
z logiky věci ani nemohou být přesně definovány v podobě konkrétně 
popsaného institutu v programovém prohlášení vlády. I přes tento fakt 
je programové prohlášení vlády dlouhodobým koncepčním rámcem a 
obecným mantinelem pro daňovou politiku, který však z výše 
uvedeného logického důvodu nabývá podoby cílů, tezí či opatření s 
různým stupněm konkrétnosti či možného detailu.   

V tomto případě se jedná o neexistující explicitní zmínku o zavedení 
daně z vybraných digitálních služeb, která je však v programovém 
prohlášení vyjádřena pouze obecně formou cílů daňové politiky, jako 
je zajištění rovných a spravedlivých podmínek podnikání či boj proti 
daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování. Tyto priority 
vlády jsou jasně akcentovány v programovém prohlášení vlády v části 
financí a hospodaření států, jsou trvale a dlouhodobě prosazovány a 
mohou samozřejmě nabývat podoby různých legislativních návrhů, 
jejichž společným jmenovatelem je však dosažení výše uvedeného cíle 
v rámci dlouhodobě definované daňové politiky vlády. 
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očekávaný výnos DST (5 mld. Kč) označit za nezastupitelný zdroj 
k jejich financování. Potřebnou částku lze jistě mobilizovat 
efektivnějším řízením jiných výdajů. Vláda není nucena k zavedení 
DST ani svými unijními či jinými mezinárodními závazky. 

HK ČR se obává precedenčního charakteru návrhu, tedy že v krátké 
době po případném prosazení DST přijde ministerstvo, které není nijak 
vázáno ani platným programovým prohlášením vlády, ani 
(neexistujícím) koncepčním dokumentem, s dalšími sektorovými 
daněmi. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

3. Z Pochybnost o smysluplnosti izolovaného národního řešení 

O nástrojích typu DST se vedou intenzivní jednání jak v rámci EU, tak 
na půdě OECD. V rámci těchto diskusí se otevírají a řeší mnohé sporné 
charakteristiky tohoto konceptu. HK ČR si není jista užitečností 
proaktivního přístupu MF, navíc není nerealistické očekávat, že např. 
v rámci EU bude možné finální řešení harmonizováno v podobě 
poněkud (i velmi výrazně) odlišné od předkládaného národního 
návrhu. HK ČR nemůže podporovat nikoliv nezbytné změny 
regulatorního prostředí, o nichž předkladatel předem ví, že jsou 
s velkou pravděpodobností jen přechodné, resp. dočasné. Pokud by už 
měla být daň podobná DST zavedena, mělo by to být až v rámci 
mezinárodně koordinované akce. 

Vysvětleno. 
ČR podporovala zavedení daně typu DST v rámci EU. Bohužel se 
nepodařilo dosáhnout jednomyslné shody. Jednání o DST v současné 
chvíli na půdě nepokračují. Stejně tak jednání o tzv. dlouhodobém 
řešení (2. návrh směrnice z března r. 2018, kterou se stanoví pravidla 
týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální 
přítomnosti {SWD(2018) 81 final} - {SWD(2018) 82 final}). 
Vzhledem ke skutečnosti, že nalezení jednomyslné shody v rámci EU 
se ukázalo jako nedosažitelné, lze předpokládat, že nalezení globální 
shody v rámci OECD bude proces velmi náročný. 
 
Dále opět to, co v bodě 1 – nejsme jediní, kdo zavádí. V EU více států. 
Vidíme potřebu reagovat, uspíšit tak práce v OECD, snažit se vytvářet 
tlak atd. Není na co čekat, v rámci OECD se již čeká skutečně dlouho, 
mnoho let, konkrétní řešení zatím stále není. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

4. Z Otevřené mezinárodní důsledky návrhu 

Podle názoru HK ČR je DST daní příjmového typu. Nasvědčuje tomu 
řada charakteristik. V důvodové zprávě se zcela jednoznačně 
konstatuje, že je návrh vyjádřením snahy řešit problémy stávajícího 
nastavení DPPO, resp. daně ze zisku, když ČR s ohledem na 
mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nemůže 
vyinkasovat alespoň část daně ze zisku některých zahraničních firem. 
Návrh je kompatibilní s brutto konceptem českých příjmových daní, u 
nichž se běžně vyskytoval a doposud místy vyskytuje analytický 
přístup – určitý druh příjmů se zdaňuje separátně tak, že se vůči němu 
neuplatňují náležité výdaje. A obecná kategorizace příjmů podle 
pramene ekonomické aktivity je samozřejmostí nejenom českého 
daňového práva. Zdaňovací období je roční, nikoliv kratší či žádné, jak 

Vysvětleno. 
Navrhovaná daň má charakter nepřímé daně a nikoliv daně z příjmů. To 
ostatně potvrzuje i stanovisko Evropské komise vyjádřené v dokumentu 
sp. zn. WK 12861/2018 INIT (dokument Ecofin) ze dne 25. října 2018, 
ve kterém je uvedeno, že daň typu DST je nepřímou daní. Tomu 
nasvědčuje i ten fakt, že po celou dobu vyjednávání na půdě EU tato 
daň byla diskutována v rámci pracovní skupiny pro daňové otázky u 
nepřímých daní. 
 
Daň z vybraných digitálních služeb nezdaňuje příjem při jeho vzniku, 
ale až v okamžiku jeho spotřeby, tj. při poskytnutí zdanitelné služby za 
úplatu na území České republiky. Daň z vybraných digitálních služeb 
tak naplňuje znaky nepřímé daně. 
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je obvyklé u daní spotřebního či obratového typu. Návrh počítá se 
zálohovými platbami. Dokonce i pracovní název diskutované směrnice 
odkazuje na klasický brutto příjem („tax on revenues resulting from 
from the provision of…“). Kvalifikačním předpokladem plátce nové 
daně je právě výše jeho příjmů, resp. výnosů. Žádný z těchto momentů 
sám o sobě neurčuje DST jako příjmovou daň, ale v úhrnu zakládají 
relevanci takového pohledu. Nic na tom nezmění (resp. takový pohled 
naopak posílí) obsah a řazení jednotlivých částí důvodové zprávy, 
která se soustřeďuje především na doložení očividného faktu, že 
navrhovaná DST není dodatečnou DPH, aby vyvolala dojem, že právě 
to je kruciálním úskalím zavedení nové daně. 

HK ČR je přesvědčena, že zavedení DST vyvolá konflikty se zeměmi 
(a jejich finančními správami), s nimiž má ČR uzavřeny smlouvy o 
zamezení dvojímu zdanění. Nakonec, podle dostupných informací, 
podobná kolize již ohrožuje francouzsko-americké vztahy v souvislosti 
se zavedením analogické daně ve Francii. 

Není vyloučeno, že by DST byla interpretována jako opatření 
zavádějící diskriminaci v rozporu s pravidly WTO. 

HK ČR se nemůže ubránit obavám, že by zavedení DST bylo 
příspěvkem k eskalaci mezinárodního napětí, nazývaného obchodními 
válkami. Při vší profesionální snaze o příkladně vycizelovaný 
normativní text není pochyb, že DST bude vnímána jako regulace 
namířená především proti velkým zahraničním společnostem, zejména 
americkým a čínským. Česká republika jako malá otevřená ekonomika 
by se podle názoru HK ČR měla vyvarovat iniciativy v takovém 
jednostranném opatření. Důsledkem české iniciativy by mohla být 
obtížně zhojitelná ztráta trhů českých podnikatelů, ztráta 
konkurenceschopnosti, zmaření konvergenčního úsilí, menší přítok 
zahraničních investic atd. To vše pro několik málo miliard korun. 

Pozn.: Zvýrazněná část připomínky byla uplatněna dodatečně. 

 
Daň nelze považovat za diskriminační. Návrh zákona dle 
doprovodných dokumentů dopadá na velké subjekty, je ale třeba uvést, 
že selektivitu opatření je nutné posuzovat v souvislosti s jeho reálnými 
účinky a ne na základě cílů dané úpravy. Kritéria stanovená daňovým 
systémem tedy musí, aby byla uznána za veřejnou podporu, skutečně 
přiznávat selektivní zvýhodnění určitým podnikům, přičemž pouze ze 
skutečnosti, že daň se na určité subjekty nevztahuje, nelze dovozovat 
selektivní zvýhodnění těchto subjektů (tedy subjektů, které výše obratu 
nedosáhnou).  
  
Návrh nemá ambici cílit na konkrétní zahraniční korporace, ale 
odstranit nerovnost mezi subjekty, které díky fungujícímu právnímu 
systému a kvalitní infastruktuře generují zisk na území ČR, ale jejich 
daňové odvody jsou nesrovnatelně nižší oproti společnostem působícím 
v tradičních odvětvích. Očekáváme taktéž, jak již bylo řečeno, že půjde 
o přechodnou daň, tj. v okamžiku dosažení shody na úrovni OECD na 
globálním řešení již díky spravedlivější redistribuci globálního 
daňového základu nebude zapotřebí. Právě z důvodu toliko přechodné 
doby aplikace se nedomníváme, že bychom se dlouhodobě výrazně 
dotkly vztahů USA – ČR. 
 
 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

5. Z Přejít od úplat k výnosům 

I u vědomí předchozí připomínky ohledně podstaty daně by 
předkladatel měl zvážit, zda nahradit v rámci určování výše základu 
daně a související definici uskutečnění zdanitelné služby konceptem 
sledování výnosů dle platných účetních předpisů v rámci účetních 

Nevyhověno. 
Pojem a vymezení úplaty vychází již z návrhu směrnice. Nad rámec 
toho pak platí, že s ohledem na skutečnost, že je nutné každé jednotlivé 
poskytnutí zdanitelné služby přiřadit ke konkrétním přístupům na 
digitální rozhraní (protože je daň založena na transakčním přístupu a do 
základu daně vstupuje pouze část připadající na Českou republiku), 
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období. Tak jak je v rámci stávající znění navrhováno, stanovení 
jednotlivých základů daně a zahrnutí částek (úplat) dle definic 
uskutečnění služby ve svém důsledku znamená, že jednotliví plátci 
budou muset nastavit další odlišný systém sledování svých finančních 
transakcí pro účely stanovení základu daně, a to zcela odlišný od 
konceptu daně z příjmů i DPH. Domníváme se, že využití koncepce 
výnosů dle účetnictví vedeného dotčenými subjekty významně sníží 
jejich administrativní zátěž. Jednotlivé dílčí návrhy k této obecné 
připomínce jsou pak dále v textu připomínek (obvykle u stanovení 
dílčího základu daně). 

Pozn.: Připomínka byla uplatněna dodatečně. 

není možné bez dalšího využít finanční ukazatele stejné, jako ty, ze 
kterých vychází daň z příjmů nebo daň z přidané hodnoty. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

6. Z Nepřesvědčivá selektivnost daně 

Je-li digitalizace ekonomiky nejen českou, ale i evropskou prioritou, 
nemůže být návrh DST v žádném ohledu vnímán jako podpora 
digitalizace. 

Při formální právní neutralitě definice osob povinných k dani, je 
nicméně očividné, že v důsledku výše zvoleného prahu (celkové roční 
konsolidované výnosy) cílí na velké společnosti se zahraniční 
kapitálovou účastí. 

Z ekonomie dobře známé fakty o roli a vzájemném vztahu nabídky a 
poptávky, tedy že obchodní úspěch a hodnota firmy nabízejícího je 
dána – někdy z větší části, jindy z menší části, nicméně vždy – i mírou 
poptávky a že synergickou roli (někdy negativní, jindy pozitivní) hrají i 
interakce mezi poptávajícími (anebo naopak interakce mezi 
nabízejícím a dalšími nabízejícími shodný, komplementární nebo i 
úplně jiný produkt), jsou v odůvodnění DST vydávány za nový 
zajímavý fenomén, který si proto zaslouží doplňkovou formu zdanění. 
Údajná převratnost konceptu přispívání uživatelů (kupujících) 
k hodnotě společnosti (prodávajícího) není v návrhu nijak přesvědčivě 
doložena, a i kdyby byla, nemůže odůvodnit zavedení nové doplňkové 
analytické daně z příjmů pro vybranou skupinu jejích poplatníků. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se především o snahu narovnat daňové prostředí. 
 
Digitální společnosti pracují s novými obchodními modely, kde je 
hodnota společnosti tvořena do větší či menší míry právě tím, že 
společnost disponuje daty o uživatelích i v rámci ČR. Nejedná se tedy 
pouze o uživatele vnímaného na straně poptávky (kupujícícho), ale 
uživatelskou přidanou hodnotou se v těchto případech rozumí data o 
uživatelích, která jsou samotným základem hodnoty společnosti. 
 
I z těchto důvodů nejsou v působnosti zákona např. e-shopy, které 
odpovídají spíše tradičním modelům a nabídka není závislá na 
uživateslké přidané hodnotě (zjednodušeně řečeno). Model odpovídá 
tradičnímu modelu prodeje zboží/služeb). 
 
 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

7. Z Nejistý rozsah pokrytí plátců daně a předmětných aktivit 

HK ČR se obává, že i přes profesionálně navržené definice není 
zřejmé, které subjekty budou plátci daně a jaké jejich příjmy budou 

Vysvětleno. 
 
Snahou je, v této fázi stále probíhající, precizace textů a to i v kontextu 
připomínkového řízení.  
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vstupovat do (dílčího) základu daně. 

Není např. jisté, zda DST kontraproduktivně nedolehne v konečném 
důsledku i na plátce zprostředkovávající dodání českého zboží 
faktickým zahraničním odběratelům. 

A jak je zmíněno výše, to vše za nejistoty ohledně toho, od kterých 
zákonných plátců daně se DST v aplikační praxi bude moci reálně 
vybrat. Považujeme z pohledu dobré daňové politiky za morální hazard 
zavádět daň, kterou budou odvádět – zjednodušeně řečeno – jenom ti, 
co sami chtějí. 

 
Rozsah a způsob navrženého zdanění je výsledkem politického zadání, 
přičemž by zdanění mělo dopadat zejména na nadnárodní skupiny 
podniků s významnou digitální přítomností v České republice. Lze 
očekávat, že by si tyto společnosti neplněním svých zákonných 
povinností mohly poškodit své dobré jméno (institut seznamu 
nespolehlivých plátců, který bude zveřejňován prostřednictvím sítě 
Internet).  
Dalším z nástrojů, který eliminuje vyhnutí se zdanění, je mezinárodní 
spolupráce mezi správci daně a dále například i výměna informací 
přímo o výnosech digitálních daní konkrétních poskytovatelů v 
jednotlivých státech, které tuto daň zavádějí. Výše rizika vědomého 
neregistrování se k dani se tedy nepovažuje za zásadní. 
Po nabytí účinnosti budou sbírána a analyzována data o funkčnosti daně 
a v návaznosti na tyto analýzy bude případně zváženo zavedení dalších 
prostředků k vynucování daňových povinností. 
 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

8. Z Neúnosnost břemene dopadajícího na plátce daně  

Implicitním předpokladem DST je domněnka, že poskytování 
digitálních služeb je obecně odvětvím s velkou ziskovostí. Tento 
paušalizující úsudek není předkladatelem doložen – jako v každém 
odvětví i zde existuje byznys s větší, srovnatelnou, anebo nižší 
ziskovostí, než je průměrná ziskovost firem v celé ekonomice. To se 
týká firem všech velikostí co do výše jejich příjmů (výnosů). 
Paušalizující předpoklad by v případě přijetí návrhu (a jeho efektivní 
aplikace) znamenal, že diskrečním zásahem státu by byly z trhu 
vytěsněny společnosti s menší ziskovostí. Nejsme si jisti, zda si je 
předkladatel vědom distorze, kterou by DST vyvolala. Podle informací 
HK ČR je ziskovost (počítaná jako podíl zisku před zdaněním na 
celkových výnosech) firem využívajících digitální rozhraní k realizaci 
zboží (hmotných věcí) spíše v jednotkách než v desítkách procent. 
Navržená DST by tak představovala ve spojení s daní z příjmů a 
dalšími daněmi pro takové firmy neúnosné daňové břemeno. Nic na 
tom nemění skutečnost, že existují zásadní pochybnosti, jak by v praxi 
fungovalo efektivní vymáhání DST od mimoevropských společností. 

Vysvětleno. 
Tato vznesená obava působí spíše jako obava ubírající se směrem 
k obchodnímu modelu - e-shopu, který pod působnost daně nespadá.  
Pod působností daně nejsou společnosti, které využívají digitální 
rozhraní k realizaci zboží (hmotných věcí). Pod působností daně jsou 
v těchto případech společnosti zprostředkující realizaci zboží, ke 
kterému nemají jakákoliv vlastnická práva, pouze tuto realizaci 
umožňují.  
V důsledku nastavení vysokých prahů – ať už globálního či národního 
je riziko odchodu z trhu značně eliminováno. 

37. Hospodářská 
komora České 

9. Z Sporná daňová incidence 

Návrh se podle názoru HK ČR nedostatečně vypořádává 

Vysvětleno. 
Kvantifikace daňové incidence v kontextu zákona o dani z vybraných 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBHFF8SQI)



- 32 - 
 

 
 

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

republiky s incidenčními důsledky případného zavedení DST. Je nepochybné, že 
se DST alespoň zčásti promítne do cen vybraných digitálních služeb. 
Lze připustit, že v případě prodeje služeb v důsledku silného 
konkurenčního prostředí (i toho, že leckterý mimoevropský plátce 
fakticky daň neodvede) nemusí docházet k úplnému promítnutí DST 
do konečných cen pro uživatele (spotřebitele) služeb. I když v případě 
poskytování některých služeb (např. ubytovacích) může být vzhledem 
k jejich nezaměnitelnosti přeliv DST do cen absolutní. V případě 
prodeje zboží (hmotných věcí) i s ohledem na výše zmíněné rozdíly 
v ziskovosti je obecně mnohem větší pravděpodobnost přenesení DST 
do ceny zboží pro jeho odběratele. To bude mít v souvislosti se 
snadnou substitucí podobným (lacinějším) zbožím dováženým ze zemí 
mimo EU, tradičně realizovaným v maloobchodních prodejnách, 
potenciál výrazně omezit populární prodej prostřednictvím internetu. 
Stávající alternativou lacinějšího substitutu je právě pohodlí 
internetového nákupu a zatím únosný cenový diferenciál, který by se 
však po zavedení DST zvýšil. 

Nejde jen o inflační přenos daňového břemene na konečné uživatele 
(spotřebitele). Daň formálně právně odváděná velkými nadnárodními 
hráči bude přenášena i na firmy, využívající digitální služby, resp. 
nakupující digitální služby za účelem realizace svých vlastních 
produktů. Incidence dolehne zejména na malé a střední podniky (dále 
jen „MSP“), které si nemohou dovolit vlastní distribuční kanály. Právě 
MSP jsou často nositeli inovací. Mnohé start-upy přicházejí na trh jen 
díky možnosti cenově dostupného využití digitálního distribučního 
kanálu. V tomto kontextu lze přeneseně označit DST jako „daň 
z inovací“ nebo „daň ze vstupu do podnikání“. Navrhovaná DST by 
uškodila rozvoji české ekonomiky, a byť i jen udržení její 
konkurenceschopnosti. 

Pokud se předkladatel rozhodne ignorovat výše uvedené obecné 
výhrady a materiál nestáhne z dalšího legislativního procesu, 
požadujeme návrh korigovat ve smyslu následujících konkrétních 
připomínek. 

internetových služeb je velice obtížná, respektive nemožná. Daňová 
teorie zmiňuje, že například v oligopolním prostředí, vzhledem k tvorbě 
cen, poptávková křivka pro každého producenta služeb či zboží je zcela 
nepředvídatelná a o chování firem neexistuje žádná široce přijímaná 
teorie, která by umožňovala predikci daňových dopadů incidence. 
Cenotvorba je výsostným právem a pouze interním rozhodnutím 
subjektů, na které se nová daň bude vztahovat. Jejich rozhodnutí, bez 
znalosti dokonalé nákladové a výnosové struktury nelze odhadovat. 
Daňová incidence je závislá, kromě dalších faktorů, na elasticitě 
nabídky a poptávky. Ekonomická teorie empiricky potvrzuje, 
že poptávka i nabídka je elastičtější v delším časovém období. Daň 
z vybraných digitálních služeb je navržena jako pouze dočasné řešení, 
než bude v rámci OECD nalezeno dlouhodobé konsenzuální řešení. Za 
předpokladu pouze dočasné účinnosti této nové daně je tak logické, že 
v krátkém období nebude pravděpodobně efekt přesunu daně na 
konečné spotřebitele markantní.  
Nejdůležitějším faktorem, který znemožňuje přesnou analýzu a 
kvantifikaci daňové incidence je fakt, že navržená daň bude uvalena i 
na mnohostranná rozhraní, na kterých dochází k transakcím se zbožím a 
službami různého charakteru (jedná se tak o různé elasticity pro 
konkrétní statky či služby v rámci jednotlivých komoditních trhů). 
Z logiky věci je tudíž nemožné kvantifikovat souhrnnou daňovou 
incidenci, která může být v extrémním případě nově zdaněnými 
subjekty dokonce odlišně nastavena pro různé komodity rozdílně 
vzhledem k odlišné elasticitě poptávky a vzhledem k odlišné cenové 
konkurenci na jednotlivých komoditních trzích.  
 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

10. Z Riziko kolize s jinými předpisy 

Předkladatel by měl ověřit s příslušnými resorty, zda tato úprava 
a povinnosti plátců (včetně lhůt pro tyto povinnosti) z ní vyplývající 

Bere se na vědomí. 
Ministerstvo financí návrh zákona již v přípravné fázi konzultovalo 
s dotčenými resorty a se zástupci odborné veřejnosti. Současně platí, že 
právě z tohoto důvodu jsou návrhy zákonů podrobeny meziresortnímu 
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nejsou v rozporu s jinými právními předpisy (svoboda internetu, 
ochrana osobních údajů, možnost shromažďovat a archivovat 
informace o zákaznících a jejich zařízeních, s nimiž přistupují na 
digitální rozhraní). 

Pozn.: Připomínka byla uplatněna dodatečně. 

připomínkovému řízení, jehož výsledky byly do materiálu promítnuty. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

11. Z Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 

K § 3 odst. 1 písm. b) a § 5 odst. 1 písm. b) 

Navrhujeme mnohonásobně zvýšit limitní částku 50 miliónů Kč., a 
rasantně tak snížit možnost faktické aplikace daně. 

Nevyhověno. 
Tento limit byl určen s ohledem na záměr zdanit nadnárodní skupiny 
podniků s významnou digitální přítomností v České republice v rámci 
stanovených zdanitelných služeb.  

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

12. Z K § 7 

Navrhujeme upřesnit definici následovně (doplnění tučně zvýrazněno): 

Plátcem daně z vybraných digitálních služeb je osoba ze skupiny 
povinné k dani nebo samostatná osoba povinná k dani, která v 
rozhodném období na území České republiky uskutečnila poskytnutí 

a) pouze zdanitelné služby využití mnohostranného digitálního 
rozhraní, pokud celkový počet registrovaných uživatelů tohoto 
rozhraní v tomto období přesáhl 200 000, nebo  

b) jiné zdanitelné služby než využití mnohostranného digitálního 
rozhraní, pokud úhrn výnosů v rozhodném období na území České 
republiky přesáhl částku 5 miliónů Kč u provedení cílené reklamní 
kampaně nebo částku 5 miliónů Kč u prodeje dat o uživatelích, bez 
ohledu na to, zda také na území České republiky uskutečnila 
poskytnutí zdanitelné služby využití mnohostranného digitálního 
rozhraní. 

Odůvodnění: 

Aktuální znění textu může vést ke skutečnosti, že např. dceřiné 
společnosti zahrnuté ve skupině povinné k dani s velkým skupinovým 
obratem budou muset zdaňovat i drobné nevýznamné transakce. Tato 
skutečnost značně zvýší administrativní zátěž daňových subjektů i 
správce daně. Obdobně jako stanovení minimálního limitu v podobě 
počtu uživatelů digitálního rozhraní (200 000), tedy navrhujeme 
stanovení finančního minimálního limitu i pro ostatní základy daně ve 

Vyhověno jinak. 
Materiál byl v duchu připomínky upraven tak, aby dílčí daň z jednotlivé 
zdanitelné služby nedopadla na osoby povinné k dani, které tuto službu 
v rozhodném období poskytly v malé míře (výše úplat připadajících na 
Českou republiku nepřevyšovala 5 000 000 Kč). 
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Č. 
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výši 5 miliónů Kč. 

Současně stanovení osoby povinné k dani ze skupiny dle 
konsolidačního limitu transakcí znamená nutnost sdílet daňové 
informace v rámci skupiny. Sdílení daňových informací ať již v rámci 
plnění povinností jednotlivými dotčenými subjekty (sledování a sdílení 
výše úplat ve skupině pro účely sledování dosažení limitu 50 miliónů 
Kč, případně návazně v rámci daňového řízení) by mohlo být v 
rozporu s povinností mlčenlivosti dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, v platném znění. Proto doporučujeme zvážit odstoupit od 
„konsolidovaného“ přístupu a nahradit ho individuálními povinnostmi 
a limity pro jednotlivé subjekty. 

Na základě výše uvedeného navrhujeme pro vymezení plátce stanovení 
minimálního limitu pro zdanitelné transakce u jednotlivých 
společností. 

Pozn.: Připomínka byla uplatněna dodatečně. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

13. Z K § 10 

Navrhujeme na konec paragrafu doplnit větu: „Úplata nezahrnuje daně, 
které jsou v rámci poskytnutých zdanitelných služeb vybírány na 
národní úrovni, na úrovni jiných členských států Evropské unie a také 
třetích zemí.“. 

Odůvodnění: 

Návrh definice úplaty vycházející z konceptu uhrazených částek neřeší, 
zda v úplatě jsou nebo nejsou zahrnuty jiné daně, např. DPH. Úhrada je 
v obchodních vztazích vnímána v částkách včetně DPH (úhrada celé 
pohledávky). 

Z důvodové zprávy vyplývá, že „Do základu daně nevstupují jiné daně, 
které jsou v rámci poskytnutých zdanitelných služeb vybírány na 
národní úrovni, na úrovni jiných členských států Evropské unie a také 
třetích zemí.“ 

Vysvětlení pohledu zákonodárce na úplatu tak podporuje záměr použití 
konceptu stanovení základu daně dle výnosů dle účetních předpisů, 
který je dle našeho názoru také vhodnější z důvodu praktické aplikace. 
Předkladatelův návrh definice úplaty v § 10 a stanovení základů daně v 

Vysvětleno. 
V souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu tuto skutečnost 
není třeba do vymezení úplaty uvádět. 
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Č. 
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dalších ustanovení je s tímto záměrem v rozporu. 

Doporučujeme zvážit nastavení konceptu zdanění na bázi výnosů 
(vizte obecnou připomínku č. 5) dle účetních předpisů namísto úhrady, 
neboť tento způsob je pro plátce méně administrativně náročný a lépe 
uchopitelný, a nahrazení ustanovení o „úplatě“ vhodným ustanovením 
o „výnosech dle účetních předpisů“. Nebude-li této obecné připomínce 
vyhověno, doporučujeme zvážit alespoň úpravu textu a v definici 
„úplaty“ vyloučit DPH a ostatní daně, které jsou plátci povinni platit. 

Pozn.: Připomínka byla uplatněna dodatečně. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

14. Z K § 12 odst. 1 

Požadujeme na konci odstavce doplnit větu: „Digitálním rozhraním 
není síť elektronických komunikací, její prvky, síťové identifikátory 
nebo zařízení nezbytné pro užívání služeb elektronických komunikací 
ani software či jiný prvek sloužící pro provoz či monitorování sítě 
elektronických komunikací.“. 

Odůvodnění: 

Definice digitálního rozhraní je nedostatečně stanovena. Možné riziko 
výkladového přesahu zdanění i na jiné nezamýšlené služby (např. 
internetové připojení k digitálnímu rozhraní a obecně veškeré služby 
elektronických komunikací poskytované v rámci sítě elektronických 
komunikací). Z tohoto důvodu považujeme za klíčové upravit výslovně 
v zákoně, že digitální rozhraní není síť elektronických komunikací, její 
prvky, síťové identifikátory nebo zařízení nezbytné pro užívání služeb 
elektronických komunikací ani software či jiný prvek sloužící pro 
provoz či monitorování sítě elektronických komunikací. 

Pozn.: Připomínka byla uplatněna dodatečně. 

Vyhověno jinak. 
Důvodová zpráva byla upravena. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

15. Z K § 19 odst. 1 

Navrhujeme vypustit slova „související dodávky zboží nebo“ a za slovo 
„služeb“ doplnit slova: „kromě prodeje konečným uživatelům přes 
internet (v podobě e-shop)“. 

Odůvodnění: 

Odstraní se nejvíce distorzní účinky návrhu (vizte obecné připomínky 

Vysvětleno a částečně vyhověno. 
Pro potřeby daně není rozhodující, zda se jedná o dodání zboží nebo 
služby, pro zprostředkovatele (který je plátcem), není rozdíl 
v ziskovosti. 
Není jasné, jakým způsobem by vypuštění slov „související dodávky 
zboží nebo“ snížilo tvrzené distorzní účinky navržené daně. V daném 
případě se jedná o transakci mezi nejméně 2 uživateli digitálního 
rozhraní, která usnadňuje související dodávku zboží. Nejde tak o prodej 
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Č. 
res. Resort Č. př. Z/D Připomínky Vypořádání 

č. 8 a 9) ve spojení s konkrétní připomínkou č. 6. 

Pokud jde potom o upřesňující doplnění normativního textu, v 
důvodové zprávě v  bodu 2.2 je na straně 17 ve třetím odstavci zdola 
vysvětlen specifický charakter digitálních služeb, které mají podléhat 
zdanění. Současně je v poslední větě tohoto odstavce uvedeno, že 
„Stejně tak bude z působnosti této daně vyloučen např. prodej 
konečným uživatelům přes internet (v podobě e-shopu)“. 
Předkladatelovu znění § 19 odst. 1 písm. a) je nicméně možné 
porozumět tak, že prodej přes e-shop podléhá DST. 

Nejasnost v aplikaci DST může vést k prodloužení daňového řízení a 
zvýšení administrativní zátěže plátců daně i správce daně. 

Navrhujeme proto znění příslušné části normativního textu explicitně 
doplnit o konstataci z důvodové zprávy. 

Pozn.: Zvýrazněná část připomínky byla uplatněna dodatečně. 

zboží od provozovatele mnohostranného digitálního rozhraní 
spotřebiteli. 
Důvodová zpráva byla rozšířena o podrobnější zdůvodnění toho, proč 
dílčí daň z využití mnohostranného digitálního rozhraní nedopadá na 
prodej zboží v eshopu (a to ani podle § 19 odst. 1 písm. a), ani podle § 
19 odst. 1 písm. b), podle původního číslování paragrafů). 
 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

16. Z K § 22 odst. odst. 2 

Navrhujeme vypustit slova „dodání zboží nebo“. 

Odůvodnění: 

Odstraní se nejvíce distorzní účinky návrhu (vizte obecné připomínky 
č. 8 a 9) ve spojení s konkrétní připomínkou č. 5. 

Pozn.: Zvýrazněná část připomínky byla uplatněna dodatečně. 

Vysvětleno. 
Pro potřeby daně není rozhodující, zda se jedná o dodání zboží nebo 
služby, pro zprostředkovatele (který je plátcem), není rozdíl 
v ziskovosti. 
Není jasné, jakým způsobem by vypuštění slov „související dodávky 
zboží nebo“ snížilo tvrzené distorzní účinky navržené daně. V daném 
případě se jedná o transakci mezi nejméně 2 uživateli digitálního 
rozhraní, která usnadňuje související dodávku zboží. Nejde tak o 
prodej zboží od provozovatele mnohostranného digitálního rozhraní 
spotřebiteli. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

17. Z K § 27 až 29 

Navrhujeme všude zaměnit slovo „úplaty“ nebo „úplat“ slovem 
„výnosů“ a vypustit přídavné jméno „úplatných“. 

Odůvodnění: 

V souladu s obecnou připomínkou č. 5 stanovení dílčího základu daně 
dle přijaté úhrady u všech vybraných transakcí je nestandardní a plátci 
nemusí být schopni je z technických důvodů dle úhrady sledovat a 
třídit. Vzhledem k tomu, že dopad daně směřuje na významné plátce, 
vhodným způsobem je sledování dle výnosů z účetnictví, protože na 

Nevyhověno. 
Vypuštěním slova „úplatných“ v tomto a v návazných ustanoveních by 
došlo k tomu, že by daň dopadala také na poskytnutí služeb bezúplatné 
(tedy poskytované bezplatně). Cílem je však zdanit pouze ta poskytnutí 
zdanitelné služby, ke kterým došlo úplatně, tedy za odměnu – peněžní 
nebo nepeněžní (např. barter). 
Pojem a vymezení úplaty vychází již z návrhu směrnice. Nad rámec 
toho pak platí, že s ohledem na skutečnost, že je nutné každé jednotlivé 
poskytnutí zdanitelné služby přiřadit ke konkrétním přístupům na 
digitální rozhraní (protože je daň založena na transakčním přístupu a do 
základu daně vstupuje pouze část připadající na Českou republiku), 
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Č. 
res. Resort Č. př. Z/D Připomínky Vypořádání 

tento mechanismus jsou nastaveny jejich informační systémy. 

Pozn.: Připomínka byla uplatněna dodatečně. 

není možné bez dalšího využít finanční ukazatele stejné, jako ty, ze 
kterých vychází daň z příjmů nebo daň z přidané hodnoty. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

18. Z K § 29 

Navrhujeme na konec paragrafu doplnit odstavec 3, následujícího 
znění: 

„(3) Základ daně zahrnuje pouze výnosy a jejich část odpovídajících 
prodeji dat získaných na digitálním rozhraní. Pokud úhrn výnosů za 
prodej dat zahrnuje i data získaná jinde než na digitálním rozhraní, 
taková poměrná část těchto výnosů se nezahrnuje do základu daně.“ 

Odůvodnění: 

V praxi je běžné, že plátci generují výnosy či tržby z prodeje dat o 
zákaznících, která však obsahují data o zákaznících zjištěná na 
digitálním rozhraní jen z části. Např. 30 % dat je z digitálního rozhraní 
a zbývajících 70 % je z jiných (nedigitálních) rozhraní. V takovémto 
případě by bylo v rozporu s koncepcí a zdůvodněním DST, aby 
zdanění podléhala i část výnosů či tržeb z prodeje dat získaných mimo 
digitální rozhraní. Z tohoto důvodu navrhujeme doplnění odstavce 3. Z 
důvodu právní jistoty pak v rámci konkrétní připomínky č. 10 
navrhujeme, aby i na tento způsob určení poměru výnosů/tržeb bylo 
možno aplikovat závazné posouzení. 

Pozn.: Připomínka byla uplatněna dodatečně. 

Nevyhověno. 
Navržená úprava poměrného dělení úplat v návaznosti na zdroj dat by 
byla nespravovatelná. 
Současně však platí, že data musí být navázána na určité digitální 
rozhraní, na kterém byla získána. Pokud jsou před jejich prodejem tato 
data obohacena o související údaje, je záměrem i takové poskytnutí dat 
zdanit. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

19. Z K § 30  

Požadujeme zaměnit číslo „7“ číslem „1“. 

Odůvodnění: 

Odstraní se prohibitivní účinek navrhované daně. Předkládaná 7% 
sazba převyšuje dokonce i sazby (3 % nebo 5 %) diskutované 
Evropskou komisí při hodnocení dopadů návrhu příslušné směrnice. 

Nevyhověno. 
Sazba daně je výsledkem politického rozhodnutí na úrovni koaliční 
rady. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

20. Z K části druhé SPRÁVA DANĚ  

Požadujeme do normativního textu vložit nový paragraf následujícího 
nebo obdobného znění: 

Nevyhověno. 
Snahou Ministerstva financí je minimalizovat použití institutu 
závazného posouzení. Důvodem je zejména skutečnost, že tento 
institut nevhodně ingeruje do výlučné pravomoci moci soudní, protože 
závazné posouzení představuje výklad právního předpisu. Ten však 
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Č. 
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„§ XX 

Závazné posouzení 

Fyzické a právnické osoby, které důvodně očekávají, že by se mohly 
stát osobou povinnou k dani, mohou požádat příslušný specializovaný 
finanční úřad o závazné posouzení k aplikaci daně, zejména zda 
transakce podléhá dani, ohledně způsobu stanovení základu daně, 
alokace zdanitelných transakcí a dalších výpočtů pro správné 
stanovení daně dle konkrétních transakcí těchto osob.“ 

Odůvodnění: 

České daňové právo umožňuje daňovým subjektům ve vybraných 
složitých případech požádat správce daně o posouzení, zda transakce 
příslušné dani podléhá nebo o posouzení způsobu výpočtu základu 
daně. 

S ohledem na složitost a novost prvků DST by v případě zakotvení 
závazného posouzení (a předsunutí jeho účinnosti – vizte konkrétní 
připomínku č. 13) mohlo dojít již před nabytím obecné účinností 
zákona či v  rané fázi jeho obecné účinnosti k nastavení správné 
aplikace daně v součinnosti se správcem daně, což by snížilo budoucí 
administrativní zátěž spojenou s možnými nejasnostmi v rámci 
daňového řízení. 

Pozn.: Připomínka byla uplatněna dodatečně. 

není závazný pro soud, a tedy je závazný pouze zdánlivě. 

Bez ohledu na uvedené však lze s ohledem na předpokládaný počet 
subjektů daně očekávat, že v duchu zásady vstřícnosti poskytne 
Ministerstvo financí a orgány Finanční správy České republiky 
dotčeným subjektům potřebnou metodickou podporu v potřebném 
rozsahu. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

21. Z K § 41 odst. 2 

Požadujeme zaměnit slovo „třetího“ slovem „šestého“. 

Odůvodnění: 

Běžná lhůta pro sestavení daňového přiznání u DPPO je u velkých 
korporací 6 měsíců od konce zdaňovacího období (zdaňovací období 
trvá obvykle jeden rok). 

DST bude přinejmenším zpočátku složitější a zpracování přiznání bude 
vyžadovat minimálně dobu srovnatelnou pro tvrzení k DPPO. Navíc, 
pokud stanovení základu daně bude dle výnosů z účetnictví (což je 
vhodnější než přijatá úplaty, vizte předchozí připomínky), daň by měla 
být stanovena ideálně na základě finančních výsledků z auditovaných 

Vyhověno jinak. 
Zvláštní ustanovení bylo vypuštěno a v plné míře se uplatní obecná 
úprava lhůty pro podání daňového přiznání podle daňového řádu. 
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závěrek. 

Zachování předkladatelem navrhované lhůty pro podání přiznání s 
velkou pravděpodobností povede k nesprávnému stanovení daně z 
důvodu nedostatečného času pro zajištění a technické zpracování dat. 
Proto navrhujeme lhůtu pro podání prodloužit. 

Pozn.: Připomínka byla uplatněna dodatečně. 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

22. Z K § 46 

Požadujeme zaměnit změnit režim měsíčních záloh na zálohy 
čtvrtletní. 

Odůvodnění: 

Předkladatelem navržené znění zvyšuje administrativní zátěž plátců, 
protože budou muset hradit zálohy častěji, než je obvyklé u 
nejvýznamnější všeobecné příjmové daně (DPPO má zálohy čtvrtletní 
nebo pololetní). Zároveň se domníváme, že úhrada daňové povinnost 
formou čtvrtletních záloh je s ohledem na platební schopnost 
předpokládaných plátců daně dostatečná a nehrozí riziko z pohledu 
zajištění inkasa státního rozpočtu. Nakonec, dobrá daňová politika by 
měla akcentovat výběr daně samotné, nikoliv záloh na daň, zejména 
když se uváží marginální fiskální efekt měsíčních záloh ve srovnání s 
čtvrtletními – z pohledu řízení likvidity státního rozpočtu by při 
předpokládaném výnosu DST ve výši kolem 5 miliard Kč celoroční 
rozdíl mezi měsíčním a čtvrtletním zálohováním vedl k jednorázovému 
„startovnímu výpadku“ příjmů státního rozpočtu ve výši cca 800 
miliónů Kč. 

Nevyhověno. 
Systém záloh je navržen tak, aby se výnos daně projevil ve státním 
rozpočtu již v průběhu roku 2020. Tento požadavek plyne z politického 
rozhodnutí na úrovni koaliční rady.. 
 

37. Hospodářská 
komora České 

republiky 

23. Z K § 55  

Požadujeme explicitně omezit účinnost zákona, a pokud jde o začátek 
účinnosti, obecně ji odsunout na první den „sedmého kalendářního 
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení o 
závazném posouzení dle § XX, které nabývá účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

Odůvodnění: 

Zamezí se situaci, kdy nebude nalezeno konsensuální řešení v rámci 
OECD ani na úrovni EU, a jednou zavedená daň se tak nestane trvalou 

Vysvětleno. 
Účinnost zákona je navržena tak, aby se výnos daně projevil ve 
státním rozpočtu již v průběhu roku 2020. Tento požadavek plyne z 
politického rozhodnutí na úrovni koaliční rady. 
Pokud jde o výslovné omezení účinnosti zákona, lze konstatovat, že se 
Česká republika snaží o dosažení dohody na globálním řešení zdanění 
digitálních služeb a výsledek těchto jednání promítne do svého 
právního řádu. Není však třeba explicitně tuto skutečnost uvádět 
v normativním textu. 
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součástí právního řádu ČR. Přiměřené jsou 2, nejvýše 3 roky 
promulgované účinnosti nového zákona. 

Pokud jde o nabytí účinnosti, je třeba vzít v potaz, že se jedná o zcela 
novou právní úpravu obsahující málo sledované či zcela neznámé 
prvky (konsolidace zdanění, nové způsoby stanovení a zjišťování 
základu daně, nutnost evidovat dosud neevidované informace 
provozního charakteru, záznamní povinnosti a evidence uživatelů). 
Aplikace DST bude od každého plátce vyžadovat analýzu všech 
transakcí a nastavení systémů pro umožnění správné evidence a 
výpočtu daně, což s ohledem na složitost digitálního prostředí a 
dotčené subjekty (velké korporace se složitým prostředím IT a 
souvisejících finančních systémů) vyžaduje potřebnou dobu v 
rozsahu minimálně 6 měsíců. 

Současně s ohledem na absolutní novost zákonné úpravy a jejího 
titulu, složitost identifikace transakcí a způsobu výpočtu během 
analýzy transakcí a nastavení systémů by správce daně ve spolupráci 
s plátci DST v rámci institutu závazného posouzení mohl zajistit 
správnost nastavení a výpočtu daně. Předsunutí účinnosti části 
týkající se závazného posouzení (viz konkrétní připomínka č. 10) před 
účinnost ostatních částí zákona by plátcům DST a správci daně 
umožnilo správné nastavení zdanění již od počátku účinnosti zákona, 
a snížila by se tak administrativní zátěž vyplývající z nejasností 
praktické aplikace zákona a prodloužení daňového řízení. 

Bez dostatečného časového prostoru pro řádnou analýzu, ověření 
způsobu aplikace daně, jejího výpočtu a zajištění nastavení 
informačních a finančních systémů nebudou mít plátci správné údaje 
pro výpočet daně, což povede k nutnosti činit další kroky v daňovém 
řízení ze strany plátců i správce daně, a zcela nadbytečně se tak zvýší 
administrativní zátěž. 

Pozn.: Zvýrazněná část připomínky byla uplatněna dodatečně. 

39. Kancelář prezidenta 
republiky 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

43. Komora daňových 
poradců 

1. Z Obecná  

K vlastnímu návrhu – tato připomínka je zásadní 

Nevyhověno. 
Rozsah a způsob navrženého zdanění je výsledkem politického zadání, 
přičemž by zdanění mělo dopadat zejména na velké společnosti. Lze 
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Za situace, kdy ani mezi členskými státy OECD a ani v rámci EU 
nedošlo dosud k dohodě o pravidlech pro zavedení digitální daně, jeví 
se navržená úprava týkající se pouze České republiky jako 
problematická, a to zejména s ohledem na jasnou motivaci dotčených 
subjektů minimalizovat zdanění poskytovaných digitálních služeb 
v ČR. 

Snaha minimalizovat zdanění v ČR vyplývá z následujících 
skutečností: 

a) navržená výše sazby daně - návrh počítá se sazbou 7%, 
zatímco tzv. Digital Service Tax směrnice navrhovala sazbu 
3%, přičemž daň se počítá z nominální ceny služby, nikoliv 
ze zisku vytvořeného z poskytnutí této služby. Zdanění na 
základě obratu a nikoliv zisku tak v sobě skrývá riziko 
rdousícího efektu této daně 

b) absence harmonizované úpravy zdanění digitálních služeb 
v rámci celé EU - z toho vyplývá snaha o přesun aktivit a 
souvisejících příjmů do států, kde digitální služby zdanění 
nepodléhají nebo je zde sazba daně nižší, případně snaha 
provádět transakce mezi osobami, které nemají sídlo ani 
provozovnu v ČR, i když se dotčené transakce ČR týkají 

c) vymezení pouze určitého typu služeb podléhajících digitální 
dani - to může vést ke snaze o přesun úplat z digitálních 
služeb podléhajících zdanění do jiných nových typů 
elektronických služeb, které zdanění podléhat nebudou. Např. 
prodej dat o uživatelích bude dani podléhat, ale poradenská 
služba založena na analýze vlastních dat o uživatelích již 
zdanění nepodléhá. 

d) faktické směřování na subjekty, které v České republice mají 
pouze omezené aktivity a majetek – tato skutečnost 
podstatným způsobem snižuje spravovatelnost daně a její 
vymahatelnost. Selektivnost vymezení osoby povinné k dani 
podle obratu navíc není v návrhu jasně vysvětlena (i když je 
jasná inspirace neschváleným návrhem směrnice EU o 
digitální dani). 

e) Deklarovaným záměrem zavedení digitální daně je uvést 

očekávat, že by si tyto společnosti neplněním svých zákonných 
povinností mohly poškodit své dobré jméno (institut seznamu 
nespolehlivých plátců, který bude zveřejňován prostřednictvím sítě 
Internet).  

Dalším z nástrojů, který eliminuje vyhnutí se zdanění, je mezinárodní 
spolupráce mezi správci daně a dále například i výměna informací 
přímo o výnosech digitálních daní konkrétních poskytovatelů v 
jednotlivých státech, které tuto daň zavádějí. Výše rizika vědomého 
neregistrování se k dani se tedy nepovažuje za zásadní. 

Po nabytí účinnosti budou sbírána a analyzována data o funkčnosti 
daně a v návaznosti na tyto analýzy bude případně zváženo zavedení 
dalších prostředků k vynucování daňových povinností. 
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spravedlivé a účinné zdanění pro velké technologické 
společnosti neusazené v České republice, které jsou 
v současné době zvýhodněny oproti společnostem, které 
v České republice odvádějí daň z příjmů právnických osob. 
Současné znění návrhu však dopadne jak na usazené tak 
neusazené společnosti. V této souvislosti bychom rádi 
upozornili na významný negativní dopad na v České republice 
usazené společnosti, které jsou součástí mezinárodních 
skupin. Tyto společnosti, přesto že plní své lokální daňové 
povinnosti, budou po zavedení digitální daně významně 
znevýhodněny oproti tuzemským konkurentům, kteří nejsou 
součástí mezinárodních skupin, což v konečném důsledku 
může znamenat narušení konkurenčního prostředí a 
odchod/utlumení ekonomické činnosti těchto společností 
v České republice.  

 

Návrh 

Navrhujeme proto návrh ve stávající podobě přepracovat, neboť 
předpokladem každého právního předpisu by měla být schopnost státu 
ho v plném rozsahu vynutit. Za situace, kdy je návrh jednoznačně 
zaměřen na entity, které mají v ČR minimální nebo nulový majetek, 
přičemž není ani jasné, jak bude finanční správa plnění zákona 
efektivně kontrolovat a vymáhat, se plnění zákona fakticky přesunuje 
do dobrovolného modu. To navíc za situace, kdy ani na úrovni EU 
neexistuje jednotný přístup, přičemž ale snaha státu o zdanění jde 
podle navrženého textu zákona maximalistickou cestou a snaží se 
zdanit i aktivity, které se ČR mohou týkat pouze okrajově. 

43. Komora daňových 
poradců 

2. D K systematice a struktuře navrženého předpisu 

Předložený návrh vymezuje některé pojmy napříč samotným návrhem 
předpisu. Z hlediska systematiky a struktury zákona by bylo vhodně 
vymezit v § 2 veškeré legislativní zkratky. 

 

Návrh 

Přesunou vymezení pojmů do § 2 návrhu zákona, a to zejména z §§ 12, 

Nevyhověno. 
Systematika zákona a způsob vymezování pojmů odpovídá 
současnému trendu konstrukce struktury nových daňových zákonů, 
kdy pojmy nejsou vymezovány na začátku zákona, ale tam, kde je to 
nejvhodnější z hlediska systematiky zákona. Systematika zákona je 
pak poplatná tomu, že v části první jsou vymezeny základní 
konstrukční prvky daně, a to ve standardním pořadí, a v části druhé její 
správa. 
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13, 15, 20. Domníváme se, že by tímto došlo ke zpřehlednění a 
systematizaci celého navrženého předpisu. 

43. Komora daňových 
poradců 

3. D Ke kvalitě důvodové zprávy 

Důvodová zpráva obsahuje v mnoha případech pouze gramatický popis 
dotčeného ustanovení a nikoliv proč zákonodárce považovat za vhodné 
jednotlivé ustanovení konstruovat tak jak je obsaženo v návrhu.  

 

Návrh 

Bylo by vhodné provést revizi navrženého znění důvodové zprávy, 
zejména bodů 1.1.1 - 1.1.2, 1.1.4, k § 20, aby při další aplikaci normy 
bylo možné použití dostupných metod výkladu práva zejména 
účelového a historické, pro který by měla právě důvodová zpráva 
poskytovat dostatečné vodítko. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena. 

43. Komora daňových 
poradců 

4. Z K charakteru navrhované daně - tato připomínka je zásadní 

Návrh 

Domníváme se, že tak jak je návrh předložen, má navrhovaná digitální 
daň charakter daně z příjmu tak, jak jej definují smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění. Proto navrhujeme buďto přepracovat navržený 
koncept nebo v důvodové zprávě potvrdit, že z hlediska smluv o 
zamezení dvojího zdanění má navrhovaná daň charakter daně z příjmů, 
což by mělo v souladu s relevantní judikaturou (MS Praha 10 Ca 
39/2004-97 ze dne 22. 4. 2005 (Sbírka rozhodnutí NSS 3/2007 
(č.1103/2007 Sb. NSS), 9 Afs 66/2010-189 ze dne 13. 1. 2011) za 
následek, že by mohly být zdaňovány pouze příjmy zahraničních 
subjektů, které mají skutečné sídlo ve státě, s nímž není uzavřena 
smlouva o zamezení dvojího zdanění.  

 

Zdůvodnění 

Domníváme se, že tak jak je předložen koncept nové daně, jde o daň, 
která v souladu s příslušnými smlouvami o zamezení dvojího zdanění 
(většinou čl. 2 smlouvy), má charakter daně z příjmů. Z tohoto 
hlediska dle našeho názoru není relevantní název daně ani technika 

Nevyhověno. 
Navrhovaná daň má charakter nepřímé daně a nikoliv daně z příjmů. 
To ostatně potvrzuje i stanovisko Evropské komise vyjádřené 
v dokumentu sp. zn. WK 12861/2018 INIT (dokument Ecofin) ze dne 
25. října 2018, ve kterém je uvedeno, že daň typu DST je nepřímou 
daní. 

Členění daní na daně přímé a nepřímé je základním členěním daní 
v daňové soustavě. Podle odborné literatury (KARFÍKOVÁ, Marie 
a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters 
Kluwer, 2018. 344 s. ISBN 978-80-7552-935-0) platí, že nahlíženo na 
toto členění kategorií příjmu jsou přímé daně ty, které zdaňují příjem 
při jeho vzniku, a nepřímé daně ty, které zdaňují příjem při jeho 
spotřebě. Z hlediska daňového subjektu pak přímé daně hradí ten, kdo 
ekonomicky daň nese, nepřímé daně hradí někdo jiný, než ten, kdo 
ekonomicky daň nese, a hrazení daně na toho, kdo daň ekonomicky 
nese, přenáší prostřednictvím ceny za poskytované zboží nebo služby. 

Daň z vybraných digitálních služeb nezdaňuje příjem při jeho vzniku, 
ale až v okamžiku jeho spotřeby, tj. při poskytnutí zdanitelné služby za 
úplatu na území České republiky. Daň z vybraných digitálních služeb 
tak naplňuje znaky nepřímé daně. 
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výběru. Je zde dle našeho názoru osoba, která je povinna tuto daň platit 
s tím, že není relevantní, že ji zákon označuje jako plátce. V této 
souvislosti je pak naopak otázkou, jestliže zde je plátce, kdo je 
poplatníkem či osobou povinnou platit tuto daň. Dále se tato daň platí 
za zdaňovací období a podléhají jí příjmy, které obecně podléhají dani 
z příjmů. Dokonce je zde stanovena povinnost platit zálohy na tuto 
daň. Z tohoto hlediska dle našeho názoru není relevantní, že jsou 
zdaňovány pouze příjmy bez uplatnění výdajů. Takovým způsobem 
jsou zdaňovány mnohé příjmy, které podléhají ZDP. Celkově tedy dle 
našeho názoru má uvedená daň charakter daně z příjmu. 

43. Komora daňových 
poradců 

5. Z Zavedení editační povinnosti - tato připomínka je zásadní 

Návrh 

Navrhujeme doplnit závazné posouzení na:  

a) to, zda transakce podléhá digitální dani  

b) stanovení výpočtu základu daně, resp. určení parametrů, které 
do výpočtu základu daně vstupují. 

 

Zdůvodnění 

Jde o zcela novou daň, se kterou nejsou žádné zkušenosti a to ani ve 
světě, s výjimkou Slovenské republiky. Návrh je velmi komplikovaný 
a budou vznikat mnohé výkladové problémy při jeho praktické 
aplikaci. V praxi bude vznikat množství situací, kdy nebude zřejmé, 
jaký je správný postup, ať již v otázce co nové dani podléhá, tak i v 
otázce, jak má vypadat výpočet daňové povinnosti. V mnohých 
případech bude nezbytné vyhodnocovat a posuzovat neprávní a 
nefinanční informace, které budou mít mnohdy spíše vysoce technický 
a odborný charakter. Daňový subjekt se tak může dostat do vážných 
problémů, kdy nebude zřejmé, jak má správně postupovat a může se 
dopouštět neúmyslných chyb. Proto považujeme z hlediska 
předvídatelnosti práva a právní jistoty a v neposlední řadě i opakovaně 
deklarované vstřícnosti MF vůči poctivým daňovým subjektům za 
nezbytné, zavést v této věci editační povinnost (závazné posouzení).  

Nevyhověno. 
Snahou Ministerstva financí je minimalizovat použití institutu 
závazného posouzení. Důvodem je zejména skutečnost, že tento 
institut nevhodně ingeruje do výlučné pravomoci moci soudní, protože 
závazné posouzení představuje výklad právního předpisu. Ten však 
není závazný pro soud, a tedy je závazný pouze zdánlivě. 

Bez ohledu na uvedené však lze s ohledem na předpokládaný počet 
subjektů daně očekávat, že v duchu zásady vstřícnosti poskytne 
Ministerstvo financí a orgány Finanční správy České republiky 
dotčeným subjektům potřebnou metodickou podporu v potřebném 
rozsahu. 
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43. Komora daňových 
poradců 

6. Z Daňová uznatelnost digitální daně - tato připomínka je zásadní 

Návrh 

a) Pokud budeme vycházet ze stávajícího znění a daná daň bude 
mít charakter daně z příjmů, měla by se logicky započítávat 
na případnou celkovou daňovou povinnost z titulu DPPO (pak 
by logicky měla být daňově neuznatelná - § 25 odst. 1 písm. 
s ZDP) a celkově by s ní mělo být zacházeno (například i 
z hlediska smluv o zamezení dvojího zdanění) jako s daní 
z příjmů. 

b) Pokud bude návrh přepracován a daná daň nebude mít 
charakter daně z příjmů, navrhujeme výslovně upravit 
daňovou uznatelnost uvedené digitální daně z hlediska ZDP. 

 

Zdůvodnění 

 Z hlediska toho, jaký charakter bude daná daň mít, je nezbytné řešit i 
otázku její daňové uznatelnosti  (§ 24 odst. 2 písm. ch) ZDP a § 25 
odst. 1 písm. s) ZDP. 

Vysvětleno. 
Daň z vybraných digitálních služeb nemá charakter daně z příjmů (viz 
vypořádání připomínky 43/4). 

Není nutné novelizovat zákon o daních z příjmů, neboť podle § 24 
odst. 2 písm. ch) tohoto zákona jsou daňově uznatelné daně a poplatky 
s výjimkami uvedenými v § 25 zákona o daních z příjmů. S ohledem 
na to, že daň z vybraných digitálních služeb není uvedena jako 
výjimka v § 25 zákona o daních z příjmů, je zřejmé, že je jako ostatní 
daň daňově uznatelná podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních 
z příjmů. 

43. Komora daňových 
poradců 

7. Z K jednotlivým ustanovením návrhu zákona 

K § 2 - tato připomínka je zásadní 

§ 2 
Skupina a její členská entita 

 (2) Konsolidovanou účetní závěrkou skupiny se pro účely daně 
z vybraných digitálních služeb rozumí konsolidovaná účetní závěrka 
sestavená podle účetních předpisů nebo zásad obecně uplatňovaných 
ve státě nebo jurisdikci, ve kterých podléhá zdanění z důvodu svého 
sídla nebo místa vedení nejvyšší mateřská entita této skupiny. 

 

Připomínka 

Použitý pojem "... předpisů nebo zásad obecně uplatňovaných..." 
termínem standardů. Z hlediska účetní terminologie jsou mnohdy 
zásady chápány jako účetní principy tj. teoretická východiska vedení 

Nevyhověno. 
Nejde o standardy ve smyslu například Českých účetních standardů 
nebo mezinárodních účetních standardů. 

Vymezení skupin vychází z vymezení nadnárodních skupin podniků 
podle směrnice DAC 4 resp. opatření BEPS č. 13 (výměna zpráv podle 
zemí), protože „skupina“ podle zákona o dani z vybraných digitálních 
služeb (na rozdíl od nadnárodních skupin podniků však „skupina“ 
podle návrhu zákona má zahrnovat i čistě vnitrostátní skupiny). Proto 
se nepovažuje za vhodné, odchylovat se terminologicky od vymezení, 
které je převzato z § 13zc odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., 
o mezinárodní spolupráci při správě daní. 
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účetnictví a nikoliv jako postupy vedoucí k sestavení konsolidované 
účetní závěrky. Domnívám se, že MF mělo na mysli právě standardy. 
Uvedené je i v souladu s důvodovou zprávou.  

Navrhujeme nahradit pojem. 

43. Komora daňových 
poradců 

8. Z K § 3 - tato připomínka je zásadní 

§ 3 

Vymezení samostatné osoby povinné k dani 

(1) Samostatnou osobou povinnou k dani je právnická osoba nebo 
jednotka bez právní osobnosti, které nejsou členskou entitou skupiny a 
které poskytly zdanitelnou službu uskutečněnou v rozhodném období, 
pokud je 

a)  celková výše jeho výnosů v tomto období vyšší než 750 000 
000 EUR a  

b)  úhrn částí úplat za poskytnutí zdanitelné služby uskutečněné 
v tomto období připadajících na Českou republiku vyšší než 50 000 
000 Kč. 

 

Připomínka 

Z návrhu není zřejmé, zda povinnou osobou rozumí pouze právnická 
osoba nebo jednotka bez právní subjektivity zřízena podle českého 
práva. Navrhujeme, aby zákon upřesnil seznam právních forem osob, 
na které zdanění dopadne.  

Návrh je vnitřně nekonzistentní, když v písm. a) jsou kritériem výnosy, 
zatímco v písm. b) jsou kritériem úplaty. Navíc není jasné, za které 
období se tyto úplaty mají posuzovat. Nic na tom nemění ani definice 
legislativní zkratky „úplata“ pro účely zákona v § 10 návrhu. 
Navrhujeme proto použít namísto termínu „úplata“ termín „výnos“, 
který je zejména z hlediska účetní terminologie vhodnější. 

Dalším praktickým problémem je alokace úplat za služby připadající 
na Českou republiku. Alespoň v důvodové zprávě by měla být určena 
jasná kritéria, podle kterých se úplata týkající se více zemí bude 
alokovat na jednotlivé dotčené státy včetně České republiky. V praxi je 

Nevyhověno. 
 
K právní formě: 

Zákon nepředepisuje, aby právnická osoba nebo jednotka bez právní 
osobnosti byly zřízeny podle českého práva. Lze očekávat, že velká 
část osob povinných k dani bude zřízena podle práva jiného státu. 

K jednotce bez právní subjektivity: 

Jde o pojem používaný v daňovém právu pro non-subjekty. Základem 
pojmu je § 24 odst. 6 daňového řádu (jiné jednotky, kterým zákon 
svěřuje výkon práv a povinností), přičemž se tento pojem používá 
napříč daňovým právem. V případě českého práva jde zejména o 
svěřenský fond, podílový fond a fond obhospodařovaný penzijní 
společností. V případě zahraničních jednotek jde zejména o trusty a 
partnershipy. 

Právní řád pro tyto non-subjekty používá různá označení, aniž by je 
blíže vymezoval – mezinárodní právo soukromé je označuje jako 
zařízení obdobné svěřenskému fondu, evropské právo je označuje jako 
právní uspořádání a daňové právo je označuje jako jednotky bez 
právní osobnosti. 

K výnosům a výši úplaty: 

Nejde o nekonzistenci, ale jde o různá kritéria s různými podmínkami 
pro jejich naplnění. 

Pokud jde o nadnárodní práh, je cílem vycházet z výnosů ze všech 
činností dané osoby povinné k dani (resp. z konsolidovaných výnosů 
za celou skupinu, srov. § 5), ať již naplňují předmět daně nebo ne. 
Tato hranice 750 000 000 EUR je všeobecně používána pro vymezení 
nadnárodních skupin podniků v oblasti mezinárodního zdanění (srov. 
např. výměnu zpráv podle zemí podle směrnice DAC 4 resp. opatření 
č. 13 BEPS nebo vymezení MNE v Transfer pricing guidelines).  
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totiž poměrně běžné, že reklamní služby vč. digitálních jsou 
nakupovány centrálně pro určitý region a rozpočet reklamní kampaně 
ve vztahu ke konečnému poskytovateli digitální služby se tak netýká 
pouze určitého státu. Vhodným kritériem může být např. počet 
obyvatel publikovaný statistickými úřady k určitému datu. 

Kritérium podle odst. 1 písm. a) je v ČR nespravovatelné. Údaje o 
celkových celosvětových příjmech u entity, která nemá sídlo v ČR a 
není daňovým rezidentem ČR, nejsou prakticky zjistitelné, zvláště 
v případech subjektů se sídlem ve státech se kterými nemáme uzavřeny 
odpovídající mezinárodní smlouvy. 

Dále zcela chybí vymezení pojmu jednotka bez právní subjektivity. 
Uvedené pojmosloví neodpovídá jakýmkoliv definovaném termínům 
ve veřejném či soukromém právu, ale jedná se o artificiální sousloví 
bez obecného významu a je nutné jej proto vymezit; minimálně by 
měla být obsažena legislativní zkratka na zákon č. 164/2013 Sb.; bližší 
vymezení ani záměr není obsažen k této věci ani v důvodové zprávě. 
Navrhujeme doplnit. 

Nadnárodní práh tedy určuje, že zdanění touto daní podlehnou pouze 
nadnárodní skupiny podniků (MNE) a srovnatelné vnitrostátní 
skupiny, případně takové osoby, které jsou samostatné a přitom 
dosahují stejné výše výnosů. 

Pokud jde o národní práh (50 000 000 Kč), jde o ukazatel digitální 
přítomnosti v České republice, přičemž částka odpovídá základu daně. 
Pokud tato osoba samostatně (§ 3) nebo v rámci skupiny jako celku 
(§ 5) v České republice v rozhodném období poskytly takový objem 
služeb, že základ daně činí nejméně 50 000 000 Kč, pak taková osoba 
či jednotka jsou osobou povinnou k dani. 

K alokaci úplat: 

Alokace úplat na Českou republiku je vymezena v § 27 odst. 2 a 3, § 
28 odst. 2 a § 29 odst. 2, jde o částky vstupující do základu daně. 

Alokace úplat vychází z návrhu směrnice a je založena na počtu 
uživatelů (primárně na základě IP adres). Nalezení optimálnějšího 
řešení alokace úplat se předpokládá v rámci globálního řešení 
digitálního zdanění na poli OECD. Do nalezení globálního řešení však 
navrhovaná daň bude sloužit jako překlenovací opatření. 

K nespravovatelnosti údajů podle odst. 1 písm. a): 

Pokud jde o členské entity nadnárodních skupin podniků, lze získání 
těchto informací očekávat v rámci výměny zpráv podle zemí. 

V této oblasti se nad to uplatní mezinárodní spolupráce při správě 
daní, přičemž instrumenty pro mezinárodní spolupráci, kdy má Česká 
republika uzavřena tyto smlouvy s významným počtem států a 
jurisdikcí (signatáři tzv. Štrasburské úmluvy, smluv o výměně 
informací v daňových záležitostech a smlouvy o zamezení dvojímu 
zdanění, které se co do výměny informací vztahují na všechny druhy 
daní).  
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43. Komora daňových 
poradců 

9. Z K § 7 - tato připomínka je zásadní 

§ 7 
Vymezení plátce 

Plátcem daně z vybraných digitálních služeb je osoba povinná k dani, 
která v rozhodném období na území České republiky uskutečnila 
poskytnutí 

a) pouze zdanitelné služby využití mnohostranného digitálního 
rozhraní, pokud celkový počet registrovaných uživatelů tohoto 
rozhraní v tomto období přesáhl 200 000, nebo 

b) jiné zdanitelné služby než využití mnohostranného digitálního 
rozhraní, bez ohledu na to, zda také na území České republiky 
uskutečnila poskytnutí zdanitelné služby využití mnohostranného 
digitálního rozhraní. 

 

Připomínka 

Z návrhu není zřejmé, zda počet uživatelů je myšlen jen v ČR nebo 
celosvětově, zda se jedná o uživatele registrované nebo se do tohoto 
počtu započítávají i samotné přístupy podle IP adresy, v takovém 
případě vyvstává otázka v situaci, kdy jeden uživatel čerpá vybrané 
digitální služby z několika různých IP adres současně, zda se 
započítává každá jednotlivá adresa. Doporučujeme tyto otázky 
v návrhu vyjasnit.  

Vyhověno. 
Text ustanovení stanoví „celkový počet registrovaných uživatelů“, 
nejde tedy pouze o uživatele s vazbou na Českou republiku, ale o 
veškeré uživatele. 

Pokud jde o pojem „registrovaný uživatel“, pak jde o libovolnou 
formu registrace, účtu či jiné permanentní identifikace uživatele. 
Nejde tak o samostatné anonymní přístupy, při kterých není využíván 
žádný uživatelský účet. 

V tomto směru byla doplněna důvodová zpráva. 

43. Komora daňových 
poradců 

10. Z K § 8 - tato připomínka je zásadní 

§ 8 
Vymezení předmětu daně 

Předmětem daně z vybraných digitálních služeb je poskytnutí 
zdanitelné služby za úplatu na území České republiky. 

 

Připomínka 

Z návrhu není zřejmě, zda je myšleno, že úplatu za užití vybraných 
digitálních služeb poskytne koncový uživatel. Doporučujeme v tomto 

Vyhověno. 
Je nerozhodné, kdo úplatu poskytne. Například v případě cílené 
reklamy zpravidla nepůjde o koncového uživatele, ale o zadavatele 
reklamy, v případě zpřístupnění mnohostranného digitálního rozhraní 
pak nemusí být úplata placena pouze českým uživatelem, podstatné je, 
že se váže k transakci, ve které je zapojen český uživatel. 

Text návrhu byl upraven tak, aby bylo zjevné, že nezávisí na tom, kdo 
úplatu zaplatí. 
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smyslu návrh upřesnit. 

43. Komora daňových 
poradců 

11. Z K § 12 - tato připomínka je zásadní 

§ 12 
Digitální rozhraní a jeho uživatel 

(1) Digitálním rozhraním je pro účely daně z vybraných digitálních 
služeb software přístupný uživateli, zejména 

a) internetová stránka, 

b) aplikace nebo 

c) mobilní aplikace. 

(2) Uživatelem digitálního rozhraní je pro účely daně z vybraných 
digitálních služeb fyzická osoba, právnická osoba nebo jednotka bez 
právní osobnosti, které přistupují na digitální rozhraní pomocí 
technického zařízení. 

(3) Uživatel digitálního rozhraní je z České republiky, pokud tento 
uživatel využije toto rozhraní z technického zařízení, které se podle IP 
adresy nachází v České republice. Nelze-li podle IP adresy určit, ve 
kterém státě se uživatel nachází, má se za to, že je uživatel z České 
republiky, pokud má bydliště nebo sídlo na území České republiky. 

(4) IP adresou podle odstavce 3 je identifikátor, který se používá 
u internetových protokolů k jednoznačnému určení koncového bodu 
a je jedinečný v době komunikace. 

(5) Má se za to, že uživatel digitálního rozhraní, které je i jen z části 
zaměřeno nebo cíleno na osoby s bydlištěm nebo sídlem na území 
České republiky, má bydliště nebo sídlo na území České republiky. 

 

Připomínka 

Problematika IP adres je poměrně rozsáhlá v kontextu jistoty 
identifikace subjektu, jenž digitální rozhraní použije. IP adresy mohou 
být nejenom softwarově měněny, ale rovněž neposkytují jednoznačné 
určení koncového bodu. Důvodem je zejména omezený rozsah IP adres 
ve verzi 4. IP v4 přitom může být lokálně změněna například použitím 

Částečně vyhověno. 
Pro mnohostranné digitální rozhraní je zásadní existence třetí strany 
(tedy zprostředkovatele), která je pro účely této daně osobou povinnou 
k dani. Tato třetí strana zároveň není přímým poskytovatelem zboží 
nebo služeb, které jsou předmětem transakce mezi uživateli. Nelze 
stanovit jednotný obchodní model, který podléhá dani. Společnosti 
jsou často založené na kombinaci různých obchodních modelů a 
digitální sféra poskytuje skutečně rozmanité možnosti. 
 
Demonstrativní vymezení: 
K připomínce nedostatečného demonstrativního vymezení digitálního 
rozhraní lze uvést, že opět, vzhledem k velmi turbulentnímu vývoji ve 
světě technologií, nelze vytvořit úplný výčet toho, co je/bude 
digitálním rozhraním.  

Komunikační rozhraní s datovým připojením je považováno za 
digitální rozhraní, nicméně je potřeba stanovit další vlastnosti a 
případně charakter poskytované služby. Za využití mnohostranného 
digitálního rozhraní není považováno poskytování samotné 
komunikační služby podle § 19. Pokud však toto rozhraní např. 
zobrazuje cílenou reklamu, pak již jde o digitální rozhraní a je pro daň 
relevantní (pokud tuto reklamu na toto zařízení umisťuje plátce daně). 

K uvedenému příkladu tak lze uvést, že definici digitálního rozhraní 
naplní. 
 
K IP adresám: 
Návrh vychází z návrhu evropské směrnice, aby bylo co možná 
dosaženo shody mezi evropskými státy, které zavedou digitální daň, 
bez ohledu na to, že nebylo dosaženo celoevropské shody na jejím 
zavedení. 

Kritérium IP adres bylo zvoleno jako kompromisní řešení, které 
objektivním způsobem váže uživatele k určitému státu (protože IP 
adresa se v určitém okamžiku vždy váže k nějakému komunikačnímu 
rozhraní) i přesto, že nejde o prostředek dokonalý (již zmíněné VPN 
apod.). Zjišťování vazby stát-IP adresa je také relativně málo 
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korporátních VPN, určitých webových prohlížečů a jiných SW. 
Uvedená fikce v odst. 4 může být velmi těžko ověřitelná nejenom u 
samotného plátce při případné kontrole správcem daně, neboť u 
určitých digitálních rozhraní nemusí vystupovat uživatel sám se 
správnými identi fikačn& iacute;mi údaji, atd.  

Demonstrativní vymezení digitálního rozhraní se jeví jako naprosto 
nedostatečné a může vést k aplikačním problémům. Je rozhraním 
jakékoliv komunikační rozhraní s datovým připojením (např. 
komunikační rozhraní v automobilu s vlastním operačním systémem, 
které nabízí mj. i služby poskytované třetími stranami)? 

Doměnka, že uživatel digitálního rozhraní, které je i jen z části 
zaměřeno nebo cíleno na osoby s bydlištěm nebo sídlem na území ČR, 
má bydliště nebo sídlo v ČR, by mohla vést k absurdním závěrům, že 
určitá globální kampaň, která se okrajově týká také ČR, se pro účely 
zdanění týká ČR a veškeré související příjmy tak podléhají zdanění 
v ČR. To je v praxi tak jako tak neaplikovatelné a navíc může dojít ke 
konfliktu s jinými daňovými jurisdikcemi bez jasného řešení tohoto 
konfliktu. 

Z návrhu není ani zřejmé, jak se bude postupovat v případě, pokud 
podle IP adresy nelze určit, ve kterém státě se uživatel nachází a 
zároveň není známo bydliště nebo sídlo uživatele.  

Dále není zřejmá vazba mezi odstavci 3 a 5, tedy zda musí být splněny 
kumulativně nebo alternativně. Navrhujeme detailněji analyzovat, zda 
navržený přístup je z hlediska jeho praktické aplikovatelnosti. 

zatěžující pro poskytovatele služeb (pokud se plátce například 
spolehne na reverzní DNS), byť ani v tomto případě nemusí být vždy 
IP adresa spojitelná s určitým státem (buď proto, že reverzní DNS 
záznam obsahuje generickou TLD, nebo proto, že reverzní DNS 
záznam neexistuje) – obdobné argumenty platí pro libovolnou jinou 
rozumnou metodu geolokace z IP adres.  

Proto bylo přidáno sekundární kritérium, v případě, kdy z IP adresy 
nelze zjistit stát, vychází se z bydliště uživatele, protože různé služby 
s tímto údajem pracují. 

Pokud plátce nepracuje s bydlištěm uživatele, ani nelze k IP adrese 
přiřadit stát, ani nelze uplatnit odst. 5 (fikce bydliště podle zaměření 
rozhraní) pak je údaj o státu uživatele plátci objektivně neznámý, 
a proto nemůže mít daňové následky. V tomto směru byla upravena 
důvodová zpráva. 

Ke vztahu odst. 3 a 5: 
Zákon stanoví kaskádu pro určení příslušnosti uživatele k České 
republice. 

Primárním je IP adresa – pokud je z IP adresy patrný stát uživatele, 
pak je rozhodné, zda IP adresa přísluší k České republice. 

Pokud z IP adresy stát není patrný, pak je sekundárním kritériem 
bydliště – pokud má uživatel bydliště na území České republiky, 
uplatní se vyvratitelná právní domněnka, že se také nachází na území 
České republiky v době poskytnutí služby. 

Protože poskytovateli služby nemusí být vždy bydliště známo, zavádí 
se obecná vyvratitelná domněnka pro digitální rozhraní (v případě 
digitálního rozhraní zaměřeného na Českou republiku se presumuje, že 
všichni jeho uživatelé mají bydliště v České republice) a dále pro 
cílenou reklamu (v případě cílené reklamy zaměřené na Českou 
republiku se presumuje, že se zobrazuje uživatelům s bydlištěm 
v České republice). 

Protože jde o vyvratitelné právní domněnky, lze je vyvrátit, zejména 
pokud rozhraní pracuje s bydlištěm uživatele a eviduje u něj 
skutečnost, že má bydliště mimo Českou republiku. 
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43. Komora daňových 
poradců 

12. Z K § 14 - tato připomínka je zásadní 

§ 14 
Vymezení zdanitelné služby 

 (2) Pokud je cílená reklama podle odstavce 1 písm. a) umístěna na část 
digitálního rozhraní přenechanou k užití jinému, vzniká daňová 
povinnost tomu, komu byla tato část přenechána. 

 

Připomínka 

Prima facie neodpovídá znění důvodové zprávě. Ultima ratio by se 
jednalo dle odst. 2 o subjekt, který je v pozici nájemce daného 
virtuálního prostoru, neboť ten je jeho uživatelem. Nicméně dle 
důvodové zprávy lze rozumět, že cílem je zdanit provozovatele daného 
virtuálního prostoru nebo jeho části tj. google, facebook, atd. Takto by 
bylo možné interpretovat toto ustanovení tak, že je-li zhotovitelem 
cílené reklamy reklamní agentura, která tedy zhotovuje reklamu na 
žádost zákazníka, tj. zadavatele požadavku, dopadne konečné zdanění 
na tohoto zákazníka, nikoli na tvůrce reklamního návrhu.  

Navrhujeme zpřesnit text návrhu předpisu, aby bylo jazykové znění § 
14 odst. 2 více přiléhavé záměru. 

Nevyhověno. 
V souladu s návrhem směrnice je v případech, kdy je část digitálního 
rozhraní přenechána k užívání jinému (např. je propachtovaná), pak 
nevzniká daňová povinnost tomu, kdo přenechal užívání digitálního 
rozhraní (tedy provozovatel rozhraní), ale vzniká tomu, komu bylo 
užívání této části rozhraní přenecháno. Pokud by takové kolizní 
pravidlo nebylo zavedeno, mohly by vzniknout spory o to, komu 
daňová povinnost má vzniknout, zda provozovateli digitálního 
rozhraní, tomu komu byla část digitálního rozhraní přenechána k užití, 
nebo oběma subjektům. Z tohoto důvodu se stanoví jasné kolizní 
pravidlo. 

Tomuto odpovídá jak textace ustanovení, tak důvodová zpráva. 

43. Komora daňových 
poradců 

13. D K § 16 

§ 16 
Uskutečnění zdanitelné služby 

Zdanitelná služba provedení cílené reklamní kampaně se považuje za 
uskutečněnou dnem, ve kterém nastala poslední úplatná událost 
u cílené reklamy, 

a) pokud zdanitelná služba spočívá v umístění této cílené 
reklamy, a 

b) k jejímuž umístění byla poskytnuta doplňková služba, pokud 
zdanitelná služba spočívá v poskytnutí této doplňkové služby. 

 

Připomínka 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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V písm. b) není definováno, co je myšleno doplňkovou službou, 
navrhujeme toto v návrhu vyjasnit. 

43. Komora daňových 
poradců 

14. D K § 17 

§ 17 
Místo poskytnutí zdanitelné služby 

Zdanitelná služba provedení cílené reklamní kampaně je poskytnuta na 
území České republiky, pokud v souvislosti s činností alespoň 
1 uživatele z České republiky dojde u  

a) cílené reklamy k úplatné události, v případě, že zdanitelná 
služba spočívá v umístění této cílené reklamy, a 

b) cílené reklamy, k jejímuž umístění byla poskytnuta doplňková 
služba, k úplatné události, v případě, že zdanitelná služba spočívá 
v poskytnutí této doplňkové služby. 

 

Připomínka 

Předpokládáme, že je převzata definice „uživatele“ z § 12, navrhujeme 
toto vyjasnit.  

Vysvětleno. 
Ano, jde o uživatele digitálního rozhraní, jak je pro účely této daně 
vymezen v § 12 odst. 3. 

43. Komora daňových 
poradců 

15. D K § 19 

§ 19 
Vymezení zdanitelné služby 

(1) Využitím mnohostranného digitálního rozhraní je pro účely daně 
z vybraných digitálních služeb  

a) uzavření transakce mezi uživateli mnohostranného digitálního 
rozhraní usnadňujícího související dodávky zboží nebo poskytnutí 
služeb a 

b) zpřístupnění nebo jiné využití mnohostranného digitálního 
rozhraní uživatelem. 

(2) Na zpřístupnění nebo jiné využití mnohostranného digitálního 
rozhraní uživatelem, vztahující se k jedné úplatě, se hledí jako na 
samostatné poskytnutí zdanitelné služby. 

Vyhověno. 
Materiál byl upraven. 
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(3) Využitím mnohostranného digitálního rozhraní podle odstavce 
1 není  

a) poskytování regulované finanční služby regulovanou finanční 
entitou, 

b) provozování hazardní hry, 

c) zpřístupnění nebo jiné využití digitálního rozhraní, pokud je 
jediným nebo hlavním účelem jeho zpřístupnění  

1. dodávání digitálního obsahu uživatelům,  

2. poskytování služeb hraní počítačové hry nebo jiného 
obdobného interaktivního softwaru určeného pro volný čas a zábavu 
uživatelům, 

3. poskytování komunikační služby uživatelům nebo  

4. poskytování platební služby uživatelům. 

 

Připomínka 

Má se za to, že každé jednotlivé zpřístupnění nebo využití 
mnohostranného digitálního rozhraní se považuje za samostatné 
uskutečnění zdanitelné služby? Navrhujeme toto v návrhu vyjasnit. 

K § 19 důvodové zprávy. V posledním odstavci je pravděpodobně 
nesprávně zmíněno usnadňuje dodání digitálního obsahu. Rozumíme, 
že ustanovení cílí na provozovatele tzv. tržišť (aj. virtual marketplace), 
jejichž poskytování přístupu k platformě by mělo být zdaněno. Jedná 
se přitom zejména o platformy, které obchod zprostředkovávají, ale 
následné poskytnutí probíhá zpravidla fyzicky nikoliv v podobě 
digitálního obsahu. Navrhujeme zpřesnit znění důvodové zprávy. 

43. Komora daňových 
poradců 

16. Z K § 20 - tato připomínka je zásadní 

§ 20 
Mnohostranné digitální rozhraní 

Mnohostranným digitálním rozhraním je pro účely daně z vybraných 
digitálních služeb digitální rozhraní, které umožňuje uživateli vyhledat 

Vyhověno. 
Aniž by byly činěny závěry ve vztahu k těmto konkrétně uvedeným 
platformám lze konstatovat, že mnohostranným digitálním rozhraním 
může být také internetový obchod sdružující více prodejců, kteří na 
tomto rozhraní jako uživatelé nabízejí dodávku zboží jiným 
uživatelům, například spotřebitelům. Provozovatel takového 
internetového tržiště, v rámci kterého dochází ke spojení uživatelů a 
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jiného uživatele a interagovat s ním. 

 

Připomínka 

Cílí toto ustanovení na internetové obchody, které sdružují vice 
prodejců, např. Amazon, Aliexpress? 

k usnadnění souvisejících dodávek zboží a služeb, může být při 
splnění dalších zákonem určených podmínek plátcem daně. 

Důvodová zpráva byla upravena. 

43. Komora daňových 
poradců 

17. Z K § 21 - tato připomínka je zásadní 

§ 21 
Uskutečnění zdanitelné služby 

Zdanitelná služba využití mnohostranného digitálního rozhraní se 
považuje za uskutečněnou dnem, ve kterém 

a) jsou známi všichni účastníci transakce, pokud zdanitelná 
služba spočívá v uzavření transakce mezi uživateli, 

b) je splatná úplata nebo její první část, pokud zdanitelná služba 
spočívá v jiném využití mnohostranného digitálního rozhraní než podle 
písmene a). 

 

Připomínka 

Z textu tohoto ustanovení není zřejmé, pokud se uskutečňuje transakce 
prostřednictvím mnohostranného rozhraní mezi dvěma uživateli ze 
dvou odlišných států, na straně kterého ze států se bude tato zdanitelná 
služba při stanovení dílčího základu daně započítávat. Navrhujeme tuto 
otázku vyjasnit. 

Vysvětleno. 
Předmětné ustanovení otázku místa poskytnutí zdanitelné služby 
neřeší. Toto ustanovení pouze vymezuje okamžik uskutečnění 
zdanitelné služby pro účely určení okamžiku, kdy dojde k naplnění 
předmětu daně. 

43. Komora daňových 
poradců 

18. D K § 23 

§ 23 
Vymezení zdanitelné služby 

Prodejem dat o uživatelích je prodej dat shromážděných o uživatelích 
digitálního rozhraní a získaných na základě jejich aktivity na tomto 
rozhraní, s výjimkou prodeje dat 

a) získaných ze senzoru nebo 

Vysvětleno 
Vysvětlení je již obsaženo ve zvláštní části důvodové zprávy k § 23 
(podle dosavadního číslování). Typicky se jedná např. o data získána 
prostřednictvím tzv. „internetu věcí“. 
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b) regulovanou finanční entitou. 

 

Připomínka 

Z návrhu není zřejmé, co se rozumí daty, které byly získány ze 
senzorů. Navrhujeme tento termín vyjasnit. 

43. Komora daňových 
poradců 

19. D K § 24 

§ 24 
Uskutečnění zdanitelné služby 

Zdanitelná služba prodeje dat o uživatelích se považuje za 
uskutečněnou dnem, ve kterém došlo k uzavření smlouvy o prodeji dat, 
nebo dnem, ve kterém je znám soubor všech uživatelů, o kterých byla 
tato data shromážděna, podle toho, který den nastal později. 

 

Připomínka 

Zdanitelná služba prodeje dat je zdanitelnou v okamžiku uzavření 
smlouvy o prodeji. Přestože bude asi tento smluvní typ konkludentně 
použit ve většině případů, může být použito i jiného smluvního typu, 
na základě něhož se poskytovatel zaváže určitá data o uživatelích 
sebrat a poskytovat průběžně, tedy soubor dat se může měnit nejenom 
co do rozsahu uživatelů, ale i struktury, neboť může docházet k 
průběžnému rozšiřování analyzovaných atributů. Jelikož je v 
samotném návrhu datum uskutečnění zdanitelné služby vymezen 
espresiss verbis jako pozdější z uvedených dvou situací, bylo by možné 
zjednodušit znění vazbou pouze na okamžik předání dat o uživatelích 
nebo jiný jednoznačně identifikovatelný okamžik. Text v důvodové 
zprávě je v dané části neúplný, vymezuje pouze jednu situaci oproti 
znění § 24 v navrženém předpise. Navrhujeme navázat okamžik 
zdanitelné služby na samotné předání dat a doplnit důvodovou zprávu. 

Vyhověno částečně. 
Zatímco smlouva bude uzavřena zásadně jednou (případně bude právě 
jednou znám úplný soubor uživatelů obsažený v těchto datech), tak 
data mohou být předávána několikrát, a tedy není vhodné vázat vznik 
daňové povinnosti na okamžik, který může nastat více než jednou. 

S ohledem na konstrukci základu daně, kdy dochází k rozpočítání 
úplaty podle poměru počtu českých uživatelů v souboru dat ku počtu 
všech v souboru dat obsažených uživatelů, nelze výši základu daně 
určit dříve, než bude tento soubor zcela znám. Současně však není 
vhodné, aby daňová povinnost vznikla dříve, než bude uzavřena 
smlouva o úplatném poskytnutí tohoto souboru dat. 

Současně bylo vymezení této zdanitelné služby upraveno tak, aby 
zahrnovalo jakékoliv úplatné poskytnutí dat o uživatelích. 

Text důvodové zprávy byl upraven. 

43. Komora daňových 
poradců 

20. Z K § 25 - tato připomínka je zásadní 

§ 25 
Místo poskytnutí zdanitelné služby 

Zdanitelná služba prodeje dat o uživatelích je poskytnuta na území 

Vysvětleno. 
 
K okrajové alokaci služeb: 
Za tímto účelem je konstruován národní práh pro určení osoby 
povinné k dani (§ 3 odst. 1 písm. b) a § 5 odst. 1 písm. b)), aby daňové 
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České republiky, pokud jsou tato data shromážděna alespoň 
o 1 uživateli z České republiky. 

 

Připomínka 

Alokace služeb k ČR za situace, kdy účast uživatele z ČR může být 
pouze okrajová, může znamenat zdanění služeb, které se fakticky ČR 
netýkají, což může vést k nejasným závěrům a případné konkurenci 
daňových jurisdikcí s nejasným řešením.  

Navíc je takto definovaná daň prakticky nespravovatekná, neboť 
správce daně nebude často schopen zjistit, že subjekt digitální dani 
v daném předmětu podléhá. Daň tak nemůže být rovná a nebude 
odpovídat zásadě padni komu padni, ale daleko spíše padní, koho si 
vybereme a u koho daň vybrat dokážeme. 

Z návrhu není zřejmě, když soubor shromážděných dat bude obsahovat 
data 10 uživatelů pocházejících z různých států, a tyto státy budou mít 
rovněž zavedenu daň z vybraných digitálních služeb s obdobným 
ustanovením, jak bude určeno místo poskytnutí zdanitelné služby? 

povinnosti vznikaly pouze těm osobám, které v České republice samy 
nebo v rámci skupiny realizují zdanitelné služby v takovém objemu, 
že za ně přijaly úplatu ve výši přesahující 50 000 000 Kč. 

K místu poskytnutí služby v kontextu jiných států: 
Místo poskytnutí zdanitelné služby v kontextu obdobných 
zahraničních daní není pro navrženou daň rozhodné. Navržený zákon 
vymezuje místo poskytnutí zdanitelné služby, aby bylo možné určit, 
zda je poskytnutá zdanitelná služba relevantní pro českou daň nebo 
nikoliv. 

Daň podle předloženého návrhu zákona daní pouze takové poskytnutí 
zdanitelné služby, které má nějaký vztah k České republice, a to pokud 
možno vhodným poměrem odpovídající tomu, v jaké míře se tato 
služba vztahuje k uživatelům v České republice. Je čistě na zvážení 
každého státu, zda a jak případnou obdobnou daň zavede a jak široké 
zdanění takovou daní bude. V tomto směru nebyl zatím dosažen 
optimální model řešící právě tyto mezinárodní diskrepance, vylučující 
dvojí zdanění. Toto řešení bude hledáno v rámci Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). 

K nespravovatelnosti: 

V této oblasti se uplatní jak vyhledávací činnost správce daně, kdy 
budou hledáni a odhalováni plátci této daně, tak mezinárodní 
spolupráce při správě daní, přičemž instrumenty pro mezinárodní 
spolupráci, kdy má Česká republika uzavřena tyto smlouvy 
s významným počtem států a jurisdikcí (signatáři tzv. Štrasburské 
úmluvy, smluv o výměně informací v daňových záležitostech a 
smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které se co do výměny 
informací vztahují na všechny druhy daní). 

43. Komora daňových 
poradců 

21. Z K § 27 - tato připomínka je zásadní 

§ 27 
Dílčí základ daně z provedení cílené reklamní kampaně 

(1) Dílčí základ daně z provedení cílené reklamní kampaně činí úhrn 
částí úplat připadajících na Českou republiku za uskutečněné 
provedení cílené reklamní kampaně spočívající v  

Vyhověno částečně. 
Počet uživatelů vs. úplata vztahující se k uživatelům: 

Skutečnost, že se při určení výše základu daně rozděluje úplata bez 
ohledu na to, jaká její část se vztahuje k jakému uživateli, ale že je 
podstatné pouze to, ke kolika uživatelům z toho kterého státu se 
poskytnutá služba vztahuje, plyne z návrhu jednoznačně. V návaznosti 
na připomínku č. 43/10 navíc bude z návrhu ještě více patrné, že 
nezávisí na tom, kdo úplatu zaplatí, a tedy přeneseně bude i více 
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a) umístění cílené reklamy nebo 

b) poskytnutí doplňkové služby k umístění cílené reklamy. 

(2) Část úplaty za uskutečněné provedení cílené reklamní kampaně 
spočívající v umístění cílené reklamy připadající na Českou republiku 
činí součin 

a) úplaty za uskutečněné provedení cílené reklamní kampaně 
spočívající v umístění cílené reklamy a 

b) podílu počtu úplatných událostí u této cílené reklamy, které 
nastaly v souvislosti s činností  

1. uživatelů z České republiky, a 

2. všech uživatelů. 

(3) Část úplaty za uskutečněné provedení cílené reklamní kampaně 
spočívající v poskytnutí doplňkové služby připadající na Českou 
republiku činí součin 

a) úplaty za uskutečněné provedení cílené reklamní kampaně 
spočívající v poskytnutí doplňkové služby k umístění cílené reklamy a 

b) podílu počtu úplatných událostí u této cílené reklamy, které 
nastaly v souvislosti s činností 

1. uživatelů z České republiky, a 

2. všech uživatelů. 

 

Připomínka 

Rozumíme správně tomuto ustanovení tak, že stanovení dílčího 
základu daně bude provedeno vždy s ohledem na počet uživatelů 
nikoliv s ohledem na výši úplat, které od těchto uživatelů pocházejících 
z různých států plynou? Navrhujeme toto v návrhu výslovně uvést.  

Z návrhu není zřejmé, co znamená reklamní kampaň, nikde není 
definována velikost, a co má být považováno za jednu reklamní 
kampaň. Navrhujeme toto v návrhu vyjasnit. 

patrné to, že je opravdu nerozhodné, jaká výše úplaty se vztahuje ke 
kterému uživateli. Návrh v tomto směru nepotřebuje doplnění. 

Reklamní kampaň: 

Text důvodové zprávy byl upraven. 
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43. Komora daňových 
poradců 

22. Z K § 29 - tato připomínka je zásadní 

§ 29 

Dílčí základ daně z prodeje dat o uživatelích 

(1) Dílčí základ daně z prodeje dat o uživatelích činí úhrn částí úplat za 
prodej dat o uživatelích připadajících na Českou republiku. 

(2) Část úplaty za prodej dat o uživatelích připadající na Českou 
republiku činí součin 

a) úplaty za prodej dat o uživatelích a 

b) podílu počtu  

1. uživatelů z České republiky, kterých se tato data týkají, a 

2. všech uživatelů, kterých se tato data týkají. 

 

Připomínka 

Návrh vychází z nesprávné hospodářské logiky, že cena dat o 
uživatelích je v zásadě fixní. Cena dat však záleží jednak na nákladech 
spojených se získáním těchto dat a dále i možností využít tato data 
k hospodářské činnosti. Je to stejné jako tvrdit, že data o 
spotřebitelském chování v Somálsku jsou stejně hospodářsky 
využitelná jako data o spotřebitelském chování ve Švýcarsku, i když je 
zřejmé, že hospodářský potenciál průměrného spotřebitele v Somálsku 
je nižší než hospodářský potenciál průměrného spotřebitele ve 
Švýcarsku (s výjimkou některých specifických komodit). 

Vysvětleno. 
Data mohou mít různou hodnotu a zákon pracuje do určité míry se 
zjednodušením. Nicméně zákon je postaven na tzv. transakčním 
přístupu. Lze tedy předpokládat, že v rámci jedné realizované 
transakce bude hodnota poskytovaných dat srovnatelná. Jakékoliv jiné 
vymezení s ohledem na možnou odlišnou hodnotu dat v rámci jedné 
transakce by bylo neúměrně složité jednak z pohledu legislativního 
vymezení, jednak z pohledu administrativních nákladů jak na straně 
správce daně, tak u samotných plátců daně.  

43. Komora daňových 
poradců 

23. Z K § 33 - tato připomínka je zásadní 

§ 33 

Rozpočtové určení daně 

Výnos daně z vybraných digitálních služeb je příjmem státního 
rozpočtu. 

 

Připomínka 

Nevyhověno. 
Navržená právní úprava rozpočtového určení daně není nesystémová. 
Úprava rozpočtového určení nové daně v širokém slova smyslu 
v zákoně, kde je tato daň upravena, je předkladatelem dlouhodobě 
používána. Naopak nesystémové by bylo upravit rozpočtové určení 
daně z vybraných digitálních služeb v zákoně o rozpočtovém určení 
daní, a to obzvláště v případě, kdy tato daň není sdílená. 

Rozpočtové určení daně je podle právnické odborné daňověprávní 
literatury (srov. KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva 
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Úprava rozpočtového určení digitální daně v zákoně je nesystémová, i 
když nemá na poplatníky daně žádný přímý dopad. Avšak úprava 
rozpočtového určení by měla být upravena v zákoně, který se zabývá 
rozpočtovým určením daní, tedy v zákoně 218/2000 Sb., a není vhodné 
tuto úpravu tříštit do jednotlivých předpisů zabývajících se 
jednotlivými daněmi. Navrhujeme jít proto cestou novelizace 
zvláštního zákona o rozpočtovém určení daní. 

a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 344 s. ISBN 978-80-
7552-935-0 nebo RADVAN, Michal, et al. Finanční právo a finanční 
správa: Berní právo. 1. vydání. Brno: Doplněk, Masarykova 
univerzita, 2008. 509 s. ISBN 978-80-210-4732-7, 978-80-7239-230-
8) konstrukčním prvkem daně, které má být upraveno společně 
s ostatními konstrukčními prvky daně.  

Je proto žádoucí, aby rozpočtové určení daně z vybraných digitálních 
služeb bylo upraveno v zákoně o dani z vybraných digitálních služeb, 
jako je tomu ostatně u daně z nabytí nemovitých věcí, jejíž rozpočtové 
určeno je upraveno v zákonném opatření Senátu o dani z nabytí 
nemovitých věcí, a daně z hazardních her, jejíž rozpočtové určení je 
upraveno v zákoně o dani z hazardních her. 

43. Komora daňových 
poradců 

24. Z K § 35 - tato připomínka je zásadní 

§ 35 
Zvláštní ustanovení o podání 

Přihláška k registraci k dani z vybraných digitálních služeb, daňové 
přiznání a dodatečné daňové přiznání se podává datovou zprávou 

a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje 
účinky vlastnoručního podpisu, nebo 

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze 
přihlásit do jeho datové schránky. 

 

Připomínka 

Ustanovení § 35 upravuje povinnou elektronickou formu podání 
datovou zprávou, pro kterou je nutný český zaručený elektronický 
podpis či přístup do datové schránky. V § 36 je dále uvedeno, že se 
očekává, že danými subjekty budou zejména zahraniční společnosti, 
které však aktuálně nemají zřízenou datovou schránku či český 
zaručený elektronický podpis. Aniž by došlo k nabytí účinnosti 
nařízení eIDAS, jeví se jako nad míru komplikované, aby jednotliví 
posléze plátci této daně provedli podání bez zvolení zmocněnce nikoliv 
pouze pro doručení, jak je uvedeno v § 36, ale i pro odesílání. 
Navrhujeme zanalyzovat praktické možnosti zahraničních plátců plnit 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 35 bylo z materiálu odstraněno v návaznosti na novelu 
daňového řádu (tzv. novela „Moje daně“). Zákon bude namísto toho 
u jednotlivých podání stanovovat, že podání se činí elektronicky. 

Pokud jde o další argumenty uvedené v připomínce, lze konstatovat, 
že nařízení eIDAS je účinné a zákon předepisuje činit podání pomocí 
uznávaného elektronického podpisu, tedy mimo jiné podpisu, který je 
v souladu s nařízením eIDAS. 

Osoby se sídlem mimo Evropskou unii resp. Evropský hospodářský 
prostor si buď mohou zřídit datovou schránku (kterou si může zřídit 
libovolná právnická či fyzická osoba, i zahraniční), nebo si mohou 
pořídit kvalifikovaný elektronický podpis v některém členském státě 
Evropské unie, anebo si mohou zvolit v České republice zmocněnce. 
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povinnou elektronickou formu podání zejména z důvodu nemožnosti 
zřízení datové schránky a obtížnému přístupu k českému zaručenému 
elektronickému podpisu a případně ustanovení z návrhu vypustit. 

43. Komora daňových 
poradců 

25. D K § 39 

§ 39 
Evidence pro účely daně z vybraných digitálních služeb 

(1) Plátce daně z vybraných digitálních služeb je povinen vést 
v evidenci pro účely daně z vybraných digitálních služeb veškeré údaje 
vztahující se k jeho daňovým povinnostem, a to v členění potřebném 
pro sestavení daňového přiznání. 

(2) V evidenci pro účely daně z vybraných digitálních služeb vede 
plátce odděleně jednotlivé poskytnutí zdanitelné služby. 

 

Připomínka 

Z návrhu není zřejmé, zda musí evidence pro účely daně z vybraných 
digitálních služeb obsahovat rovněž informace o jednotlivých 
uživatelích, a pokud ano, jak podrobné informace o uživatelích. 
Navrhujeme tuto otázku v návrhu vyjasnit. 

Vysvětleno. 
Údaje v takové podrobnosti nebudou zapotřebí pro sestavení daňového 
přiznání. Do důvodové zprávy byly doplněny příklady záznamní 
povinnosti. 

43. Komora daňových 
poradců 

26. Z K § 40 - tato připomínka je zásadní 

§ 40 
Evidence registrovaných uživatelů 

(1) Osoba povinná k dani z vybraných digitálních služeb, která v České 
republice uskutečnila poskytnutí zdanitelné služby využití 
mnohostranného digitálního rozhraní je povinna vést v evidenci 
registrovaných uživatelů údaje o platných registracích uživatelů tohoto 
rozhraní, a to v členění potřebném pro určení, zda je tato osoba 
plátcem daně z vybraných digitálních služeb. 

(2) Osoba povinná k dani podle odstavce 1 je daňovým subjektem. 

 

Připomínka 

Z návrhu není zřejmé členění evidence ani způsob ověřování identity 

Vyhověno jinak. 
Tato záznamní povinnost byla z návrhu zákona odstraněna. 
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uživatele a následná kontrola správcem daně. To celé za situace, kdy 
jedna fyzická nebo právnická osoba může mít více zařízení s unikátní 
IP adresou a může mít také více internetových identit, např. ve formě 
samostatných facebookových profilů. 

Vyplývá z návrhu, že v případě mnohostranného digitálního rozhraní 
se budou muset jednotliví uživatelé registrovat, avšak v případě 
ostatních vybraných digitálních služeb se budou uživatelé odvozovat 
od platné IP adresy. Jakým způsobem bude ošetřeno případné 
duplicitní započítání příslušné digitální adresy? Navrhujeme toto 
v návrhu vyjasnit. 

43. Komora daňových 
poradců 

27. D K § 41 

§ 41 
Daňové přiznání 

(1) Plátce daně z vybraných digitálních služeb je povinen podat daňové 
přiznání k dani z vybraných digitálních služeb. 

(2) Daňové přiznání k dani z vybraných digitálních služeb se podává 
vždy nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce po uplynutí 
zdaňovacího období. 

 

Připomínka 

Rozumíme správně, že daň bude splatná ve lhůtě pro podání daňového 
přiznání k dani z příjmů? Bude možné lhůtu pro podání daňového 
přiznání prodloužit v souladu s daňovým řádem? Navrhujeme tyto 
otázky v návrhu upřesnit. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení nemá žádný vztah k dani z příjmů, ani k daňovému 
přiznání k dani z příjmů. 

Odstavec druhý byl z návrhu vypuštěn, použije se tak obecná úprava 
podle daňového řádu. 

43. Komora daňových 
poradců 

28. Z K § 46 - tato připomínka je zásadní 

§ 46 

Záloha 

(1) Plátce daně z vybraných digitálních služeb je povinen platit daň z 
vybraných digitálních služeb prostřednictvím záloh za zálohové období 
u digitální daně. 

(2) Zálohovým obdobím je období od prvního dne následujícího po 

Vysvětleno. 
Navržená daň se svým předmětem i charakterem liší od daně z příjmů, 
a tedy není překvapivé, že se konstrukce záloh od daně z příjmů liší, 
podobně jako se liší i některé další aspekty navržené daně. 

Povinnost zaplatit daň vyplývá ze skutečnosti, že daň má stanovenou 
splatnost (§ 135 odst. 3 daňového řádu), daň je tedy splatná 
k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání. Současně bude 
daň k tomuto dni samovyměřena (srov. § 43 an.). Protože se uhrazené 
zálohy započtou na daň, která má být zaplacena, je plátce povinen 
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posledním dni lhůty pro podání daňového přiznání za bezprostředně 
předcházející zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání 
daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. 

(3) Zálohy činí jednu dvanáctinu předchozí daně. Pokud byl plátce 
plátcem pouze po část posledního bezprostředně předcházejícího 
zdaňovacího období, činí zálohy podíl předchozí daně a počtu celých 
kalendářních měsíců, po které byl plátce plátcem. 

(4) Předchozí daní podle odstavce 3 je daň, která byla tvrzena plátcem 
v daňovém přiznání za poslední bezprostředně předcházející zdaňovací 
období. Pokud bylo za toto zdaňovací období plátcem podáno 
dodatečné daňové tvrzení na daň vyšší, je touto předchozí daní tato 
vyšší daň. Pokud byla správcem daně stanovená vyšší daň za toto 
zdaňovací období, je touto předchozí daní tato stanovená vyšší daň.  

(5) Zálohy jsou splatné měsíčně, do patnáctého dne následujícího 
měsíce po skončení kalendářního měsíce, za který se zálohy platí.  

(6) Po skončení zdaňovacího období se zálohy uhrazené v jeho 
průběhu započítávají na úhradu splatné daně za toto zdaňovací období. 

 

Připomínka 

Navržené znění odst. 1 vylučuje prakticky rozdíl mezi výší záloh a 
finální daňovou povinností, neboť stanoví výlučnost platby daně 
prostřednictvím záloh, a to bez ohledu na to, že podle odst. 3 se zálohy 
neurčují podle aktuální daňové povinnosti, ale podle předchozí daně. 
Zaplacené zálohy se započtou na daňovou povinnost, ale není 
stanovena výslovná povinnost uhradit doplatek na dani. 

Zálohové období u digitální daně se odlišuje od zálohového období u 
daně z příjmů, což minimálně stojí za zdůraznění (obdobně jako je 
odlišná splatnost)!  

Výsledná záloha může vycházet a zpravidla i bude hodnotově s 
desetinnými čísly. Navrhujeme doplnit mechanismus zaokrouhlení 
vypočtené zálohy. 

zaplatit ke dni splatnosti pouze rozdíl mezi daní a uhrazenými 
zálohami. 

Současně lze poznamenat, že s ohledem na to, že se výše záloh určuje 
podle zdaňovacího období N-1, ale daň se platí podle zdaňovacího 
období N, je spíše prakticky jisté, že se budou výše uhrazených záloh a 
výše splatné daně od sebe lišit. 

Pokud jde o zaokrouhlování, použije se § 146 daňového řádu. 

43. Komora daňových 
poradců 

29. Z K § 48 - tato připomínka je zásadní Vyhověno jinak. 
V materiálu došlo k přejmenování institutu nespolehlivého plátce na 
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§ 48 
Nespolehlivý plátce 

(1) Poruší-li plátce daně z vybraných digitálních služeb závažným 
způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně z vybraných 
digitálních služeb, správce daně rozhodne, že tento plátce je 
nespolehlivým plátcem. 

(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů 
ode dne doručení rozhodnutí a má odkladný účinek. Z důvodů hodných 
zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit. 

(3) Nespolehlivý plátce může požádat správce daně o vydání 
rozhodnutí, že není nespolehlivým; žádost může podat nejdříve po 
uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, 

a) že je nespolehlivým, nebo 

b) kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že 
není nespolehlivým. 

(4) Správce daně žádosti podle odstavce 3 vyhoví, pokud plátce po 
dobu 1 roku závažným způsobem neporušuje své povinnosti vztahující 
se ke správě daně. 

(5) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
skutečnost, že je daný plátce nespolehlivým plátcem. 

 

Připomínka 

Koncepce nespolehlivého plátce u daně z vybraných digitálních služeb 
může být splývavá s nespolehlivým plátcem pro účely DPH. 
Upozorňujeme, že bude nutné jednoznačně v registrech vedených 
správcem daně a přístupným uživatelům na webovém rozhraní správce 
daně odlišit nespolehlivost plátce pro účely (i) DPH a (ii) daně z 
digitálních služeb, neboť je nutné předejít tomu, aby v praxi docházelo 
k jejich zaměňování. To by přitom mohlo vést k odvádění daně z 
přidané hodnoty odběratelem přímo na účet správce daně, protože by 
se domníval, že dodavatel je nespolehlivým, z důvodu například 
přehlédnutí typu "nespolehlivosti" plátce. Rovněž by přicházelo v 

„nespolehlivého plátce daně z vybraných digitálních služeb“ za 
účelem odlišení od nespolehlivého plátce podle zákona o dani 
z přidané hodnoty. 
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úvahu pojmově tyto dvě skupiny nespolehlivých osob odlišit. 

43. Komora daňových 
poradců 

30. Z K § 49 - tato připomínka je zásadní 

§ 49 
Blokace plateb 

(1) Poskytovatelé platebních služeb nesmějí provádět platební 
transakce ve prospěch ani k tíži platebních účtů uvedených na seznamu 
nepovolených účtů vybraných digitálních služeb. 

(2) Správce daně rozhodne o zapsání platebního účtu, který je využíván 
nespolehlivým plátcem při úplatném poskytování zdanitelné služby na 
území České republiky, na seznam nepovolených účtů vybraných 
digitálních služeb, pokud plátce daně z vybraných digitálních služeb  

a) je nespolehlivým plátcem alespoň po dobu 1 roku a 

b) po uplynutí doby podle písmene a) znovu závažným 
způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně 
z vybraných digitálních služeb. 

(3) Zákaz podle odstavce 1 jsou poskytovatelé platebních služeb 
povinni dodržovat nejpozději od patnáctého dne po zveřejnění 
jedinečného identifikátoru platebního účtu v seznamu nepovolených 
účtů vybraných digitálních služeb. 

(4) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
seznam nepovolených účtů vybraných digitálních služeb. Seznam 
obsahuje 

a) jedinečný identifikátor platebního účtu, který je využíván 
nespolehlivým plátcem při úplatném poskytování zdanitelné služby na 
území České republiky a 

b) den zápisu a výmazu platebního účtu. 

(5) Správce daně rozhodne neprodleně o výmazu platebního účtu ze 
seznamu nepovolených účtů vybraných digitálních služeb, přestane-li 
být plátce nespolehlivým plátcem. 

 

Vyhověno. 
Institut blokace plateb byl z návrhu zákona vypuštěn. Po uvedení daně 
do praxe však bude analyzováno, zda není na místě určitou formu 
obdobného sankčního opatření zavést. 
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Připomínka 

Ustanovení zásadním způsobem zasahuje do soukromoprávní povahy 
vztahu zahraniční poskytovatel vybraných digitálních služeb a 
odběratel, což je nutné považovat za vybočující z přípustných opatření 
k řádnému výběru daně. Tímto zásahem by došlo ke znemožnění 
řádného splnění civilně právního závazku odběratele uhradit za 
poskytovanou službu, neboť tou by byl odběratel nadále vázán, 
nicméně nebyl by ji schopen splnit řádně a včas. Poskytovatel 
platebních služeb by totiž byl povinen vrátit předmětnou blokovanou 
platbu na bankovní účet odběratele, neboť poskytovatel není 
vlastníkem (ani jím být nemůže) zadržených finančních prostředků. 
Obdobně by se naopak poskytovatel vybraných digitálních služeb, 
jemuž by byly platby blokovány, mohl dostat do situace nemožnosti 
splnění soukromoprávních závazků, a to aniž by bylo na jisto 
postaveno, že mu za dané období vůbec nějaká daňová povinnost 
vznikne. Dále je možné, že blokace plateb bude pro zákazníka 
znamenat, že nebude moci za objednanou službu zaplatit, v případě 
požadavku na úhradu za službu před okamžikem jejího reálného 
poskytnutí, aniž by se ale o této skutečnosti dozvěděl. To může mít 
negativní dopad na jeho ekonomickou situaci, protože pokud nezaplatí, 
služba mu pravděpodobně nebude poskytnuta, ačkoliv byl v dobré víře, 
že mu služba na základě zadané a proběhlé platby bude poskytnuta. 
Pro tyto účely je nutné využít běžné mechanismy dostupné v DŘ tj. 
exekuci na účet případného povinného, po vzniku daňové povinnosti tj. 
jejího samovyměření.  Pro tento účel se jeví jako dostačující využití 
současných procesně právních instrumentů například provádění 
zajištění daně, nikoliv blokace celé platby. Navíc blokace plateb může 
vést k tomu, že platby budou probíhat prostřednictvím třetích osob a 
tím se blokace fakticky bude obcházet. Z těchto důvodů je nezbytné 
navrhované znění § 49 vypustit. 

43. Komora daňových 
poradců 

31. Z K § 52 - tato připomínka je zásadní 

§ 52 

Přepočet měn 

(1) Pro účely daně z vybraných digitálních služeb se pro přepočet cizí 
měny na českou měnu použije způsob určení kurzu podle zákona 

Vysvětleno. 
Podle § 3 resp. § 5 je nadnárodní práh stanoven v eurech, zatímco 
národní práh je stanoven v korunách. 

Při přepočtu měn nelze vycházet pouze z kurzu vyhlašovaného 
Evropskou centrální bankou, nebo pouze Českou národní bankou, 
protože emisní bankou pro českou korunu je výlučně Česká národní 
banka a naopak emisní bankou pro euro je výlučně Evropská centrální 
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upravujícího daně z příjmů. 

(2) Pro účely daně z vybraných digitálních služeb se pro přepočet 
české nebo cizí měny na euro použije obdobně způsob určení kurzu 
podle zákona upravujícího daně z příjmů. Při tom se použijí kurzy 
vyhlášené Evropskou centrální bankou. 

 

Připomínka 

Z návrhu není zřejmé, proč se samostatně upravuje přepočet na českou 
měnu a přepočet na euro. Navrhujeme vycházet vždy buď z kurzu 
České národní banky, nebo z kurzu Evropské centrální banky. 

banka. 

43. Komora daňových 
poradců 

32. Z K § 55 - tato připomínka je zásadní 

§ 55 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení. 

 

Připomínka 

Legisvakanční lhůta v délce jednoho měsíce se jeví jako naprosto 
nepřiměřená, zejména s ohledem na novost a komplikovanost 
regulované materie a na lhůty běžně potřebné k úpravě informačních 
systémů adresátů právní úpravy. Jestliže stát prostřednictvím 
ministerstva financí oznámil 30. dubna 2019, že návrh je finalizován, 
aby byl tento předložen k vnějšímu připomínkovému řízení až 
počátkem července 2019, pak to svědčí o komplikovanosti právní 
úpravy. V tomto lze odkázat na legisvakanční lhůty v zákoně o 
evidenci tržeb, které byly nejméně tříměsíční, přičemž předmět právní 
úpravy byl obdobně komplikovaný. 

V navržené lhůtě jednoho měsíce není prakticky možné naplnit 
požadavek uvedený v § 40, to je vést řádně evidenci registrovaných 
uživatelů vybraných zdaněných digitálních služeb. Navíc uvedená 
lhůta nedává daňové správě ani možnost zaujmout určitá výkladová 

Nevyhověno. 
Účinnost zákona je navržena tak, aby se výnos daně projevil ve 
státním rozpočtu již v průběhu roku 2020, a je tak výsledkem 
politického rozhodnutí. 
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stanoviska k praktické aplikaci zákona v jeho konečném znění. 

Na základě toho navrhujeme, aby legisvakanční lhůta byla minimálně 
6 měsíců. 

46. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

47. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

1. Z Zásadní připomínky:  

Jihomoravský kraj požaduje zařadit nově navrhovanou digitální daň 
mezi sdílené daně ve smyslu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění 
pozdějších předpisů.    

Odůvodnění: Nepovažujeme za správné, aby nová daň byla výhradně 
příjmem státního rozpočtu. Nejen státu, ale i územním samosprávným 
celkům rostou mandatorní výdaje. 

Nevyhověno. Rozpor. 
Veřejný rozpočet, jehož příjmem bude výnos daně z vybraných 
digitálních služeb, byl určen politickým rozhodnutím na úrovni 
koaliční rady, a proto nelze změnit status daně z výlučné daně státní na 
sdílenou daň. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním a uplatnilo rozpor. 

48. Krajský úřad 
Karlovarského kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

49. Krajský úřad kraje 
Vysočina 

1. Z Připomínka k návrhu zákona jako celku: 

Navrhujeme novou daň z vybraných digitálních služeb začlenit do 
sdílených daní podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve 
znění pozdějších předpisů.  

Nová daň z vybraných digitálních služeb bude tvořit zvláštní 
podskupinu daně z příjmů právnických osob, proto je logické, aby byla 
součástí sdílených daní v rámci rozpočtového určení daně pro ÚSC. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Nevyhověno. 
Veřejný rozpočet, jehož příjmem bude výnos daně z vybraných 
digitálních služeb, byl určen politickým rozhodnutím na úrovni 
koaliční rady, a proto nelze změnit status daně z výlučné daně státní na 
sdílenou daň. 
 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádání. 

50. Krajský úřad 
Královéhradeckého 

kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

51. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

1. Z Vzhledem k tomu, že daň z  vybraných digitálních služeb má za cíl 
zdanit příjmy digitálních společností neusazených v České republice, 
resp. úplat, které jim plynou za plnění poskytovaná  
na území České republiky a které jsou často zvýhodněné ve srovnání 

Nevyhověno. Rozpor. 
Veřejný rozpočet, jehož příjmem bude výnos daně z vybraných 
digitálních služeb, byl určen politickým rozhodnutím na úrovni 
koaliční rady, a proto nelze změnit status daně z výlučné daně státní na 
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s usazenými společnostmi povinnými odvádět daň z příjmů 
právnických osob na území České republiky, lze tuto daň považovat 
za obdobu daně z příjmů právnických osob, a jako taková by měla 
být součástí sdílených daní ve smyslu zákona č. 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o 
rozpočtovém určení daní).  

Současně vzhledem k dynamice růstu a potenciálu digitálního odvětví 
lze očekávat postupné zvyšování objemu výnosu této nové daně na 
úkor daně z příjmu právnických osob, čímž by mohlo dojít 
k negativnímu ovlivnění, resp. snížení daňových výnosů územně 
samosprávných celků 

sdílenou daň. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním a uplatnilo rozpor. 

52. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

1. Z Zásadní připomínky 

Navržená daň má být výlučnou daní státu, její výnos bude tedy 
příjmem státního rozpočtu. Vzhledem k charakteristice tržeb, které 
budou podléhat digitální dani a dále v  souvislosti s rozvojem 
digitálního odvětví, kde se dá předpokládat vzrůstající tendence 
objemu vybrané digitální daně, navrhujeme, aby digitální daň byla 
zařazena mezi sdílené daně ve smyslu zákona č. 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 
daní), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Odůvodnění: 

Není správné, aby se na výnosu této nové daně podílel pouze státní 
rozpočet. V nedávné minulosti, kdy se prohlubovaly schodky státního 
rozpočtu, a docházelo ke zvyšování státního dluhu, byl změněn zákon 
o rozpočtovém určení daní, kdy došlo ke snížení podílů územních 
samosprávných celků na celostátním hrubém inkasu daní ve prospěch 
příjmů státního rozpočtu. Nyní, kdy dochází ke skokovému zvyšování 
mandatorních výdajů a stávající daně nejsou, přes pokračující 
ekonomický růst, schopny tyto nárůsty pokrýt, přichází stát s tímto 
řešením, které opět pozitivně ovlivní pouze příjmy státního rozpočtu.  

Rovněž územním samosprávným celkům rostou mandatorní výdaje, 

Nevyhověno. Rozpor. 
Veřejný rozpočet, jehož příjmem bude výnos daně z vybraných 
digitálních služeb, byl určen politickým rozhodnutím na úrovni 
koaliční rady, a proto nelze změnit status daně z výlučné daně státní na 
sdílenou daň. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním a uplatnilo rozpor. 
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současně na základě přesunu řady zboží a služeb do 2. snížené sazby 
dojde ke snížení inkasa u DPH. Navíc je ze strany státu vyžadováno, 
aby se územní samosprávné celky podílely na financování sociálních 
služeb. Za této situace je žádoucí, aby rovněž územní samosprávné 
celky participovaly na této nově zaváděné dani. Současně bude do 
budoucna významné, aby se rozšířilo spektrum daní, na jejichž výnosu 
by se podílely jak státní rozpočet, tak rozpočty územních 
samosprávných celků, např. pro případ výraznějšího zpomalení 
ekonomického růstu.     

53. Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

54. Krajský úřad 
Pardubického kraje 

1. Z Zásadní připomínka: 

k dokumentu Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), 
bod 3.4 v úvodní tabulce:  

Nelze souhlasit s informací, že zákon nemá dopad na územní 
samosprávné celky, resp. na jejich rozpočty, jelikož dojde k navýšení 
cen vybraných digitálních služeb, jejichž koncovými zákazníky mohou 
být i územní samosprávné celky. 

Vysvětleno. 
Nelze mít za prokázané a ani připomínkové místo neposkytlo žádné 
indicie k tomu, že by územní samosprávné celky byly významným 
uživatelem služeb, které budou zatíženy daní z vybraných digitálních 
služeb, resp. že dojde k výrazným dopadům na rozpočet samospráv v 
této oblasti v návaznosti na zavedení této daně. 

Ministerstvo financí se nedomnívá, že by služby, které budou nově 
podléhat této dani, v hospodaření krajů hrály významnou roli. 
Současně platí, že obecně nelze rozlišovat, v případě dopadu na 
konečné spotřebitele, zda jím bude kraj nebo fyzická osoba. Pokud by 
se takovéto členění považovalo nově za standardní, bylo by nutné 
v tomto kontextu měnit RIA u většiny zákonů. 

 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo změnilo připomínku na doporučující za 
předpokladu, že územní samosprávné celky nebudou významným 
uživatelem služeb, které budou zatíženy daní z vybraných digitálních 
služeb, resp. že nedojde k výrazným dopadům na rozpočet samospráv 
v této oblasti v návaznosti na zavedení této daně. 

57. Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

1. Z § 33 

Text připomínky 

Text § 33 - „Výnos daně z vybraných digitálních služeb je příjmem 
státního rozpočtu.“ ¨ 

Nevyhověno. Rozpor. 
Veřejný rozpočet, jehož příjmem bude výnos daně z vybraných 
digitálních služeb, byl určen politickým rozhodnutím na úrovni 
koaliční rady, a proto nelze změnit status daně z výlučné daně státní na 
sdílenou daň. 
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Navrhujeme nahradit textem: 

„Výnos daně je rozpočtově určen stejně jako výnos daně z příjmu 
právnických osob podle zvláštního zákona[1]“  

Odkaz1:„zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 
některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 
fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 

 

Odůvodnění připomínky 

Vzhledem k tomu, že daň z  vybraných digitálních služeb má za cíl 
zdanit příjmy digitálních společností neusazených v České republice, 
resp. úplat, které jim plynou za plnění poskytovaná na území České 
republiky a které jsou často zvýhodněné ve srovnání s usazenými 
společnostmi povinnými odvádět daň z příjmů právnických osob na 
území České republiky, lze tuto daň považovat za obdobu daně 
z příjmů právnických osob, a jako taková by měla být součástí 
sdílených daní ve smyslu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 
některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). 
Současně vzhledem k dynamice růstu a potenciálu digitálního 
odvětví lze očekávat postupné zvyšování objemu výnosu této nové 
daně na úkor daně z příjmu právnických osob, čímž by mohlo 
dojít k negativnímu ovlivnění, resp. snížení daňových výnosů 
územně samosprávných celků. 

Povaha připomínky 

Zásadní připomínka 

 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním a uplatnilo rozpor. 

58. Krajský úřad 
Zlínského kraje 

1. Z Navržené znění § 33 včetně poznámky pod čarou požadujeme upravit 
na následující znění: „Výnos daně je rozpočtově určen podle 
zvláštního právního předpisu. [x] 

 

[x] Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 
územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o 

Nevyhověno. Rozpor. 
Veřejný rozpočet, jehož příjmem bude výnos daně z vybraných 
digitálních služeb, byl určen politickým rozhodnutím na úrovni 
koaliční rady, a proto nelze změnit status daně z výlučné daně státní na 
sdílenou daň. 

 

 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBHFF8SQI)



- 71 - 
 

 
 

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

rozpočtovém určení daní).“ 

 

Zároveň požadujeme v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 
státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní): 

a)  doplnit znění § 1 o daň z vybraných digitálních služeb; § 1 
tak nově bude znít: 

„Tento zákon upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní 
spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitých věcí, daně silniční a 
daně z vybraných digitálních služeb.“ 

 

b) doplnit v § 3 odst. 1 nové písm. g), které bude znít: 

„g) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně 
z vybraných digitálních služeb.“ 

 

Odůvodnění: 

Nově navržená daň z vybraných digitálních služeb má za cíl zdanit 
příjmy digitálních společností neusazených v České republice, ale 
plynoucích jim z plnění poskytovaných na území ČR. Tyto společnosti 
nejsou plátci daně z příjmu právnických osob na našem území. Svým 
charakterem je nově zaváděná digitální daň daní z příjmů, a proto by 
měla být součástí sdílených daní ve smyslu zákona č. 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 
daní). 

 

Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním a uplatnilo rozpor. 

59. Národní 
bezpečnostní úřad 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

60. Národní úřad pro 
kybernetickou a 

informační 
bezpečnost 

1. D Obecně 

Návrh zákona používá pojem „digitální služba“, který však jako takový 
nedefinuje, ale vztahuje jej k obchodním modelům, které jsou 
prostřednictvím právní úpravy regulovány. Upozorňujeme, že pojem 
digitální služba je vymezen v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena. 
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bezpečnosti; vzhledem k zásadě stálosti pojmosloví doporučujeme 
použití jiného pojmu anebo vymezení se vůči terminologii zákona 
o kybernetické bezpečnosti v důvodové zprávě. 

61. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

1. D K § 22 odst. 1 písm. b) 

Z ustanovení doporučujeme vypustit slova uvedená na konci textu „v 
ostatních případech”.  

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 

61. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

2. D K  § 40 odst. 1 

V ustanovení není vymezeno, jaké konkrétní údaje týkající se platných 
registrací uživatelů musí osoba povinná k dani evidovat. Požadované 
údaje doporučujeme specifikovat konkrétně. 

Z  Důvodové zprávy a Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) k návrhu zákona vyplývá, že Ministerstvo financí jako 
předkladatel společně se správcem daně nemají přehled o tom, na které 
společnosti bude mít navrhovaná právní úprava dopad. Ustanovení § 
40 má pomoci správci daně ověřit zejména to, zda daňový subjekt je či 
není osobou povinnou k dani. Evidenci registrovaných uživatelů má 
přitom vést osoba povinná k dani. V případě, že tato evidence nebude 
vedena, existuje riziko, že správce daně nebude schopen ověřit, zda 
daňový subjekt je či není osobou povinnou k dani. Navrhovaná úprava 
tak nemusí vést k efektivnímu výběru daně z vybraných digitálních 
služeb, protože správce daně nebude disponovat účinným 
mechanismem pro ověření daňové povinnosti. Doporučujeme proto 
zvážit zpracování jiného mechanismu, který zaručí účinnou správu této 
daně. 

Vyhověno jinak. 
S ohledem na povahu poskytování digitálních služeb založených na 
digitální přítomnosti bez ohledu na přítomnost fyzickou se jedná o 
problematickou oblast. V této oblasti se uplatní jak vyhledávací 
činnost správce daně, kdy budou hledáni a odhalováni plátci této daně, 
tak mezinárodní spolupráce při správě daní, přičemž instrumenty pro 
mezinárodní spolupráci, kdy má Česká republika uzavřena tyto 
smlouvy s významným počtem států a jurisdikcí (signatáři tzv. 
Štrasburské úmluvy, smluv o výměně informací v daňových 
záležitostech a smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, které se co do 
výměny informací vztahují na všechny druhy daní). 

V důvodové zprávě byl doplněn příklad údajů vedených v rámci 
plnění záznamní povinnosti. 

61. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

3. D K  § 55 

Vzhledem k tomu, že navrhovaný zákon má mít dopad na zahraniční 
společnosti působící na českém trhu a současně vyžaduje po osobách 
povinných k dani plnění nových povinností (např. zvolení zmocněnce, 
vedení evidence registrovaných uživatelů atd.), doporučujeme stanovit 
pro nabytí jeho účinnosti delší lhůtu. Odůvodnění navrhované 
účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho 
vyhlášení tím,  „aby zákon začal platit co nejdříve“, nepovažujeme za 
relevantní, protože nezohledňuje výše uvedené okolnosti. 

Vysvětleno. 
Politické rozhodnutí na úrovni koaliční rady vyžaduje, aby se výnos 
daně projevil ve státním rozpočtu již v průběhu roku 2020, účinnost 
zákona je proto navržena tak, aby tento požadavek bylo možné splnit. 
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62. Nejvyšší soud 1. D V názvu zákona je užito slovo digitální, a to je pak často užíváno i 
v samotném textu zákona. Toto slovo se však nejeví jako vhodné, 
zpravidla se v těchto spojitostech užívá slovo „elektronický“ (např. 
důkaz, komunikace etc.). 

 

Digitální jako slovo cizího původu se sice v právních předpisech 
objevuje, ale dosud spíše sporadicky a na specifických místech – často 
v kontrapozici slova „analogový“. 

 

Nadto slovo digitální má i více významů – týkající se prstů (digitus), 
ale též binární soustavy, na což se zřejmě zde míří, číslicový etc. 

 

Lze mít za to, že v tomto směru by se nejen název, ale vůbec v zákoně 
užitá terminologie měla změnit. 

Vysvětleno. 
Zákon vychází ze směrnice, kterou se sice nepodařilo přijmout na 
úrovni Evropské unie, ale některé evropské státy zavádějí obdobnou 
daň inspirovanou do značné míry směrnicí. Pojem „digitální služba“ 
v tomto kontextu je tedy již všeobecně známý. Vzhledem k tomu, že 
plátci nové daně budou zejména zahraniční subjekty, jeví se použití co 
možná jednotné terminologie napříč Evropskou unií jako vhodné. 

Pro digitální služby je navíc tento pojem využíván již nyní v právním 
řádu (srov. např. § 2 písm. l) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti)). 

Pokud jde o více významů slova „digitální“, například „týkající se 
prstů“, lze konstatovat, že homonymickou shodu nelze zcela odstranit 
– slovo práh tak může představovat určitou hraniční hodnotu, stejně 
jako terénní útvar nebo zařízení sloužící zamezení vniku prachu pode 
dveřmi, měsíc pak může být jak jednotkou času, tak nebeským tělesem 
apod. 

63. Nejvyšší správní 
soud 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

64. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

1. D K § 7: 

Doporučujeme zvážit, zda je nezbytné na konci předvětí uvádět slovní 
spojení „uskutečnila poskytnutí“. Jsme toho názoru, že by postačilo 
slova „uskutečnila poskytnutí“ nahradit slovem „poskytla“. 

Vysvětleno. 
Pojem „uskutečnění“ je podstatný, protože se na něj váže okamžik, 
kdy vzniká daňová povinnost, tedy kdy úplata za tuto službu vstupuje 
do základu daně. 

64. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

2. D K § 9 odst. 2: 

V zájmu minimalizace aplikačních problémů dáváme k úvaze stanovit 
několik kritérií nebo alespoň jedno kritérium umožňující určit nejzazší 
den, kdy se úplata za poskytnutí zdanitelné služby nejpozději stala 
nebo objektivně musela stát známou.  

Bere se na vědomí. 
Tato skutečnost bude posouzena v návaznosti vyhodnocování 
fungování nově zaváděné daně a poznatky z praxe. 

64. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

3. D K § 19 a 20: 

Z důvodu logické návaznosti obsahu jednotlivých ustanovení 
doporučujeme z legislativně technického hlediska nejprve stanovit 
definici mnohostranného digitálního rozhraní (nyní v § 20), za kterou 
by následovala definice využití mnohostranného digitálního rozhraní 
(nyní v § 19). Samozřejmě by došlo k záměně číselného označení 

Vysvětleno. 
Obecně lze konstruovat systematiku předpisu tak, že jsou nejprve 
použity složené pojmy, a ty jsou následně vymezovány za pomoci 
stále se zjednodušujících pojmů až do úrovně pojmů základních. 

Alternativně lze neprve vymezit pojmy základní, postupně z nich 
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paragrafů předmětných ustanovení. konstruovat pojmy složené a nakonec tyto pojmy použít.  

Návrh zákona využívá techniky první (nejprve je vymezen daný dílčí 
předmět, následně jsou vymezeny pojmy v něm použité), zatímco 
připomínkové místo požaduje využití druhé techniky. Oba přístupy 
jsou však plně legitimní. 

64. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

4. D § 28 odst. 2 písm. b): 

Navrhované ustanovení stanoví, že část úplaty za využití 
mnohostranného digitálního rozhraní spočívající v uzavření transakce 
připadající na Českou republiku činí součin úplaty specifikované pod 
písmenem a) a podílu počtu uživatelů z České republiky, kteří jsou 
účastníky této transakce, a všech uživatelů, kteří jsou účastníky této 
transakce. Zřejmě se vychází z podílu jako matematického pojmu, 
který je výsledkem dělení dělence a dělitele. V takovém případě však 
členění písmene b) na body spíše znesnadňuje srozumitelnost textu. 
V zájmu zvýšení této srozumitelnosti tedy dáváme k úvaze písmeno b) 
nečlenit na body. 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že v textu právního předpisu nemůže být 
obsažen vzorec, se zejména v daňových předpisech osvědčilo jasné 
označení členů ve vzorcích (zde členů podílu). 

64. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

5. D K § 35: 

Domníváme se, že nadpis ustanovení „Zvláštní ustanovení o podání“ je 
širší než vlastní obsah úpravy. Jsme toho názoru, že je vhodné nadpis 
více přizpůsobit obsahu ustanovení, které pojednává jen o způsobu 
uskutečnění podání. Proto doporučujeme nadpis např. tohoto znění: 
„Způsob podání přihlášky k registraci a daňového přiznání“.  

Jiné připomínky Nejvyšší státní zastupitelství neuplatňuje. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 35 bylo z materiálu odstraněno. 

68. Sdružení místních 
samospráv ČR 

1. Z Připomínka č. 1 k § 33 

SMS ČR kategoricky odmítá, aby byla navrhovaná daň z vybraných 
digitálních služeb daní výlučnou a považuje za nutné, aby byl její 
výnos rozdělen mezi všechny hlavní kategorie veřejných rozpočtů, tj. 
mezi rozpočet státní a rozpočty územních samosprávných celků. 

Je všeobecně známo, že obce i kraje trpí obrovským deficitem investic 
veřejné infrastruktury, včetně právě digitální infrastruktury (typicky 
v otázce dostupnosti vysokorychlostního internetu). Podíl na výnosu 
navrhované daně by pomohl tento deficit alespoň z části snížit. Reálný 
provoz vybraných digitálních služeb, které mají být předmětem 

Nevyhověno. Rozpor. 
Veřejný rozpočet, jehož příjmem bude výnos daně z vybraných 
digitálních služeb, byl určen politickým rozhodnutím na úrovni 
koaliční rady, a proto nelze změnit status daně z výlučné daně státní na 
sdílenou daň. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním a uplatnilo rozpor. 
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zdanění, se přirozeně odehrává na území patrně všech obcí (a tedy i 
krajů) v ČR, tím pádem není důvod, proč by obce a kraje neměly mít 
na výnosu z daně žádný podíl. 

V úvahu podle SMS ČR připadají dvě varianty. První je zakotvit 
rozdělení daně z vybraných digitálních služeb do zákona č. 243/2000 
Sb., o rozpočtovém určení daní, a to ve stejném podílu, jako daň 
z přidané hodnoty. Druhou možností je pak zakotvit přímo do 
navrhovaného zákona speciální mechanismus rozdělení pro daň 
z vybraných digitálních služeb, který bude výsledkem jednání vlády, 
SMS ČR, SMO ČR a Asociace krajů. 

 Tato připomínka je zásadní. 

70. Svaz měst a obcí 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

1. - ÚVOD 

Svaz průmyslu a doprav ČR (SP ČR) dlouhodobě sleduje diskuzi o 
digitálním zdanění a aktivně se do ní zapojuje. Byl jeden z prvních, 
který v ČR vydal podrobnější odborné stanovisko k návrhům EK. 
V březnu 2018 Evropská komise zveřejnila návrh řešení na evropské 
úrovni (dan z digitálních služeb jako krátkodobé řešení a návrh 
dlouhodobého řešení) a dále úvahy pokračovaly vyjednáváním na 
začátku roku 2019 o návrhu daně zaměřené na digitální reklamu. Tyto 
iniciativy byly nakonec na evropské úrovni odmítnuty (informace o 
vývoji diskuze podrobněji zde). 

Podílíme se a podporujeme hledání řešení, která nyní připravuje OECD 
(např. koncepty „user participation“, tedy zohlednění zapojení 
samotných uživatelů a správnou reflexi jejich přidané hodnoty a 
významu, zavedení dlouho diskutované „významné 
digitální/ekonomické přítomnosti“, přenastavení daňového systému, 
aby více vyhovoval digitální a globální formě podnikání a poskytování 
služeb), např. zde. V minulosti jsme rovněž podporovali diskuzi v 
rámci zmíněného dlouhodobého řešení Evropské komise, která chtěla 
navázat na zavedení společného daňového základu na širší 
mezinárodní bázi (např. CC(C)TB nebo vhodné mezinárodně 
akceptovatelné nastavení zásad pro výpočet daňového základu). 

Ministerstvo financí (MF) nyní navrhlo avizované zavedení nové daně 

Bere se na vědomí. 
Problematika zdanění digitální ekonomiky a její vývoj na úrovni 
Evropské unie ale i OECD je pečlivě monitorována i ze strany 
Ministerstva financí.  

Vzhledem k tomu, že se v rámci Evropské unie nepodařilo dosáhnout 
jednomyslné shody nad návrhem směrnice Rady upravujícím danou 
problematiku a s ohledem na poměrně pomalý vývoj v otázce 
globálního řešení, se Ministerstvo financí v návaznosti na politické 
rozhodnutí na úrovni koaliční rady rozhodlo pro zavedení vlastního 
opatření, které by mělo mít pouze dočasný charakter s ohledem na 
nalezení konkrétního řešení v rámci OECD. 

Tímto návrhem zákona se Česká republika řadí mezi další státy 
Evropské unie, které zavádějí daň obdobného charakteru. 

Zavedení daně není jen otázkou nutného narovnávání daňového 
prostředí či jejího fiskálního efektu. Jedná se současně o snahu 
vytvoření tlaku na urychlení prací v rámci OECD a snahu vytvořit tlak 
na globální dohodu. Globální řešení, zcela jistě, představuje řešení 
nejefektivnější. 
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pro ČR. Z našeho pohledu je klíčové, aby návrh především 
nepředstavoval hrozbu dvojího zdanění (jak z pohledu mezinárodního, 
tak v případě „extra“ zdanění pro subjekty poskytující služby v ČR, 
byť zde třeba vznikly, mají zde sídlo apod.) a byl koncipován dle zásad 
daňové spravedlnosti. Důležité je, aby zavedení nové daně nevneslo 
nejistotu do podnikatelského prostředí. 

SP ČR si je vědom, že existují nerovnováhy v současných daňových 
systémech, které je třeba napravit a potřebu řešení podporuje.  

Přestože nerozporujeme legitimní snahu vlády situaci v této oblasti 
řešit, podporujeme a požadujeme primárně dlouhodobé, 
mezinárodní (globální) a koncepční řešení. Upozorňujeme, že 
určitou cestou hledání alespoň dílčího řešení věcných cílů návrhu 
digitální daně může být i využití stávajícího daňového systému DPH a 
dále v podobě jednání MF s hlavními dotčenými subjekty ohledně 
registrace k DPH v ČR. Zde by ale byla třeba další zlepšení systému 
DPH v rámci EU a daňové správy. Bez globální změny nastavení nelze 
ani zde samozřejmě plně dosáhnout potřebného efektu. EU i ČR vyvíjí 
značné úsilí řešit daňové úniky, ale i v oblasti moderních technologií a 
digitálních služeb systém DPH naráží na limity a v budoucnu bude 
tento problém intenzivnější. 

K národnímu specifickému návrhu MF přistupujeme i přes jeho 
určitou nesystémovost konstruktivně, chceme se zaměřit na to, aby 
případný nezamýšlený negativní dopad na podnikatelský sektor byl 
co nejmenší a návrh obsahoval minimum rizik.  

Jedná se o novou specifickou daň a ČR by měla před definitivním 
rozhodnutím zohlednit a maximálně vyřešit veškeré legislativně-
technické problémy, spojené například s nejistotami pro podnikatelské 
subjekty, správou daní, výkladovými nejasnostmi, riziky do budoucna 
apod. Z pohledu tvůrců hospodářské politiky může jít zdánlivě o 
jednoduché opatření, ale problémem jsou nevyjasněné faktory 
v odborné a praktické rovině – viz konkrétní nejasnosti a připomínky 
uvedené níže. 

V našem stanovisku v rámci zásadních připomínek proto po odborné 
diskuzi v rámci Expertního týmu pro daně a pojištění Svazu průmyslu 
(rozšířeného o další odborníky pro toto téma) zmiňujeme řadu 
otazníků, které v návrhu daně zůstávají z praktického, technického a 
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daňového pohledu.  

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

2. D Hlavní teze z připomínek 

SP ČR si je vědom, že existují určité nerovnováhy při současných 
daňových systémech, které je třeba napravit. Přestože nerozporujeme 
snahu vlády situaci v této oblasti řešit, podporujeme a požadujeme 
primárně dlouhodobé, mezinárodní a koncepční řešení. K národnímu 
specifickému návrhu MF přistupujeme našimi připomínkami 
konstruktivně, upozorňujeme na některé jeho aspekty a otazníky 
s cílem předejít negativním dopadům a rizikům pro podnikatelský 
sektor. 

Bere se na vědomí. 
Viz vyjádření v rámci předchozí připomínky. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

3. D Nutné je důkladně dořešit soulad návrhu daně se smlouvami o 
zamezení dvojího zdanění na mezinárodním poli, doporučujeme nechat 
provést detailnější nezávislou mezinárodní právní analýzu a předejít 
tak případným sporům 

Bere se na vědomí. 
Navrhovaná daň má charakter nepřímé daně a nikoliv daně z příjmů. 
To ostatně potvrzuje i stanovisko Evropské komise vyjádřené 
v dokumentu č. j. WK 12861/2018 INIT (dokument Ecofin) ze dne 25. 
října 2018, ve kterém je uvedeno, že daň typu DST je nepřímou daní. 

Daň z vybraných digitálních služeb nezdaňuje příjem při jeho vzniku, 
ale až v okamžiku jeho spotřeby, tj. při poskytnutí zdanitelné služby za 
úplatu na území České republiky. Daň z vybraných digitálních služeb 
tak naplňuje znaky nepřímé daně. 

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění tedy daň z vybraných 
digitálních služeb nepokrývají, pokud jde o zamezení dvojímu 
zdanění. Současně platí, že tyto smlouvy zásadně nezakazují 
smluvnímu státu zavádět nové daně, a to ani v oboru daní z příjmů a 
příp. majetku, na který se tyto smlouvy zejména vztahují.  

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

4. D Upozorňujeme, že o zcela bezdůvodné (a pravděpodobně 
nezamýšlené) dvojí zdanění by se v podstatě jednalo také, pokud by 
daň dopadla na domácí digitální firmy (např. při snížení limitů nebo 
růstu domácích digitálních firem), které veškerý zisk z aktivit v ČR 
daní v ČR. 

Vysvětleno. 
Tomuto stavu není zásadně možné čelit jinak než nalezením 
globálního řešení zdanění poskytování digitálních služeb na poli 
OECD. Daň dopadne na velké poskytovatele digitálních služeb bez 
ohledu na to, ve kterém státě mají sídlo. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

5. D Návrh sazby daně v kombinaci s vymezením oblasti zdanění je největší 
ve srovnání s ostatními zeměmi EU, které zavedly nebo plánují zavést 
„digitální zdanění“. Navržená 7% sazba může ovlivnit profitabilitu 
poskytování digitálních služeb, promítnout se do konečných cen či 

Vysvětleno. 
Rozsah a způsob navrženého zdanění (včetně navrhované sazby 7 %) 
je výsledkem politického rozhodnutí na úrovni koaliční rady. 
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omezit rozvoj některých služeb.  

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

6. D Kategorie využití mnohostranného digitálního rozhraní vnáší právní 
nejistotu, nemá jasné hranice a potenciálně může přinést řadu obtíží 
pro správce daně i daňové subjekty.  

Částečně vyhověno. 
S ohledem na velmi turbulentní vývoj ve světě technologií, nelze 
vytvořit zcela přesné hranice.  

Důvodová zpráva byla rozšířena o přesnější popis digitálního rozhraní. 
71. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 
7. D Šíře definice mnohostranného digitálního rozhraní, i s ohledem na 

dnešní technologické možnosti a jejich rychlý vývoj, může do 
budoucna nezamýšleně zahrnout do zdanění i řadu dalších obchodních 
modelů a omezit jejich rozvoj. Zároveň existuje do budoucna riziko 
nezamýšleného dodatečného zdanění firem.  

Bere se na vědomí. 
Právě s ohledem na rychlý vývoj technologických možností nelze 
vymezit úzké hranice pro zdanění z důvodu možného obcházení 
daňových povinností. Z povahy dočasnosti navrhované daně zahrnutí 
řady dalších obchodních modelů a omezení jejich rozvoje 
nepředstavuje významné riziko. Pokud by však přesto byly v praxi 
identifikovány takovéto problémy, bude k jejich řešení přistupováno 
konstruktivně tak, aby daň neměla nepředpokládané účinky. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

8. D Subjekty, kterých se daň díky limitům netýká, nesmějí být dotčeny 
žádnou dodatečnou administrativou, ani vykazováním stavu limitů. Pro 
firmy dotčené daní musí být daňová administrativa co nejjednodušší 
pouze ve formě tvrzení o výši daně. 

Bere se na vědomí. 
Subjekt, který v posuzovaném období sám nebo v rámci skupiny 
současně nedosáhl (i) celosvětových (konsolidovaných) výnosů 
vyšších než 750 mil. EUR a (ii) úhrnu úplat za poskytnuté zdanitelné 
služby 50 mil. Kč připadajících na Českou republiku (jde tedy o částku 
vstupující do základu daně), není považován za osobu povinnou k dani 
a nevztahují se na něj povinnosti vyplývající z návrhu zákona.  

Daň je navržena s ohledem na eliminaci nepřímých administrativních 
nákladů. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

9. D Načasování zavedení daně by mělo být prověřeno ve vztahu 
k záměrům OECD a plánům EK tak, aby byla zajištěna určitá časová 
stabilita mezi návrhy ČR a EK. 

Bere se na vědomí. 
V návaznosti na nalezení globálního řešení na poli OECD se 
předpokládá opuštění navrhovaného modelu zdanění digitálních služeb 
a zavedení modelu formulovaného na poli OECD. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

10. D Návrh účinnosti na první kalendářní den následující měsíc po vyhlášení 
není technicky a procesně zvládnutelný, navrhujeme upravit na alespoň 
6měsíční legisvakanci a v souladu s pravidlem jednotných dnů 
účinnosti. 

Vysvětleno. 
Politické rozhodnutí na úrovni koaliční rady vyžaduje, aby se výnos 
daně projevil ve státním rozpočtu již v průběhu roku 2020, účinnost 
zákona je proto navržena tak, aby tento požadavek bylo možné splnit. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

11. Z Zásadní připomínky 

Problematika zamezení dvojího zdanění 

 

Částečně vyhověno. Rozpor. 

K nezávislé právní analýze: 

Navrhovaná daň má charakter nepřímé daně a nikoliv daně z příjmů. 
To ostatně potvrzuje i stanovisko Evropské komise vyjádřené 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBHFF8SQI)



- 79 - 
 

 
 

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

Vysvětlení: 

Návrh pracuje rovněž s problematikou dvojího zdanění (např. 
důvodová zpráva str. 28 a 29). Je zřejmé, že návrh daně se snaží 
vyhnout oblastem, na něž spadá smlouva o zamezení dvojího zdanění a 
zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku (např. 
zde). Bude záležet na technickém a právním vyhodnocení, zda návrh 
daně s danou smlouvou skutečně nekoliduje. Problematické je ale, že 
návrh se snaží cíleně vyhnout smlouvám o dvojím zdanění, ale za 
určitých podmínek lze vnímat podstatu daně například již zdaněnou 
v USA, což otevírá prostor pro potenciální soudní spory. 

 

Požadavek SP ČR: Návrh daně je z pohledu dvojího zdanění nutné 
lépe analyzovat a před zavedením vyloučit, že nové zdanění nebude 
kolidovat s jinými daněmi, nebo že právní norma nebude v rozporu 
s jinými normami. Doporučujeme nechat zpracovat nezávislou právní 
analýzu.  

 

Požadujeme též informaci, jakou reakci lze očekávat od nepřímo 
dotčených států, kde firmy, na něž pravděpodobně daň dopadne, sídlí 
(např. USA).  

 

Vysvětlení: 

OECD pracuje na konsensuálním dlouhodobém návrhu, který by měl 
dle předpokladu řešit digitální zdanění systematicky a mezinárodně. 
Jestliže by návrhy OECD byly dokončeny například krátce po nabytí 
účinnosti české digitální daně (která je dle MF dočasná a má vyplnit 
období do přijetí konsensu dle návrhu OECD), pak by mohlo být 
období, kdy bude česká daň přinášet inkaso, relativně krátké. Vhodné 
by bylo prověřit aktuální stav přípravy návrhů OECD, aby se příprava 
českého dočasného řešení vyplatila. 

 

Požadavek SP ČR: Žádáme informace o termínech, prověření a 
koordinaci plánované účinnosti krátkodobého řešení v podobě české 

v dokumentu sp. zn. WK 12861/2018 INIT (dokument Ecofin) ze dne 
25. října 2018, ve kterém je uvedeno, že daň typu DST je nepřímou 
daní.  

Daň z vybraných digitálních služeb nezdaňuje příjem při jeho vzniku, 
ale až v okamžiku jeho spotřeby, tj. při poskytnutí zdanitelné služby za 
úplatu na území České republiky. Daň z vybraných digitálních služeb 
tak naplňuje znaky nepřímé daně. 

Dvojí zdanění se standardně nikterak v případě uvalení daní ze 
spotřeby nevylučuje ani dnes (v případech jiných daní ze spotřeby). 
Daň z vybraných digitálních služeb není smlouvami pokryta, pokud 
jde o zamezení dvojímu zdanění. Dvojí zdanění je vylučováno pouze v 
případech uvalení daní z příjmů, případně z majetku.  

Vypracování nezávislé právní analýzy není standardní postup 
uplatňovaný ze strany Ministerstva financí. Ministerstvo financí 
disponuje, v rámci svých personálních kapacit, vlastními odborníky na 
oblast zamezení dvojímu zdanění.  

Doposud nebyla ze strany žádných nepřímo dotčených států 
zaznamenána možnost odvetných opatření namířených konkrétně vůči 
České republice. 

Ke vztahu krátkodobého a připravovaného dlouhodobého řešení: 

V květnu 2019 byl na úrovni tzv. Inkluzivního rámce BEPS teprve 
schválen program prací souvisejících s projektem „Tax Challenges 
Arising from the Digitalisation of the Economy“. V podstatě jde o 
rozdělení konkrétních úkolů příslušným pracovním skupinám v rámci 
OECD. Časový harmonogram počítá s dosažením společného řešení 
do konce roku 2020. Zástupci České republiky se prací v OECD 
samozřejmě aktivně účastní. 

I kdyby však bylo koncem roku 2020 skutečně dosaženo konsenzu, 
těžko si lze představit, že půjde již o detailně technicky zpracované 
řešení. Půjde spíše o vyřešení koncepčních otázek, vyloučit nelze ani 
dosažení konsenzu pouze nad vybranými elementy celého projektu. 
Nicméně zavádění a implementace dohodnutých řešení do praxe bude, 
vzhledem ke globálnímu rozměru problematiky, jistě vyžadovat 
učinění dalších kroků (například si může vyžádat změny, aktualizace 
či přejednání smluv o zamezení dvojímu zdanění a odpovídajících 
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digitální daně a dlouhodobého řešení, které připravuje OECD a ke 
kterému se ČR hlásí. Bez vhodné koordinace (např. krátké doby reálné 
existence české digitální daně) postrádá příprava krátkodobého 
národního řešení smysl. 

vnitrostátních daňových právních předpisů).  

Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním a uplatnilo rozpor. 

 
71. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 
12. Z Nastavení základních parametrů pro určení osoby povinné/plátce 

a vykazovací povinnosti 

 

Vysvětlení: 

Definice předmětu zdanění, zejména u mnohostranného digitálního 
rozhraní, nedává jasné hranice a může tak dopadnout i na některé 
nezamýšlené aktivity. Jinými slovy, definice sama o sobě by vnesla 
nejistotu pro daňové subjekty (viz dále) a bez dalších omezení (limitů) 
by obecně představovala negativní dopad na nezamýšlené digitální 
služby a funkcionality, které jsou klíčové pro rozvoj ekonomiky a patří 
mezi pilíře inovativní strategie a ekonomického růstu s přidanou 
hodnotou. Jedná se o řadu služeb, které již dnes usnadňují každodenní 
život a zvyšují efektivitu jak firemních procesů, tak pro 
domácnosti/občany. Tuto definici MF v podstatě ale omezuje a 
zmíněné problémy do určité míry řeší nastavením limitů, které 
svou výší v současném návrhu a v současné době zajišťují dopad 
na omezený počet subjektů (na které dle důvodové zprávy a 
mediálních vyjádření MF cílí). Nelze ale vyloučit růst a dopad na 
další subjekty i v souvislosti s rychlostí rozvoje v digitální oblasti. 
Limity není možné snižovat, protože by jen tímto krokem zdanění 
dopadlo/mohlo dopadnout i na subjekty, o kterých vláda tvrdí, že jejich 
zdanění nezamýšlela a jejich aktivity v souladu s inovační a digitální 
strategií limitovat nechce, naopak. 

Obecná principiální východiska a vybrané informace, ze kterých výše 
uvedený komentář vychází: 

o Nemůžeme něco specificky dodatečně danit jen proto, že je to 
„digitální“ (a otázkou nadále zůstává, co vše lze považovat za 
digitální), již dnes jsou daňové povinnosti v zákoně dané, 
včetně toho, že řada příjmů a aktivit již zdanění na území ČR 
či EU podléhá. Navíc speciální dodatečně uvalená daň na 

Nevyhověno. 
Pro mnohostranné digitální rozhraní je zásadní existence nejméně 
dvou uživatelů a třetí strany (tedy poskytovatele služby spočívající 
v usnadnění uzavření transakce mezi těmito uživateli), která je pro 
účely navržené daně osobou povinnou k dani. Tato třetí strana zároveň 
není přímým poskytovatelem zboží nebo služeb, které jsou předmětem 
transakce mezi uživateli. S ohledem na rozmanitost obchodních 
modelů v této oblasti nelze stanovit jednotný obchodní model 
podléhající dani. V praxi jsou často využívány kombinace různých 
obchodních modelů a digitální sféra poskytuje velmi rozmanité 
obchodní možnosti. 

Vzhledem k velmi turbulentnímu vývoji ve světě technologií, nelze 
vytvořit úplný výčet toho, co je/bude digitálním rozhraním.  

Návrh zákona stanovuje dva prahy, které musí daná osoba sama nebo 
v rámci skupiny naplnit současně, aby se stala osobou povinnou 
k dani: (i) (konsolidované) výnosy musí převyšovat  750 mil. EUR a 
(ii) úhrn úplat za poskytnuté zdanitelné služby musí převyšovat 50 
mil. Kč připadajících na Českou republiku (jde tedy o částku 
vstupující do základu daně). Tento druhý limit byl sensitivně nastaven 
s ohledem na zaručení zdanění pouze významné „digitální stopy“ 
v České republice, přičemž není rozhodující, zda se jedná o hlavní či 
pouze doplňkovou činnost daného subjektu, podstatné je pouze to, 
v jakém objemu jsou v České republice poskytovány zdanitelné 
služby. 

V důvodové zprávě bylo doplněno, že vymezení skupiny plně záleží 
na účetních předpisech nejvyšší mateřské entity. 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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digitální sektor by mohla brzdit jeho rozvoj v ČR, což není 
v souladu s inovační strategií vlády či se záměry v oblasti AI, 
P4.0 apod. 

o Klíčové je vymezení tzv. digitální služby (v tomto případě 
digitální mnohostranné rozhraní, podobněji v připomínce č. 
4), což považujeme za nejasný a široký pojem pro výkladovou 
praxi (nejen pro nyní dotčené subjekty naplňující stanovené 
limity). I když se nastaví vysoký limit, tak v případě 
nejasného vymezení do něj mohou spadnout do budoucna i 
nezamýšlené společnosti/aktivity (jejichž digitální obsah 
může v budoucnu velmi intenzivně růst). 

o Digi-služba také v některých případech není v rámci hlavní 
činnosti, ale jde pouze o doplněk, doplňkovou (ale 
významnou!) službu pro zákazníky či funkcionalitu produktu, 
internet věcí. Tudíž i subjekt (například velká výrobní firma), 
který svou hlavní činností se pohybuje mimo „digitální 
služby“, je může v rámci svých produktů nabízet do budoucna 
ve větším rozsahu. 

o Věříme, že hlavním záměrem není bránit rozvoji platforem 
zefektivňující trh a fungování firem propojením nabídky 
a poptávky. Do budoucna bude nabízena častěji služba 
sdílení, nejen zařízení, ale i kapacit. Softwarová firemní řešení 
využívající digitální platformy. Stejně tak mnoho digitálních 
platforem nabídne propojení mnoha informací a možnosti 
spolupráce či zefektivnění dodavatelsko-odběratelských 
vztahů. Do budoucna také nárůst služeb namísto vlastnictví 
aktiva. 

Vítáme, že pravděpodobně i v reakci na odborné diskuze se SP ČR 
vzhledem mimo jiné k výše uvedeným argumentům byl stanoven limit 
u mnohostranných rozhraní – parametr 200 000 uživatelů, který by 
měl zajistit, aby nebyly zbytečně daní stiženy B2B služby. Tento 
parametr podporujeme a vnímáme jej, po dosavadních odborných 
jednáních s vedením MF, jako nástroj, byť určitě ne ideální (například 
pro správu, sledování, správné nastavení apod.), určité eliminace řady 
výše zmíněných rizik. 

V případě dalších parametrů (celosvětové výnosy nad 750 mil. EUR, 
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úhrn úplat za služby v ČR nad 50 mil. Kč) je otázkou, zda nastavení 
neomezí růst firem se sídlem ČR v budoucnosti, kdy se mohou vlivem 
obecného růstu digitálního obsahu k zatím poměrně vysokým limitům 
blížit. Upozorňujeme, že na digitálním trhu dochází k dynamickému 
vývoji, například organickému slučování různých druhů digitálních 
služeb, pak by mohly do budoucna pod digitální zdanění spadnout 
například tuzemské firmy, které pouze expandovaly v šíři 
poskytovaných služeb, či může být omezen zájem těchto rostoucích 
firem dále růst či poskytovat další služby ve prospěch zákazníka. 

Ve vztahu k posouzení limitu konsolidovaných výnosů 
upozorňujeme na případný problém spojený s odlišností účetních 
standardů pro sestavení konsolidované účetní závěrky dle států nebo 
jurisdikcí, ve kterých (jak uvádí návrh zákona v §2) podléhá z důvodu 
svého sídla nebo místa vedení nejvyšší mateřská entita dané skupiny. 
Žádáme o doplnění vysvětlení v důvodové zprávě. 

 

Požadavek SP ČR: Považujeme za důležité na výše uvedené faktory 
vládu ČR upozornit a žádáme MF o vysvětlení, jak je zajištěna 
eliminace výše uvedených nejistot v oblasti nastavení základních 
parametrů a ve vztahu k praxi. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

13. Z Posouzení limitů a administrativní jednoduchost 

 

Vysvětlení: 

Klíčový požadavek a očekávání za SP ČR v souvislosti s limitem je 
také jeho posouzení: Očekáváme, že parametry pro určení osoby 
povinné a pro určení plátce daně nebudou znamenat dodatečnou 
výkazní povinnost pro daňové subjekty – subjekty, které samy 
posoudí a budou pod zdanění spadat, podají pouze daňová tvrzení 
ohledně částky (ale nebudou nikde vykazovat extra/specificky stav 
limitů), navíc na subjekty mimo parametry zdanění by neměly 
dopadnout žádné nové povinnosti, tj. nikde nebudou nic nově 
vyplňovat, ani jinak vykazovat, ani to, zda parametry plní či 
nikoliv. 

Nevyhověno. 
Subjekt, který v posuzovaném období sám nebo v rámci skupiny 
současně nedosáhl (i) celosvětových (konsolidovaných) výnosů 
vyšších než 750 mil. EUR a (ii) úhrnu úplat za poskytnuté zdanitelné 
služby 50 mil. Kč připadajících na Českou republiku (jde tedy o částku 
vstupující do základu daně), není považován za osobu povinnou k dani 
a nevztahují se na něj povinnosti vyplývající z návrhu zákona.  

Ministerstvo financí nedisponuje mandátem, zavázat budoucí vlády 
a parlament k tomu, jakým způsobem mají upravit daňovou politiku 
státu. Protože nelze odhadovat politické priority budoucí politické 
reprezentace, nelze předvídat budoucí vývoj a vydávat jakákoliv 
rezolutní prohlášení obdobného charakteru. Lze však potvrdit, že 
v současné chvíli není záměrem předmět daně z vybraných digitálních 
služeb rozšiřovat tak, aby pokryl další okruhy digitální ekonomiky. 

Vyjádření k vypořádání 
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Požadavek SP ČR: Žádáme potvrzení, že pro daňové subjekty 
nespadající pod zdanění nebude ani v budoucnu zavedení nové 
daně představovat žádné administrativní náklady či výkazní 
povinnosti.  

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

14. Z Vymezení zdanitelné složky a problematické „mnohostranné 
digitální rozhraní“  

Výše sazby a vymezení oblastí zdanění, nejistota, nesrozumitelnost a 
potenciální rizika 

 

Vysvětlení: 

Oblasti zdanění jsou tři, což je širší vymezení, než jsme čekali 
(očekávali jsme buď zaměření pouze na digitální reklamu, nebo při 
širším vymezení nižší sazbu cca 3 až 5 %) – návrh zvolil maximální 
možné nastavení (tj. a) zdanitelnou službou je provedení cílené 
reklamní kampaně; b) využití mnohostranného digi rozhraní; c) 
prodeje dat o uživatelích) s relativně vysokou 7% sazbou.  

ČR by se stala díky kombinaci šíře zdanění a výše sazby 
„premiantem“ mezi zeměmi, které již zavedly nebo zvažují 
digitální daň zavést, byť ČR není premiantem v digitální sféře. 

Jedná se o nově zaváděnou daň, která se teprve nastavuje bez delších 
pozitivních zkušeností z jiných zemí a zároveň se jedná vzhledem 
k záměrům OECD, ale i výrokům EK, včetně nové předsedkyně 
evropské komise, o daň dočasnou.  

Otázkou je, jaké dopady např. na daňové výnosy by mělo stanovení 
jiných, užších, variant? 

Vzhledem k tomu, že se v podstatě daněna „provize“ ze 
zprostředkované transakce/služby, může být 7% sazba relativně 
vysoká a existuje riziko omezení rozvoje některých služeb v 
budoucnu, tj. ochoty některé služby vyvíjet a nabízet, například 
spotřebitelsky oblíbených rostoucích „tržišť“, platforem. Zároveň 
u jiných služeb může dojít k přesunutí většiny daně do ceny. 

Vysvětleno. Rozpor. 
Rozsah a způsob navrženého zdanění (včetně navrhované sazby 7 %) 
je výsledkem politického rozhodnutí na úrovni koaliční rady. 

Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním a uplatnilo rozpor. 
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Široké vymezení tak může přinést řadu problémů. 

 

Požadavek SP ČR: Žádáme o informaci, na základě jakých 
východisek MF přistoupilo k maximálnímu vymezení daně (tj. 
široké vymezení s nejvyšší diskutovanou sazbou v rámci zemí, které 
zavádějí či zvažují digitální zdanění) a o posouzení vhodnosti tohoto 
nastavení i s ohledem na výše zmínění konkrétní souvislosti a možné 
dopady. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

15. Z Vymezení zdanitelné složky a problematické „mnohostranné 
digitální rozhraní“  

Předmět zdanění – oblasti vybraných služeb 

 

Vysvětlení: 

Oblast vybraných služeb pro zdanění je z podstaty věci definovaná do 
jisté míry jasněji v případě a) a c), tedy provedení cílené reklamní 
kampaně a v rámci prodeje dat o uživatelích (myšleno v porovnání 
s využitím mnohostranného rozhraní). Tyto oblasti se váží na „snadněji 
vymezitelné oblasti“, tj. realizace kampaně či prodej určitého typu 
informací. Přesto je třeba některé věci upřesnit a vyjasnit. 

 

Požadavek SP ČR:  

Požadujeme vyjasnění pojmu „cílená reklama“, což je v daňové praxi 
nový pojem, a není zřejmé, co vše tato reklama bude zahrnovat za 
různé reklamní služby, se kterými se v pestré praxi můžeme setkat. 
Návrh zákona a nejasné či ne zcela odpovídající vymezení v důvodové 
zprávě vytváří další nepřehlednost. Je nutné také zajistit soulad se 
stávající legislativou upravující oblast reklamy. 

 

Vysvětlení: 

Komplikovanější situace je v případě b) využití mnohostranného 
digitálního rozhraní (část argumentů viz výše). Přestože se důvodová 

Částečně vyhověno Rozpor.. 

Požadavek vyjasnění pojmu cílená reklama.  

Důvodová zpráva byla upravena. 

Požadavek  týkající se využití mnohostranného digitálního rozhraní.  

Nelze vypustit využití mnohostranného digitálního rozhraní ze 
zdanitelných služeb, protože rozsah předmětu navržené daně vyplývá 
z politického rozhodnutí na úrovni koaliční rady. 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním a uplatnilo rozpor. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBHFF8SQI)



- 85 - 
 

 
 

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

zpráva oblastem věnuje, tak právě např. určení služeb a aktivit, na něž 
se zdanění nevztahuje, ukazuje slabiny vymezení této oblasti. Zdanění 
by se nemělo vztahovat např. na komunikační a platební služby, 
dodávky zboží či poskytování služeb přímo mezi uživateli (viz 
důvodová zpráva str. 44 k § 19), ale budoucnost může přinést 
propojení právě těchto oblastí se službami, které digitálnímu zdanění 
podléhat budou. Obáváme se komplikací při oddělování těchto 
činností, samotné definice a praktického určení a identifikace 
zdanitelné služby. Zdanění této oblasti a šíře podstaty 
mnohostranného digitálního rozhraní může přinést do budoucna 
výkladové nejasnosti pro posouzení a opět i rizika pro subjekty, které 
dnes mohou digitální daň například i podporovat, a rizika problémů 
i pro subjekty, na které dle důvodové zprávy v podstatě daň cílit nemá. 

Vymezení výjimek i povaha zdanitelných oblastí v rámci využívání 
mnohostranných digitálních rozhraní umožňuje poměrně širokou 
subjektivní interpretaci, což znovu potvrzuje nepřehlednost 
a komplikovanost a zakládá na problematické vymezení u správce daně 
i u daňových subjektů. 

 

Požadavek SP ČR:  

Primárně požadujeme vypuštění „b) využití mnohostranného 
digitálního rozhraní“ z definice zdanitelné služby. Tato kategorie 
je velmi komplikovaná a potenciálně může přinést řadu obtíží pro 
správce daně i daňové subjekty. Důvodem je nejasné vymezení, co 
vše přesně do termínu mnohostranného digitálního rozhraní spadá, což 
vytváří právní nejistotu. Nejasnosti v oblasti vymezení 
mnohostranného digitálního rozhraní a určení, čeho všeho se toto 
týká s ohledem na rostoucí možnosti digitálních funkcionalit, 
přetrvávají i u digitálních lídrů a odborníků, se kterými jsme naše 
pozice konzultovali, včetně firem, které dle prahů do zdanění 
v podstatě v tuto chvíli nespadají. Šíře definice, i s ohledem na 
dnešní technologické možnosti a jejich rychlý rozvoj, může do 
budoucna zahrnout nechtěně a nezamýšleně do zdanění i řadu 
dalších obchodních modelů. Může také dojít k situaci, kdy nebude 
ochota některé spotřebiteli poptávané doplňkové služby daným 
podnikatelským subjektem za úplatu poskytovat (což je ještě 
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posíleno navrženou sazbou). 

Pokud by nebyl vypuštěn bod „b)“, pak žádáme bližší informace, jak se 
bude postupovat v praxi, protože principiální záměry MF nelze plně 
přenést do jistoty přístupu finanční správy a postupy firem v případě 
nejasných situací či oblastí, u kterých je nyní deklarováno, že na ně se 
„nemíří“. Žádáme také o jednoznačné upřesnění a vymezení, co vše 
tam spadá či může spadat, neboť vzhledem k rozsahu a rychlosti 
rozvoji služeb toto bude působit problémy jak pro nyní dotčené 
subjekty tak potenciálně do budoucna pro řadu dalších. Upozorňujeme 
a žádáme o řešení, aby byla ošetřena nejistota v definici – viz dále. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

16. Z Vymezení zdanitelné složky a problematické „mnohostranné 
digitální rozhraní“  

Další související problém – nezamýšlené „dodatečné“ zdanění  

 

Vysvětlení: 

Otázkou zůstává, jak se bude přistupovat například v případě, že 
některý ze subjektů, který vznikl, má daňový domicil a veškeré aktivity 
daní primárně v ČR a rostl díky rozvoji v některých moderních 
technologiích klíčových pro rozvoj průmyslu, překročí v budoucnu 
některý z limitů?  

Za problematickou považujeme absenci „subsidiarity“ zákona o dani 
z vybraných digitálních služeb ve vztahu k tuzemským a evropským 
daňovým předpisům z pohledu rizika nerovnoměrného zdanění mezi 
některými subjekty. Toto byl problém i evropských návrhů, který 
v podstatě některé subjekty, kterým EK deklarovala, že chce politicky 
„narovnat“ podmínky, mohl danit i podruhé to, co již bylo v ČR či 
v EU zdaněno. MF by mělo zajistit plný soulad s právem ČR a EU a 
předejít případným problémům a daňovým sporům. 

 

Požadavek SP ČR: Žádáme vysvětlení, jak bude MF přistupovat 
k problému „dodatečného“ zdanění? 

Nevyhověno. 

Návrh zákona nerozlišuje podle státu sídla poskytovatele zdanitelných 
služeb. Pokud by tak činil, byl by patrně v rozporu s evropským 
právem. Pokud tak poskytovatel zdanitelných služeb se sídlem v České 
republice přesáhne oba prahy zakotvené v návrhu zákona, bude zdaněn 
jako každý jiný poskytovatel. 

Tato situace bude optimálně vyřešena až v návaznosti na globální řešení 
hledané na poli OECD. 

Česká republika se snaží o narovnání daňových podmínek v rámci 
českého daňového prostředí a to prostřednictvím zdanění takových 
poskytovaných zdanitelných služeb, kde je identifikována pouze 
uživatelská přidaná hodnota uživatel z České republiky, nikoliv z jiných 
členských států Evropské unie či třetích zemí.  

Současně platí, že výdaj spočívající v zaplacení navržené daně bude 
daňově uznatelný (jako „ostatní daň“) podle § 24 odst. 2 písm. ch) 
zákona o daních z příjmů. 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

17. Z Účinnost od počátku roku Nevyhověno. Rozpor. 
Politické rozhodnutí na úrovni koaliční rady vyžaduje, aby se výnos 
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Vysvětlení: 

Účinnost stanovena na první kalendářní den následující měsíc po 
vyhlášení není dostatečná na přípravu pro tuto daň, neboť posouzení a 
správné funkční nastavení v rámci daných společností zabere nějaký 
čas, stejně jako nutnost vykázat údaje. Zde se navíc jedná o poměrně 
složité úpravy, nemění se pouze například sazba u „známé“ zavedené 
daně, ale i navržené vymezení předmětu daně je nejasné. Technicky 
navíc ani není možné v tak krátkém období systémy a procesy 
komplexně nastavit. Nutné je umožnit minimálně šesti měsíční prostor 
pro účinnost, aby se firmy stihly připravit.  

Cítíme snahu státu využívat zásady jednotných dat účinnosti nové 
legislativy (např. daňové balíčky vždy na začátku roku), jde též o 
závazek vlády v rámci programového prohlášení („Budeme usilovat 
o sladění lhůt účinnosti legislativních změn“, str. 31 zde), ale návrh 
této daně, s cílem zajistit pro rozpočet dodatečný výnos během roku 
2020, jde proti této klíčové zásadě pro stabilitu a předvídatelnost 
podnikatelského prostředí. 

 

Požadavek SP ČR: Vhodné by bylo (dle zásad jednotných dat 
účinnosti) stanovit účinnost od začátku roku, nikoliv v průběhu roku. 
Zároveň je třeba respektovat reálné procesní i technické možnosti. 
Požadujeme tedy jednoznačně upravit účinnost tak, aby byla primárně 
zajištěna dostatečná legisvakance – požadujeme minimálně půl roku od 
platnosti zákona a zároveň aby byla respektována zásada dvou termínů 
v roce, kdy právní formy budou nabývat účinnosti. 

daně projevil ve státním rozpočtu již v průběhu roku 2020, účinnost 
zákona je proto navržena tak, aby tento požadavek bylo možné splnit. 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním a uplatnilo rozpor. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

18. Z Odhady dopadů na dostupnost služeb pro firmy a na ceny pro 
spotřebitele 

 

Vysvětlení: 

Vzhledem k otazníkům a nevyjasněným dopadům je nutné některé 
spornější či nejasné oblasti daně lépe specifikovat a podrobit dalším 
analýzám, případně, zveřejnit existující analýzy ve větším detailu. 

Nevyhověno. 

Kvantifikace daňové incidence v kontextu zákona o dani z vybraných 
internetových služeb je velice obtížná, respektive nemožná. Daňová 
teorie zmiňuje, že například v oligopolním prostředí, vzhledem k tvorbě 
cen, je poptávková křivka pro každého producenta služeb či zboží zcela 
nepředvídatelná a o chování firem neexistuje žádná široce přijímaná 
teorie, která by umožňovala predikci daňových dopadů incidence. 
Cenotvorba je výsostným právem a pouze interním rozhodnutím 
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Situaci navíc komplikuje fakt, že se digitální obsah ve všech sektorech 
bude zvětšovat, budou se objevovat nové formy digitálního podnikání. 
Dále jsou digitální služby klíčové pro dodatečný růst efektivity a 
produktivity v řadě odvětví, protože digitální služby zajišťují B2B 
služby. Přestože návrh má limit 200 000 uživatelů, který 
nerozporujeme, kde takové množství uživatelů mezi podniky nebývá, 
ale i tak zdanění může ovlivnit strukturu, cenu a nabídku 
poskytovaných služeb pro firmy do budoucna. 

Požadavek SP ČR: Zajímá nás, jaké jsou odhady dopadů 7% sazby, 
aby se to významněji neprojevilo v cenách služeb či jejich dostupnost 
pro spotřebitele v ČR i v budoucnu. V řadě z nich ani nejsou tak velké 
marže v ceně služby. Požadujeme tedy odhady dopadů a míry rizika 
omezení některých služeb spotřebitelům v ČR. Žádáme o odhady 
dopadů do cen služeb a jejich dostupnosti. 

 

Požadavek SP ČR: Žádáme (kromě odhadu celkových dopadů na 
spotřebitele z předchozího požadavku) odhad dopadu specificky na 
kategorii malých a středních podniků – tj. jak může z různých pohledů, 
které je možné analyticky pochytit, zavedení daně ovlivnit kategorii 
podniků MSP (např. zdražení služeb pro MSP, omezení dostupnosti 
služeb pro MSP, omezení MSP jako subdodavatelů a partnerů pro daní 
dotčené subjekty). 

subjektů, na které se nová daň bude vztahovat. Jejich rozhodnutí, bez 
znalosti dokonalé nákladové a výnosové struktury nelze odhadovat. 
Daňová incidence je závislá, kromě dalších faktorů, na elasticitě 
nabídky a poptávky. Ekonomická teorie empiricky potvrzuje, že 
poptávka i nabídka je elastičtější v delším časovém období. Daň z 
vybraných digitálních služeb je navržena jako pouze dočasné řešení, 
než bude v rámci OECD nalezeno dlouhodobé konsenzuální řešení. Za 
předpokladu pouze dočasné účinnosti této nové daně je tak logické, že v 
krátkém období nebude pravděpodobně efekt přesunu daně na konečné 
spotřebitele markantní.  

Nejdůležitějším faktorem, který znemožňuje přesnou analýzu a 
kvantifikaci daňové incidence je fakt, že navržená daň bude uvalena i 
na mnohostranná rozhraní, na kterých dochází k transakcím se zbožím a 
službami různého charakteru (jedná se tak o různé elasticity pro 
konkrétní statky či služby v rámci jednotlivých komoditních trhů). Z 
logiky věci je tudíž nemožné kvantifikovat souhrnnou daňovou 
incidenci, která může být v extrémním případě nově zdaněnými 
subjekty dokonce odlišně nastavena pro různé komodity rozdílně 
vzhledem k odlišné elasticitě poptávky a vzhledem k odlišné cenové 
konkurenci na jednotlivých komoditních trzích. 

Důvody pro nemožnou kvantifikaci dopadu na kategorii MSP jsou 
prakticky totožné. 
Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 
71. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 
19. Z Odhad příjmů pro rozpočet 

 

Vysvětlení: 

MF použilo pro odhad příjmů pro veřejné rozpočty dva přístupy, kdy 
první je pouhým přepočtem odhadů EK, druhý se více zabývá 
strukturou digitální ekonomiky v ČR. 

První přístup, tedy přepočet dle celkového odhadu pro EU 28, má 
předpoklad, že základna uživatelů internetu v ČR tvoří cca 2 % všech 
uživatelů v EU. Jde o velmi jednoduchý přepočet, který kromě řady 

Částečně vyhověno. 

Odhad daňových příjmů u daně z vybraných digitálních služeb pracuje, 
stejně jako jakákoliv obdobná prognóza, s množinou zjednodušení. Při 
odhadu daňových příjmů Česká republika využila pro ověření 
správnosti svých odhadovaných výsledků také komparaci s dostupnými 
výsledky dopadů v jiných členských státech Evropské unie (např. 
Francie). 

Dlouhodobě Ministerstvo financí při kvantifikaci rozpočtových dopadů 
postupuje, a dokonce musí postupovat tak, že vykazuje výstupy 
související s daněmi pouze na agregovaném principu. Vzhledem k 
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problémů nezohledňuje různé přístupy k digi zdanění v různých státech 
EU (odhady EU předpokládaly zavedení daně ve všech zemích Unie). 
Důvodová zpráva by měla upozornit, že tento přepočet může sloužit 
čistě jako potvrzení správnosti jiným způsobem odhadovaného 
intervalu výnosu daně – nikoliv jako relevantní způsob odhadu výnosu 
daně. Věříme, že základní parametry pro 7% sazbu nebyly stanoveny 
podle přepočtu odhadů EK na celou unii na ČR dle počtu uživatelů. 

Druhý přístup v podobě identifikace subjektů z databáze ORBIS je 
vhodnější a přesnější. Musíme se ale seznámit se podrobnostmi odhadu 
(např. anonymizovanými), kdy a jaké společnosti mají výše obratů a 
odhad uživatelů v jejich situaci. Bez detailnějších (byť 
anonymizovaných) údajů nelze tento přístup považovat za relevantní.  

Nejde jen o odhad příjmů rozpočtu, ale také o relevanci východisek, na 
jejichž základě byly vstupní parametry nastaveny. Český návrh daně 
vychází mj. z předpokladu Evropské komise, že „efektivní průměrné 
daňové zatížení nadnárodních skupin společností založených na 
digitálních modelech je ve výši 9,5 %. Naproti tomu nadnárodní 
skupiny společností založených na „tradičních“ obchodních modelech 
podléhají efektivnímu průměrnému daňovému zatížení ve výši 23,2 %.“ 
(důvodová zpráva, str. 20). Upozorňujeme, že existují i alternativní 
názory, které tvrdí, že nové a rozvíjející se digitální společnosti 
nemohou využívat různých způsobů sektorových úlev či jiných 
možností, jak snižovat efektivní sazbu zdanění (např. zde). 

 

Požadavek SP ČR: Požadujeme zveřejnění detailnější analýzy 
s odhady MF, kde by byly podrobnější informace s uvedením, kolika 
subjektů se digitální daň dotkne v detailnějším členění – tj. jaký je 
počet dotčených subjektů dle tří hlavních zaměření daně (tj. digitální 
reklama, zpřístupnění rozhraní, prodej dat), jaký je průměrný 
odhadovaný výnos daně dle velikosti ekonomických ukazatelů 
dotčených firem (zveřejnění anonymizovaně např. dle decilů).  

malému rozsahu subjektů, se kterými v tomto případě analýza pracuje, 
by i přes anonymizaci bylo možné nepřímo identifikovat jednotlivé 
subjekty. 

První přístup není samostatně považován za zcela relevantní způsob pro 
odhad výnosu daně. Nicméně se jedná o přístup pro zpřesnění výsledků 
analýzy umožňující eliminaci rizik spojených s nepřesnostmi u druhého 
způsobu výpočtu, který je považován za přesnější. 

Z obou výše uvedených přístupů jasně vyplynulo, že zhruba 20% podíl 
na celkovém daňovém výnosu je tvořen z titulu poskytnutí zdanitelné 
služby provedení cílené reklamní kampaně a zhruba 80% podíl na 
celkovém daňovém výnosu je z titulu poskytnutí služeb využití 
mnohostranného digitálního rozhraní. Jak sama analýza uvádí, poslední 
okruh zdanitelných služeb, tedy poskytnutí dat o uživatelích, není 
předmětem analýzy (očekává se pouze minimální dopad na veřejné 
rozpočty a tyto služby nelze zcela přesně identifikovat. 

Jak je již uvedeno v obecné části důvodové zprávy kap. 7. 1., analýza 
„zdola-nahoru“ zahrnuje 15 subjektů, přičemž jejich obchodní modely 
jsou často smíšené. Pět společností bylo identifikováno pouze z titulu 
poskytování služeb využití mnohostranného digitálního rozhraní. Tři 
společnosti pouze z titulu poskytnutí zdanitelné služby provedení cílené 
reklamní kampaně. Zbylé společnosti byly identifikovány pro účely 
daně z vybraných digitálních služeb více či méně z obou titulů 
současně. Každá z těchto společností byla posuzována individuálně 
s ohledem na dostupná data. 

Důvodová zpráva byla v tomto smyslu doplněna.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

20. Z Soulad se Směrnicí 2015/1535 

 

Vysvětlení: 

Vysvětleno. 
Je obsaženo v části 5.3 obecné části důvodové zprávy. 
 
Vyjádření k vypořádání 
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Navrhovaná daň vs. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v 
oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 

 

Požadavek SP ČR: Žádáme o informaci, zda a jak se předložený 
návrh dotkne Směrnice 2015/1535, která stanoví mj. definici služeb 
informační společnosti a hovoří, včetně souvisejících evropských 
výkladů, o potřebě notifikace.  

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

21. D DOPORUČUJÍCÍ připomínky 

Vymezení předmětu daně v případě využívání mnohostranného 
rozhraní 

Dle § 8 je předmět daně vymezen jako „poskytnutí zdanitelné služby 
za úplatu na území České republiky“. Dle § 11 je zdanitelnou službou 
„využití mnohostranného digitálního rozhraní“. Dle § 19 je využitím 
mnohostranného rozhraní „uzavření transakce mezi uživateli …“. 

Pokud vymezení dle § 19 dosadíme zpět do § 8, bude text znít: 
„předmětem daně z vybraných digitálních služeb je poskytnutí 
uzavření transakce mezi uživateli …“. 

To jen dále ilustruje obtížnost zdanění využívání mnohostranného 
rozhraní. 

Vysvětleno. 

K tomuto závěru by vedlo použití legislativní zkratky. 

Tímto dílčím předmětem daně je úplatné využití mnohostranného 
digitálního rozhraní spočívající v uzavření transakce mezi uživateli 
usnadňující související dodávky zboží nebo poskytnutí služeb. 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

22. D Vymezení základu daně v případě využívání mnohostranného 
rozhraní 

§ 28 stanoví, že dílčím základem daně jsou jednak části úplat za využití 
mnohostranného rozhraní spočívající v uzavření transakce 
připadajících na ČR a jednak úplaty za „jiná využití mnohostranného 
rozhraní“, aniž by bylo specifikováno, že i v tomto případě se má 
jednat o úplaty připadající na ČR. 

Vysvětleno. 

S ohledem na konstrukci úplaty za jiná využití mnohostranného 
rozhraní (vazba na jednoho konkrétního uživatele, který buď je z České 
republiky, nebo není) připadá na Českou republiku celá tato úplata a 
nikoliv pouze její část (uzavřené transakce se vždy účastní nejméně dva 
uživatelé, a tedy je nutné úplatu rozpočítat podle toho, kolik z nich je 
z České republiky). 

71. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

23. D Odkazování na OECD 

Autoři důvodové zprávy se odvolávají na názor OECD (důvodová 
zpráva, str. 29), že nová daň pravděpodobně nebude pokryta 
smlouvami o dvojím zdanění, pokud a) je uvalena na konkrétní služby 

Vyhověno. 

Tento názor je prezentován  v  interních dokumentech OECD, na něž 
nejsou dány odkazy z důvodu jejich neveřejnosti. 

Nicméně jedním z dokumentů, kde je tato myšlenka uvedena, je veřejný 
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a skupiny subjektů bez vazby na ekonomickou a daňovou pozici b) má 
fixní sazbu spojenou s platbou za tuto službu, c) nelze ji využít pro 
daňovou úlevu v jiném státě. Odkaz na OECD je nekonkrétní vzhledem 
k závažnosti problematiky smluv dvojího zdanění. Žádáme o uvedení 
zdroje OECD k těmto charakteristikám, které ale mohou být typické i 
pro oblast zdanění příjmů (tj. přímých daní), která je smlouvami o 
zamezení dvojího zdanění pokryta. 

Žádáme o uvedení zdroje OECD k uvedeným charakteristikám 
(důvodová zpráva str. 29), dle kterých navrhovaná daň nespadá do 
oblasti smluv zamezujících dvojímu zdanění. 

dokument vydávaný OECD -  Interim Report 2018. Odkaz byl doplněn 
do důvodové zprávy. 

72. Technologická 
agentura 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

74. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

1. D Návrh zákona zavádí nový typ daně na území České republiky. Jak 
uvádí předkladatel návrhu zákona „navrhovaná daň je zamýšlena jako 
daň dočasná a měla by zaniknout v momentě nalezení globálního 
řešení na úrovni tzv. Inclusive Framework OECD a jeho následné 
implementaci“. Nejedná se tedy o daň harmonizovanou na území 
Evropské unie a jako takovou je nutné posoudit její soulad s pravidly 
EU pro veřejnou podporu, především čl. 107 odst. 1 Smlouvy o 
fungování EU. Toto ustanovení definuje 4 základní kritéria veřejné 
podpory, při jejichž kumulativním naplnění je dané opatření 
neslučitelné s vnitřním trhem EU: 1) podpora je poskytnuta 
z veřejných prostředků (poskytnutím se rozumí i vzdání se části příjmů 
do veřejného rozpočtu), 2) podpora zvýhodňuje určité podniky nebo 
určitá odvětví podnikání a je selektivní (tj. nejedná se o obecné 
opatření), 3) je narušena nebo hrozí narušení soutěže a 4) je ovlivněn 
obchod mezi členskými státy.  

 

Dále je nutné poznamenat, že účel či motiv poskytovatele 
k veřejnoprávní intervenci ve prospěch podniku je z pohledu pravidel 
pro veřejnou podporu irelevantní, jestliže opatření má potenciál narušit 
tržní konkurenční prostředí. Daňová opatření mají bezesporu dopad na 
státní rozpočet (naplnění prvního definičního znaku veřejné podpory). 
V globálním měřítku je nutné presumovat rovněž hrozbu narušení 
hospodářské soutěže a možné ovlivnění obchodu mezi členskými státy 
(naplnění třetího a čtvrtého definičního znaku veřejné podpory). Pokud 

Bere se na vědomí. 
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bude zkoumán druhý definiční znak veřejné podpory – selektivní 
zvýhodnění určitých podniků – pak nelze v daném případě vyloučit 
jeho naplnění, a to především z těchto důvodů. Jak je uvedeno 
v doprovodných dokumentech k návrhu zákona (RIA, Důvodová 
zpráva), předkladatel návrhem zákona „cílí na velké nadnárodní 
subjekty, sekundárním cílem návrhu je navýšení příjmů veřejných 
rozpočtů“, přičemž „Daň z vybraných digitálních služeb je selektivní 
daní odváděnou z úplat obdržených z poskytování určitých digitálních 
služeb charakterizovaných vytvářením hodnoty uživateli.“ Výše 
uvedené naznačuje, že plátcem daně budou pouze určité kategorie 
podniků, přičemž kritériem k platbě daně je typ poskytované služby a 
výše obratu jak v mezinárodním, tak národním měřítku. Obě tyto 
kategorie mohou naznačovat selektivní přístup poskytovatele (= 
správce daně), především ovšem tomu tak bude při stanovení výše 
obratu plátce daně, který v podstatě omezuje okruh plátců pouze na 
nadnárodní společnosti. Nicméně „selektivitu“ v rámci daňové 
problematiky nelze a priori generalizovat, pokud je zdánlivá selektivita 
dána povahou daňového systému, může být ze strany Evropské komise 
opatření shledáno jako obecné, tedy nenaplňující druhý definiční znak 
veřejné podpory. 

 

Z předložených materiálů je zřejmé, že návrh zákona je koncipován 
obdobně, jako tomu bylo v případě návrhu směrnice Evropské komise 
(dále jen „EK“) pro společný systém zdanění příjmů plynoucích 
z poskytování určitých digitálních služeb, k jejímuž přijetí zatím nebyl 
ze strany všech členských států Evropské unie konsenzus. V návrhu 
zákona jsou stanoveny obdobné podmínky, definice či finanční limity, 
jako tomu bylo ve výše uvedeném návrhu směrnice EK. Návrh zákona 
počítá v ustanovení § 30 se sazbou daně ve výši 7 %. Návrh směrnice 
EK přitom uvádí sazbu daně ve výši pouze 3 %. Má předkladatel 
k dispozici podklady, výpočty, na základě kterých by bylo možné 
odůvodnit takový rozdíl mezi návrhem EK a návrhem zákona? Bez 
ohledu na skutečnost, zda předkládaný návrh zákona zakládá veřejnou 
podporu či nikoliv, nelze vyloučit, že ze strany (budoucích) povinných 
subjektů může být chápán jako veřejná podpora pro podniky, které 
nesplňují navrhovaná obratová kritéria a navrhovaná daňová povinnost 
se tak na ně nebude vztahovat. Při případném posouzení navrhované 
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národní úpravy s pravidly pro veřejnou podporu ze strany EK, ať již na 
základě případné konzultace návrhu ze strany českých orgánů nebo na 
základě stížnosti obdržené od dotčených subjektů, lze předpokládat, že 
bude EK vycházet z podmínek připraveného znění směrnice EK. Příliš 
velký rozdíl sazby mezi oběma návrhy, aniž by byla navrhovaná výše 
7% opodstatněná a řádně odůvodněna ve vztahu k situaci na daném 
relevantním trhu v České republice oproti jiným členským státům, 
které rovněž obdobnou daň zavedly jednostranně, může být ze strany 
EK vyhodnocen jako nepřiměřený, resp. zakládající veřejnou podporu. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze vyloučit, že navrhované opatření 
naplňuje všechny definiční znaky veřejné podpory uvedené v čl. 107 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dávám proto 
předkladateli na zvážení navázání, prostřednictvím Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, alespoň neformální komunikace (formou 
konzultace) s DG COMPETITION Evropské komise s cílem získání 
vyšší míry právní jistoty, co se týká zajištění souladu s pravidly pro 
veřejnou podporu. Jak si je sám předkladatel zákona vědom, 
potenciální plátci daně z řad nadnárodních společností celý proces 
přijímání národních úprav daně z digitálních služeb monitorují a nelze 
vyloučit ani případnou, výše zmíněnou, stížnost Evropské komisi či 
žalobu k národnímu soudu. 

 

Závěrem pro úplnost uvádím, že pokud by navrhované opatření 
zakládalo veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, lze 
takovou podporu poskytnout pouze na základě pozitivního rozhodnutí 
Evropské komise.  

 

Tato připomínka je doporučující. 

75. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

78. Úřad pro 
zastupování státu ve 
věcech majetkových 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 
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91. Předseda 
poslaneckého klubu 

České pirátské 
strany 

1. Z K části první, hlavě V, § 30  

V § 30 navrhujeme  číslici  "7" nahradit číslicí v rozmezí 3 až 5.  

Již v rámci připravované legislativy EU, která však nakonec nebyla 
schválena, byla sazba daně stanovena na úrovni 3 %. Žádný ze států, 
které digitální daň zavádějí v rámci národní legislativy, tuto 
nenastavuje v takové výši jakou navrhuje předkladatel. Ve Francii je v 
návrhu zákona sazba daně stanovena ve stejné výši jako v uvedeném 
návrhu předpisu EU, tedy 3 %, v Rakousku pak návrh počítá se sazbou 
ve výši 5 %. Daň z obratu ve výši  7%  může u některých daňových 
subjektů přesáhnout daňovou sazbu daně z příjmu právnických osob. 
Tabulka níže simuluje procentní sazbu daně ze zisku za předpokladu 
stejné ziskovosti  v České republice a ve světě. 

Žádáme proto, aby se sazba daně pohybovala v intervalu od 3 do 5 %. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

Celosvětový obrat a zisk v roce 2018 

Společnost Alphabet 
(Google) 

Facebook Spotify Twitter 

Obrat (mld 
USD) 

136,82 55,84 6,211 3,04 

Zisk (mld 
USD) 

30,74 22,11 -0,92 1,20 

daň z obratu 
7% (mld 
USD) 

9,58 3,91 0,43477 0,21 

Nevyhověno. 
Sazba daně je výsledkem politického rozhodnutí na úrovni koaliční 
rady. 
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Daň ze zisku 31,16 % 17,68 % -47,26 % 17,72 % 

 

101. Americká obchodní 
komora v České 

republice 

1. - Americká obchodní komora v České republice je nezávislé obchodní 
sdružení zastupující české, americké a jiné mezinárodní podniky 
působící v České republice. Naším cílem je podporovat obchod a hájit 
hospodářskou politiku, která Českou republiku posune do desítky 
nejvíce prosperujících ekonomik EU. Věříme, že tohoto cíle lze 
dosáhnout zaměřením soukromého sektoru na spravedlivou 
hospodářskou soutěž založenou na inovacích a zaměřením veřejného 
sektoru na vytváření rovných podmínek a efektivní, výkonné vlády.  

Tento ekonomický přístup se odráží také v našem pohledu na oblast 
daní. Daně jsou nástroj, kterým vláda přerozděluje bohatství vytvořené 
soukromým sektorem za účelem poskytování veřejných statků. Daně 
by neměly zasahovat do konkurenčního podnikatelského prostředí 
zaměřeného na inovace, které přinášejí přidanou hodnotu společnosti a 
bohatství podnikům i celé zemi. Daňová politika by měla usilovat o 
optimální úroveň daňové zátěže, která by financovala služby 
poskytované veřejným sektorem, aniž by nepříznivě ovlivňovala 
vytváření bohatství v ekonomice. Jinými slovy je potřeba navrhnout 
daňovou politiku tak, aby zajistila blahobyt společnosti a bezpečnost 
země, aniž by vznikaly náklady obětované příležitosti, kdy soukromý 
sektor nemá dostatek zdrojů pro další inovace a rozvoj.  

Z tohoto hlediska zavedení daně z digitálních služeb způsobí 
hospodářství ČR škodu vetší než jakýkoli přínos plynoucí ze zvýšení 
daňových příjmů. Zároveň vyvolá některé zásadní otázky v oblasti 
daňové politiky.  

Americká obchodní komora v ČR zastává stanovisko, že Česká 
republika by neměla jednostranně zavádět DST. Místo toho by 
měla soustředit své úsilí na podporu urychleného mnohostranného 
řešení zdanění digitálních služeb a vyhýbání se daňovým 
povinnostem obecně v rámci stávajících struktur a jednání OECD.  

Hospodářský dopad  

Věříme, že daň z digitálních služeb bude mít negativní přímý i nepřímý 

Bere se na vědomí. 
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dopad na českou ekonomiku.  

Přímé ekonomické břemeno daně v konečném důsledku ponesou české 
podniky, které chtějí využívat digitálních služeb k prodeji svých 
produktů českým občanům. To jim bude bránit v jejich růstu. Jelikož 
zavedení DST nebude mít dopad na uživatele digitálních platforem, je 
nepravděpodobné, že by se jejich uživatelské preference a rozhodování 
u konkrétních digitálních služeb změnily. České podniky budou muset 
nadále využívat velké mezinárodní platformy k dosažení svého 
cílového trhu. Zvýšené náklady tedy budou pravděpodobně přeneseny 
na české podniky.  

Nepřímý ekonomický dopad bude pravděpodobně ještě škodlivější. 
První dva nepřímé dopady jsou hospodářské povahy. Třetí dopad je 
politický.  

Globální společnosti poskytující digitální služby jsou lídrem v 
investování do výzkumu nových technologií, zejména v oblastech jako 
je umělá inteligence. Zároveň tyto společnosti mají tendenci vnímat 
Českou republiku jako nehostinné prostředí. Pokud vláda tyto podniky 
zatíží DST, bude to pro ně pádný důvod k tomu, aby výzkum 
neprováděly v České republice. Tím by se snížily vyhlídky České 
republiky hrát v těchto oblastech výzkumu a vývoje významnější roli. 
Zároveň by se pro ČR zhoršily vyhlídky pro dosažení nedávno 
přijatého cíle v rámci vládní Inovační strategie ČR 2019-2030 „The 
Country for the Future“.  

Negativní dopad zavedení daně by se netýkal pouze určitých podniků. 
Jedním z nejsilnějších argumentů pro investice v České republice 
dosud byla předvídatelnost a stabilita podnikatelského prostředí, 
zejména v oblasti daní. Tento návrh by poškodil pověst země s 
předvídatelným chováním a výsledný obchodní konflikt by mohl 
výrazně ovlivnit stabilitu prostředí.  

Největší ekonomický dopad by mohl vyplynout z toho, jak DST 
ovlivní současnou globální debatu o volném obchodu. Jako otevřená 
ekonomika silně závislá na vývozu čelí Česká republika větším 
rizikům než většina ekonomik, budou-li vlády o obchodní politice 
nadále jednat způsobem, který ekonomickou aktivitu trestá 
prostřednictvím cel a jiných netarifních obchodních překážek. Přijetí 
daně z digitálních služeb ve Francii je vnímáno jako eskalace 
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obchodního sporu mezi USA a Evropskou unií.  

Lze očekávat, že přijetí obdobných právních předpisů v České 
republice povede také k odvetným opatřením, stejně jako uvalení cel 
na ocel a hliník ze strany USA vyvolalo reakci EU. (Poznámka: někteří 
odborníci souhlasí se smyslem zákona o DST, ale tvrdí, že sazba daně 
je příliš vysoká. Jakákoli sazba však pravděpodobně povede k 
odvetným opatřením.) Byli jsme, a nadále budeme proti jakékoli vládní 
strategii, která chce vytvořit lepší obchodní podmínky zaváděním 
opatření, které tyto podmínky nakonec zhorší. Podporujeme odstranění 
všech obchodních překážek mezi EU a USA. Jsme toho názoru, že daň 
z digitálních služeb vytvoří horší podmínky, aniž by umožnila 
vytváření podmínek lepších. Konkrétně navrhovaná DST nezrychlí 
proces zavádění mezinárodních pravidel pro zdanění digitálních 
služeb, ale naopak jej rozptýlí a zpozdí, a zároveň poškodí inovační 
kapacitu České republiky.  

Očekáváme, že praktickým účinkem zavedení DST bude přesun peněz 
od českých společností, které obchodují prostřednictvím internetu, k 
českému státu. Ekonomický dopad tohoto přesunu na hospodářství ČR 
bude pravděpodobně neutrální až negativní. Navíc očekáváme, že DST 
znesnadní přilákání investic soukromého sektoru do inovativních 
oblastí, jakou je umělá inteligence. A na konec očekáváme, že v reakci 
na zavedení daně dojde v krátkém období k odvetným opatřením, která 
budou mít celkově negativní ekonomický dopad a způsobí značné 
ekonomické škody řadě nejinovativnějších společností v České 
republice, které vyvážejí do USA. Konečným výsledkem bude 
zhoršení podmínek pro otevřený světový obchod, na němž je Česká 
republika závislá v posledním období svého růstu.  

Daňová politika  

Kromě obav z hospodářského dopadu zavedení daně, vyvolává návrh 
také některé zásadní otázky v oblasti daňové politiky ČR.  

Zaprvé, jako důvod pro zavedení DST se uvádí, že digitální služby jsou 
oblastí ekonomické aktivity, která nebyla plně zdaněna a mohla by být. 
Stávající návrh nevysvětluje, proč vláda potřebuje více daňových 
příjmů nebo jak je použije k vytvoření vyšší přidané hodnoty ve 
veřejném sektoru ve srovnání se soukromým sektorem. Návrh 
předpokládá, že vláda by měla zdanit všechny zdroje tvorby 
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ekonomické hodnoty, z čehož vyvstává otázka k zamyšlení, zda jedním 
z hlavních důvodů pro tvorbu ekonomické hodnoty občany má být 
podpora státu.  

Zadruhé, návrh zavádí obecnou zásadu, že skupina společností v 
jednom definovaném odvětví by měla platit daň z příjmu právnických 
osob z tržeb, nikoli ze zisku. Nesouhlasíme s tím, aby se daň z příjmů 
právnických osob vztahovala na tržby, zejména pokud zde existuje daň 
z přidané hodnoty. 

Nesouhlasíme s tím, aby se u jednoho odvětví daň z příjmu 
právnických osob vztahovala na tržby, zatímco u jiných odvětví na 
zisk. Nesouhlasíme s tím, aby byla skupina společností definovaná 
ekonomicky nepodloženou hranicí příjmů v tomto odvětví zodpovědná 
za daň. Zároveň vzbuzuje naše obavy argument vlády pro zavedení 
DST, který tuto daň ospravedlňuje vysvětlením, že ji budou odvádět 
pouze „zahraniční“ společnosti: taková vládní filosofie podkopává 
zásady jednotného vnitřního trhu EU, který primárně přispěl k 
dosažení současné úrovně prosperity v ČR.  

Zatřetí se v návrhu objevuje tvrzení, že se společnostmi, které 
shromažďují data v České republice, by se mělo zacházet stejně jako se 
subjekty, které shromažďují, ukládají, analyzují a vytvářejí produkty 
využívající data v České republice. Zde musíme argumentovat tím, že 
využívání veřejných služeb digitálními společnostmi se velmi liší v 
závislosti na tom, jak velká hodnota je v dané zemi vytvářena. Vládní 
návrh jaksi předpokládá, že společnosti, které ukládají, analyzují a 
vytvářejí produkty využívající data v České republice, soutěží v 
prostředí s nerovnými podmínkami. Taková nespravedlnost by 
existovala pouze tehdy, pokud by český daňový systém byl vůči jiným 
daňovým systémům za takové služby v jiných zemích represivní. 
Souhlasíme s tím, že daňová soutěž mezi zeměmi vytvořila podmínky, 
které ohrožují udržitelné poskytování základních veřejných služeb. 
Nápravou ale není potrestat společnosti nebo ekonomiku 
jednostranným zavedením vyšších daní, ale koordinovat zdanění 
digitální ekonomiky (která se většinou skládá spíše z nehmotných než 
hmotných aktiv) spolu s ostatními zeměmi. Naštěstí OECD již takové 
řešení koordinuje. 
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101. Americká obchodní 
komora v České 

republice 

2. - Technické poznámky  

Protože se naše hodnocení zaměřujeme na ekonomický dopad vládního 
návrhu, omezujeme naše technické připomínky na soulad návrhu s 
ústavou a obchodními smlouvami.  

1. Ústavnost. Věříme, že existuje solidní argumentační základ pro 
označení DST jako diskriminační, a tudíž protiústavní. Důvodová 
zpráva k návrhu uvádí, že návrh neporušuje ústavní zákaz 
diskriminace, neboť limity pro uplatnění DST nejsou vytvářeny 
nahodile, avšak tato tvrzení nejsou v předložených dokumentech 
podložena. Informace, že daň se zaměřuje na „globální vůdce“, 
naznačuje, že se daň uplatní na určité společnosti, nikoli na sektor. 
Cílení na konkrétní společnosti odpovídá definici diskriminace.  

2. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Aby se zabránilo kolizi s 
pravidly EU a mezinárodními smlouvami, navrhovatelé se pokusili 
vytvořit daň, o které lze tvrdit, že se nejedná ani o daň z příjmu 
právnických osob ani o srážkovou daň. Struktura daně může v praxi 
znamenat, že ji nelze nikdy připsat na vrub daňovým povinnostem 
dotčených společností v jiných daňových jurisdikcích. To však zásadně 
zvyšuje pravděpodobnost toho, že se podniky budou obracet na soudy 
ve věci porušení ustanoveními o dvojím zdanění.  

3. Dvoustranné investiční smlouvy. Očekáváme, že společnosti mohou 
napadnout zákon z důvodu porušení ustanovení obchodních smluv 
týkajících se diskriminačního zacházení. Nenašli jsme ze strany 
navrhovatelů v návrhu žádnou analýzu toho, zda jsou standardy 
„spravedlivého a nestranného zacházení“ naplněny.  

Bude-li návrh přijat a implementován, očekáváme vzhledem ke složité 
úpravě daně právní kroky a stížnosti ze strany podniků. Hloubková 
právní analýza souladu DST s českým právem a mezinárodními 
smlouvami by byla užitečným nástrojem při určování, zda snaha 
zvyšovat daňové příjmy nepovede k riziku, že ztráta bude nakonec 
vyšší, stejně jako tomu bylo u daně ze solární energie. 

Bere se na vědomí. 
Problematice kolize se smlouvami o zamezení dvojímu zdanění 
a problematice možné diskriminace se věnuje důvodová zpráva. 

101. Americká obchodní 
komora v České 

republice 

3. - Závěr  

Jelikož ekonomika digitálních služeb v podstatě obchoduje s 
nehmotnými aktivy používanými globálně, bude většina zemí muset 

Nevyhověno. 
Politické rozhodnutí na úrovni koaliční rady vyžaduje, aby se výnos 
daně projevil ve státním rozpočtu již v průběhu roku 2020. S ohledem 
na tuto skutečnost nelze odložit projednávání na vládní a parlamentní 
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modernizovat svůj daňový systém, který má své kořeny v 
ekonomikách založených na hmotných aktivech. Globální povaha 
digitální ekonomiky však vyžaduje multilaterální řešení.  

Členství v Evropské unii a jeho obrovský ekonomický přínos pro 
Českou republiku vyžaduje také mnohostranné řešení, které by posílilo 
společný trh.  

Navrhovaná DST bude mít pravděpodobně neutrální až negativní 
dopad na českou ekonomiku. Negativní dopad bude do značné míry 
záviset na odvetných reakcích jiných zemí. USA brzy oznámí, jaká 
odvetná opatření přijmou proti zavedení podobné daně ve Francii.  

DST by změnila některé základní principy české daňové politiky, které 
přispěly ke stabilnímu podnikatelskému prostředí země.  

Výjimečná povaha DST otevírá možnost napadení před českými a 
mezinárodními soudy z důvodu porušení ustanovení o diskriminaci a 
dvojím zdanění. Pokud by soudy rozhodly v neprospěch státu náklady 
na DST by v konečném důsledku mohly být vyšší než výnosy z ní.  

OECD se blíží k návrhu mnohostranného řešení digitální daně.  

Na základě této analýzy doporučujeme odložit vládní a 
parlamentní projednání návrhu DST do ledna 2020 s cílem zjistit, 
zda bude OECD schopna předložit uspokojivé globální řešení, nebo 
zda v tomto ohledu může učinit kroky EU. 

úrovni, protože by muselo dojít k odložení účinnosti zákona, a tedy by 
nebylo možné splnit tento politický požadavek. 

107. Sdružení pro 
internetový rozvoj 
v České republice 

1. - Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) se domnívá, že současný 
daňový systém již neodpovídá skutečné situaci na trhu, kde 
technologický pokrok umožňuje společnostem vykonávat intenzivní 
ekonomickou činnost i v zemích, v nichž nejsou fyzicky usazeny. 
Dochází tak k tomu, že společnosti vykonávající obdobnou aktivitu na 
témže trhu nemusí vždy podléhat v příslušné zemi stejné míře zdanění.  

V současnosti nadnárodní technologické společnosti odvádějí do 
českého státního rozpočtu výrazně nižší daně než jejich čeští 
konkurenti, což vytváří nerovné tržní podmínky a brání dalšímu 
rozvoji českého digitálního průmyslu a posilování jeho 
konkurenceschopnosti v rámci EU i globálně.  

Z tohoto důvodu SPIR podporuje záměr předkladatele návrhu na 

Bere se na vědomí. 
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zavedení daně z vybraných digitálních služeb, jíž mají podléhat 
digitální služby poskytované na českém trhu globálními 
společnostmi, které nejsou v České republice usazené, a tudíž 
neodvádějí příslušné daně (zejména daň z příjmu) dle daňových 
předpisů platných v České republice.  

SPIR je přesvědčen, že zdravého a udržitelného tržního prostředí a 
funkčního jednotného digitálního trhu lze dosáhnout pouze 
nastavením srovnatelných podmínek pro všechny konkurenční 
subjekty.  

Návrh zákona však podle názoru SPIR vykazuje bohužel i celou řadu 
nedostatků a nepřesností, které ve svém důsledku mohou způsobit 
interpretační nejednotnost a následně soudní spory, a to aniž by byl 
naplněn účel tohoto nového předpisu. 

107. Sdružení pro 
internetový rozvoj 
v České republice 

2. - Hlavní rizika návrhu  

Zásadní riziko návrhu SPIR spatřuje již v samotném vymezení osob 
povinných k dani, na jehož základě může docházet ke dvojímu 
zdanění. Kritérium celkové výše výnosů právnické osoby přesahující 
750 mil. eur splňují nejen globální společnosti, ale také velké skupiny s 
mateřskou společností (navíc nikoliv nutně zaměřenou na digitální 
služby) ať již v zahraničí či v tuzemsku, jejichž dceřiná společnost 
poskytuje digitální služby v České republice a v současné době již 
podléhá platným daňovým předpisům České republiky. Jelikož 
navrhovaný zákon není subsidiární k platným daňovým předpisům, 
mohly by nově služby výše uvedených společností podléhat dvojímu 
zdanění. Dochází tak k rozšíření působnosti nového předpisu i na české 
subjekty, na něž by tento předpis dle důvodové zprávy dopadat neměl. 

Vysvětleno. 
Návrh zákona nerozlišuje podle státu sídla poskytovatele zdanitelných 
služeb. Pokud by tak činil, byl by patrně v rozporu s evropským 
právem. Pokud tak poskytovatel zdanitelných služeb se sídlem 
v České republice přesáhne oba prahy zakotvené v návrhu zákona, 
bude zdaněn jako každý jiný poskytovatel. 
Tato situace bude optimálně vyřešena až v návaznosti na globální 
řešení hledané na poli OECD. 

107. Sdružení pro 
internetový rozvoj 
v České republice 

3. - Další riziko spočívá v nedostatečně jasném vymezení zdanitelné 
služby. Za nevhodné s ohledem na stanovený cíl návrhu považujeme 
vymezení zdanitelné služby „provedení cílené reklamní kampaně“. 
Omezení reklamní kampaně v tomto kontextu pouze na cílenou 
reklamu vytváří velký argumentační prostor zejména s ohledem na 
omezené možnosti prokazování, zda k cílení skutečně dochází či 
nikoliv. SPIR v této souvislosti považuje za vhodnější řešení vymezit 
zdanitelnou službu pouze jako „provedení reklamní kampaně“, 
přičemž se rozumí, že dochází k cílení na český trh (prvkem zacílení je 

Vysvětleno. 

Omezení na cílenou reklamu je v souladu s návrhem směrnice, a tedy 
lze očekávat, že tento druh služeb bude daněn konzistentně napříč státy 
Evropské unie. 

Nadto by v případě odstranění kritéria „cílení“ mohlo dojít k tomu, že 
by mohly vzniknout interpretační spory o to, zda nemají být daněny i 
webové stránky obecně (protože zpravidla jsou součástí reklamní 
kampaně, např. v případě microsites pro určité produkty). 
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IP adresa), nikoliv k cílení na uživatele na základě údajů o nich. 

107. Sdružení pro 
internetový rozvoj 
v České republice 

4. - Zahrnutí prodeje dat o uživatelích mezi zdanitelné služby pokládá 
SPIR rovněž za ne zcela vhodné, a to jednak vzhledem k tomu, že k 
přímému prodeji dat v reálných podmínkách na českém trhu nedochází 
často, a tudíž návrh nereflektuje realitu digitálního trhu, a jednak s 
ohledem na platnou legislativu v oblasti ochrany  

osobních údajů, kterou považujeme v této souvislosti za dostatečnou. 
Další právní úprava by pro podniky a pravděpodobně i dozorové 
orgány znamenala pouze zvýšení administrativní zátěže, případně 
právní nejistoty. 

Vysvětleno. 

Hlavním smyslem zahrnutí úplatného poskytnutí dat je zamezení 
možnému obcházení služby umisťování cílené reklamy rozdělením 
úplaty za umístění reklamy na nízkou částku za samotné umístění a 
vyčleněním hlavní části úplaty do samostatné služby spočívající 
v prodeji dat souvisejících s umisťováním cílené reklamy. 

107. Sdružení pro 
internetový rozvoj 
v České republice 

5. - Pokud jde o zdanitelnou službu mnohostranného digitálního 
rozhraní, považuje SPIR text návrhu za nejasný. Není zřejmé, na koho 
má nová regulace dopadnout, případně na koho se vztahují výjimky. 
Uvedený seznam výjimek přitom opět vytváří velký argumentační 
prostor pro obcházení nové regulace a zvyšuje právní nejistotu. 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 

107. Sdružení pro 
internetový rozvoj 
v České republice 

6. - Dalším nedostatkem návrhu je velmi obtížná, ne-li nemožná 
proveditelnost některých opatření (např. § 5(2) nebo § 12(3) či obecně 
zajištění výběru a kontroly) a celá řada formulačních nepřesností či 
nejasností v některých dalších ustanoveních. 

Bere se na vědomí. 

107. Sdružení pro 
internetový rozvoj 
v České republice 

7. - Závěrem  

SPIR podporuje narovnání tržních podmínek, a vítá proto 
iniciativu předkladatele, avšak upozorňuje, že návrh vyžaduje 
hlubší diskusi nad jednotlivými články a v některých případech 
řadu korekcí tak, aby mohlo být dosaženo zamýšleného účelu. 
Kvalita nového předpisu bude rozhodovat o tom, zda budou 
vytvořeny rovné podmínky na trhu, z nichž budou moci české 
společnosti oproti stávající situaci spravedlivě profitovat, anebo 
zda dojde k odlivu českých společností do jiných zemí EU s 
přívětivějšími daňovými podmínkami.  

SPIR je rovněž připraven spolupracovat s kompetentními úřady 
při přípravě finální podoby předpisu tak, aby nový zákon 
reflektoval v plné míře nejen politickou vůli, ale také realitu 
českého digitálního trhu. 

Bere se na vědomí. 
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108. Seznam.cz 1. - Společnost Seznam.cz, a.s, patřící do seznamu TOP 100 plátců 
podle odvedené daně z příjmů do státního rozpočtu České 
Republiky v několika posledních letech, dlouhodobě upozorňuje na 
skutečnost, že České digitální podniky usazené v tuzemsku 
podléhají jiné efektivní míře zdanění, než jejich globální 
zahraniční konkurence podnikající z jiných členských států EU 
nebo mimo EU. V digitálním prostředí přitom více než kde jinde platí, 
že geografické sídlo podniku nijak neomezuje dostupnost zákazníků a 
digitálního trhu tohoto podniku v jiných zemích a dochází tak ke 
značnému zvýhodňování zahraničních nadnárodních firem. Společnost 
Seznam.cz, a.s. proto dlouhodobě podporuje úvahy o efektivnějším 
režimu zdanění digitálních nadnárodních společností, které dnes v 
porovnání s tuzemskými společnostmi odvádějí na dani zcela 
zanedbatelné odvody do českého státního rozpočtu.  

 

Společnost Seznam.cz, a.s. proto kvituje vůli zákonodárce 
postihnout zdaněním digitální služby a aktivity, které doposud 
nepodléhají ze strany státních orgánů České republiky, resp. 
orgánů finanční správy, příslušné dani, a nesplňují ani podmínky 
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o 
daních z příjmů“), a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) či ostatních daňových 
předpisů v České republice.  

 

Společnost Seznam.cz, a.s. vítá prezentovaný názor předkladatele, 
že navrhovaná úprava má postihnout právě zahraniční 
nadnárodní společnosti, nikoliv tuzemské společnosti působící na 
českém digitálním trhu, které v České republice své daňové 
povinnosti řádně plní.  

 

Obáváme se však, že návrh textu ZVDS trpí právními a technickými 
nedostatky, což může mít za následek nenaplnění účelu, který zákon o 
dani z vybraných digitálních služeb sleduje, a proto na předmětné 
nedostatky upozorňujeme níže. 

Bere se na vědomí. 

Návrh zákona má postihnout poskytovatele zdanitelných služeb, u 
kterých objem poskytnutých zdanitelných služeb přesahuje stanovené 
prahy. Takové společnosti mají v současné době své sídlo zejména 
v zahraničí, avšak současně není vyloučeno, aby takto byly zdaněny 
i společnosti se sídlem v České republice, pokud tyto prahy překročí. 

Optimální řešení zdanění poskytování digitálních služeb lze očekávat až 
v návaznosti na globální řešení nalezené na poli OECD. 
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108. Seznam.cz 2. D S ohledem na výše uvedené považujeme za problematickou 
zejména absenci subsidiarity zákona o dani z vybraných 
digitálních služeb ve vztahu k tuzemským daňovým předpisům. 
Důvodová zpráva k ZVDS hovoří o nutnosti zdanění vybraných 
digitálních služeb, které dosud nejsou předmětem daně dle zákona o 
daních z příjmů či zákona o dani z přidané hodnoty, avšak nijak neřeší 
duplicitu odvodu daně za předpokladu, že (i) plátce daně již vůči 
příslušnému orgánu finanční správy ČR splnil své daňové povinnosti, 
tedy daň z digitálních služeb již odvedl, a současně (ii) by 
společnost/osoba/členská entita splnila i podmínky dle § 3 nebo § 5 
ZVDS a stala by se plátcem daně ve smyslu ZVDS. V tuzemsku 
usídlená osoba povinná k dani z vybraných digitálních služeb by 
tak mohla být povinna zdanit vybrané digitální služby dvakrát. 
Důvodová zpráva k § 34 ZVDS navíc předpokládá, že množina plátců 
daně z vybraných digitálních služeb nebude mít své sídlo v České 
republice. Vyzdvihujeme tedy tento rozpor mezi zněním textace ZVDS 
a důvodové zprávy k ZVDS a navrhujeme, aby textace ZVDS výslovně 
stanovila subsidiární užití zákona o dani z vybraných digitálních služeb 
za předpokladu, že poskytované digitální služby ve smyslu ZVDS 
nejsou již předmětem daně dle příslušných tuzemských právních 
předpisů. Společnost Seznam.cz, a.s. věří, že touto změnou dojde k 
nastavení rovného podnikatelského prostředí na českém digitálním 
trhu.  

Vysvětleno. 

Pro daňové právo není typické, že by jeden daňový zákon byl ve své 
hmotněprávní části subsidiární k jinému. 

Navíc by to bylo problematické s ohledem na to, že nyní předkládaný 
zákon je nepřímou daní (zvláštní druh spotřební daně), zatímco daň 
z příjmů je daní důchodovou a daň z přidané hodnoty je daní obratovou. 

Požadovaná konstrukce daně by navíc patrně byla rozporná 
s evropským právem. 

108. Seznam.cz 3. D Negativně vnímáme úzké vymezení zdanitelné služby dle § 8 ve 
spojení s § 11 ZVDS. Zákon tak postihuje pouze digitální službu (i) 
provedení cílené reklamní kampaně, (ii) využití mnohostranného 
digitálního rozhraní, a (iii) prodej dat o uživatelích.  

 

i. Reklamou se ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a 
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o regulaci reklamy“), „…rozumí oznámení, předvedení či 
jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl 
podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo 
prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje 
nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, 

Částečně vyhověno a vysvětleno. 

K reklamě: 

Omezení na cílenou reklamu je v souladu s návrhem směrnice, a tedy 
lze očekávat, že tento druh služeb bude daněn konzistentně napříč státy 
Evropské unie. 

Nadto by v případě odstranění kritéria „cílení“ mohlo dojít k tomu, že 
by mohly vzniknout interpretační spory o to, zda nemají být daněny i 
webové stránky obecně (protože zpravidla jsou součástí reklamní 
kampaně, např. v případě microsites pro určité produkty). V materiálu 
však bude upřesněno vymezení cílené reklamy. 

K doplňkové službě: 
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propagaci ochranné známky…“  

Definice zdanitelné služby ve smyslu § 11 písm. a) ve spojení s § 14 
a §15 ZVDS se však omezuje pouze na reklamu cílenou, resp. 
provedení cílené reklamní kampaně, a tedy nezahrnuje např. 
umisťování či poskytování plošné reklamy, textové reklamy, 
intextové reklamy, či search engine marketingu, v případě, kdy 
součástí služby/kampaně není tzv. cílení. Výše uvedené druhy 
reklamy by se tak s ohledem na absenci cílení nepovažovaly za 
zdanitelnou službu pro účely daně dle ZVDS, čímž by se zákon 
zcela míjel svému účelu popsanému v důvodové zprávě. Dále 
upozorňujeme, že s ohledem na znění důvodové zprávy k § 15 ZVDS 
jsou v definici cílené reklamy dle § 15 ZVDS využity nepřesné a 
zavádějící informace:  

 

 § 15 odst. 1) ZVDS odkazuje při definici cílené reklamy na zákon 
upravující regulaci reklamy, kterým má být v rámci českého 
právního řádu zákon o regulaci reklamy. Navrhujeme, aby v 
souladu s důvodovou zprávou k § 15 ZVDS návrh zákona nově 
obsahoval výslovný odkaz na obecnou definici reklamy dle § 1 
odst. 2) zákona o regulaci reklamy. Stávající znění ZVDS lze v 
rozporu s účelem návrhu zákona interpretovat tak, že cílenou 
reklamou se rozumí pouze taková reklama, která spadá do 
kategorie reklamy taxativně vyjmenované v zákoně o regulaci 
reklamy (srov. § 3, § 4, § 5 apod. zákona o regulaci reklamy), 
přičemž máme za to, že takto úzké vymezení reklamy 
neodpovídá úmyslu zákonodárce a může vést k interpretačním 
nejasnostem;  

 definice cílené reklamy dle § 15 odst. 1) ZVDS předpokládá, že 
tzv. cílení probíhá na základě dat shromážděných o konkrétním 
uživateli digitálního rozhraní. Domníváme se, že předmětné 
ustanovení lze interpretovat způsobem, kdy ale reklama necílí 
na konkrétního uživatele (jak zákon předpokládá), a kdy je 
tzv. cílení prováděno pouze na základě obecných modelů 
chování, přičemž nedochází ke ztotožnění konkrétního 
uživatele digitálního rozhraní. Popsaná interpretace je v praxi 
poměrně častým modelem cílení. Poukazujeme proto na možné 

Text důvodové zprávy byl upraven. 

K úplatě za využití mnohostranného digitálního rozhraní: 

Text návrhu byl upraven tak, aby bylo zřejmé, že do základu daně 
nevstupuje plnění mezi uživateli a byla rozšířena důvodová zpráva. 

Ostatní připomínky k využití mnohostranného digitálního rozhraní: 

Bere se na vědomí. 

K prodeji dat: 

Text návrhu byl upraven v tom smyslu, že nebude zdaněn pouze prodej 
dat, ale také jejich libovolné jiné úplatné poskytnutí. 

Hlavním smyslem zahrnutí úplatného poskytnutí dat je zamezení 
možnému obcházení služby umisťování cílené reklamy rozdělením 
úplaty za umístění reklamy na nízkou částku za samotné umístění a 
vyčleněním hlavní části úplaty do samostatné služby spočívající 
v prodeji dat souvisejících s umisťováním cílené reklamy. 
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zneužití užité definice. Tento nedostatek navrhované úpravy lze 
podpořit technicky nesprávnou definicí uživatele dle § 12 odst. 3) 
ZVDS, jak rozvádíme níže;  

 návrh zákona nestaví najisto, co se rozumí tzv. doplňkovou 
službou k umístění cílené reklamy podle § 14 odst. 1) písm. a) 
ZVDS.  

 

ii. Za nešťastné považujeme taktéž celkové pojetí zdanitelné služby 
spočívající ve využití mnohostranného digitálního rozhraní [§ 11 
písm. b) ve spojení s § 19 a násl. ZVDS], které je z našeho pohledu 
největší slabinou navrhovaného zákona. § 20 ve spojení s § 19 odst. 
1) a 2) ZVDS stanoví, že mnohostranné digitální rozhraní (dále jen 
„rozhraní“) umožňuje uživateli vyhledat jiného uživatele a interagovat 
s ním, přičemž využitím rozhraní se pro účely daně dle ZVDS rozumí 
uzavření určité transakce mezi uživateli takového rozhraní. Návrh 
zákona však výslovně neuvádí, zdali je předmětem daně (i) pouze 
„provize“ z realizovaných transakcí v rámci rozhraní, která náleží 
osobě, jež rozhraní provozuje nebo z něj jinak profituje, (ii) 
celkový objem transakcí realizovaných v rámci rozhraní, nebo (iii) 
souhrn poplatků uživatelů za využití služby rozhraní.  

Zastáváme též názor, že § 19 odst. 3) ZVDS, který normuje výjimky ze 
zdanitelné služby rozhraní, a dává tak osobám povinným k dani ve 
smyslu ZVDS možnost se pro účely této daně z definice zdanitelné 
služby rozhraní vyčlenit, popírá účel návrhu zákona. Za nedokonale 
formulované považujeme především výjimky z rozhraní 
normované v § 19 odst. 3) písm. c) ZVDS, které dle našeho 
přesvědčení opravňují dodavatele/poskytovatele rozhraní při 
"správné" subjektivní interpretaci ke generálnímu opt-outu z 
povinnosti k dani z využití rozhraní. Domníváme se, že pokud 
dodavatel/poskytovatel rozhraní např. naplní kumulativně požadavky 
uvedené v § 19 odst. 3) písm. c) bod 1., 2., a 3. ZVDS, bude nesmírně 
obtížné prokázat existenci využití rozhraní pro účely vzniku povinnosti 
k dani, tj. mimo definované výjimky (hlavním předmětem činnosti je 
dodávání digitálního obsahu uživatelům apod.). Upozorňujeme, že 
digitální rozhraní určené pro dodávání digitálního obsahu, 
poskytování komunikačních služeb apod., může být jen 
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prostředkem ("marketingovým nástrojem") k navýšení 
návštěvnosti rozhraní, které samo o sobě rovněž generuje výnos a 
není předmětem daně dle ZVDS.  

Definice rozhraní dle § 20 ZVDS je dle našeho přesvědčení v 
rozporu s výjimkou uvedenou v § 19 odst. 3) písm. c) bod 3. ZVDS, 
přičemž není dostatečně odlišena povaha digitálního rozhraní, 
které umožňuje: (i) vyhledat jiného uživatele a interagovat s ním 
ve smyslu § 20 ZVDS, a (ii) jehož hlavním účelem je zpřístupnění 
poskytování komunikační služby uživatelům ve smyslu § 19 odst. 
3) písm. c) bod 3. ZVDS. Rozumíme, že hranice mezi účelem obou 
rozhraní je dle návrhu zákona velice malá (téměř nepatrná), a tudíž 
snadno zaměnitelná. Definice rozhraní dle § 20 ZVDS do jisté míry 
odporuje povaze zdanitelné služby dle § 19 odst. 1) písm. a) ZVDS, 
jelikož rozhraní umožňuje vyhledání a interakci mezi uživateli, avšak 
pro účely daně se rozhraní užívá např. k uzavření transakce, což proti 
sobě staví osobní a obchodní povahu takového rozhraní. Navrhujeme 
proto komplexní přepracování § 19 odst. 3) písm. c) ZVDS s 
ohledem na to, že by okruhy subjektů vymezovaných v § 19 odst. 
3) písm. c) jinak byly dle našeho přesvědčení zcela standardně 
podřízeny zdanění podle stávajících českých daňových předpisů.  

 

iii. Upozorňujeme dále na omezení zdanitelné služby spočívající v 
prodeji dat o uživatelích ve smyslu § 11 písm. c) ve spojení s § 23 
písm. a) ZVDS, kdy návrh zákona stanoví výjimku pro prodej dat 
získaných ze senzoru, a tato data tedy z definice zdanitelné služby, 
která je předmětem daně, vylučuje. Považujeme takové vyloučení za 
neopodstatněné, jelikož data o uživatelích shromážděná 
prostřednictvím tzv. senzoru mohou být, jak uvádí důvodová 
zpráva k § 23 ZVDS, např. polohovými údaji, optickými údaji, či 
údaji o vlhkosti, tlaku, prostředí apod., přičemž neshledáváme 
rozumný důvod pro to, aby takové údaje, zejména například údaje 
o poloze uživatele, měly být z předmětu daně dle ZVDS vyloučeny, 
jelikož mohou tvořit podstatnou část dat o uživateli.  

Rovněž považujeme za vhodné podotknout, že na digitálním trhu 
dochází k prodeji dat o uživatelích v explicitní formě méně často, 
než v jeho skrytější, implicitní podobě poskytování služby s 
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přidanou hodnotou. Ve smyslu § 11 písm. c) ZVDS považujeme 
proto za nešťastné vymezovat zdanitelnou službu příliš úzce. 
samotným termínem "prodej", jelikož i důvodová zpráva k § 8 ZVDS 
hovoří o předání dat za protiplnění. Skutečnost, že by osoby povinné k 
dani ve smyslu § 3 nebo § 5 ZVDS předávaly data o uživatelích svých 
služeb na základě např. smlouvy o koupi a prodeji dat o uživatelích, 
považujeme za neslučující se s realitou na trhu digitálních služeb v 
České republice i ve světě. V této věci dále odkazujeme na předpisy 
upravující ochranu a zpracování osobních údajů.  

108. Seznam.cz 4. D Za nedořešenou považujeme otázku určení lokace (bydliště/sídlo) 
uživatele digitálního rozhraní dle § 12 odst. 3) ZVDS. Návrh zákona 
stanoví, že pokud nelze dle „IP adresy určit, ve kterém státě se uživatel 
nachází, má se za to, že je uživatel z České republiky, pokud má 
bydliště nebo sídlo na území České republiky.“ Upozorňujeme, že s 
ohledem na právní předpisy týkající se ochrany a zpracování osobních 
údajů31, nepovažujeme tento odstavec ZVDS za fakticky či technicky 
proveditelný s odkazem na ochranu osobních údajů o uživatelích 
digitálního rozhraní. IP adresa uživatele je údajem, který ve většině 
případů není bez propojení s dalšími informacemi dostatečný pro 
realizaci ztotožnění s konkrétním bydlištěm či sídlem uživatele. 
Takovými dalšími informacemi mohou být např. data od provozovatele 
sítí elektronických komunikací nebo data z databáze samotného 
provozovatele služby, která je předmětem zdanění, pokud uživatele o 
sobě takové údaje sdělil. Předmětný odstavec dokonce konstruuje 
vyvratitelnou právní domněnku, která dává potenciálním plátcům 
daně možnost vyvrátit, že uživatel identifikovaný dle IP adresy má 
v České republice bydliště či sídlo, a tedy argumentační prostor 
pro umělé snižování počtu uživatelů digitálního rozhraní.  

Vysvětleno. 
Zákon stanoví kaskádu pro určení příslušnosti uživatele k České 
republice. 
Primárním je IP adresa – pokud je z IP adresy patrný stát uživatele, 
pak je rozhodné, zda IP adresa přísluší k České republice. 
Pokud z IP adresy stát není patrný, pak je sekundárním kritériem 
bydliště – pokud má uživatel bydliště na území České republiky, 
uplatní se vyvratitelná právní domněnka, že se také nachází na území 
České republiky v době poskytnutí služby. 
Protože poskytovateli služby nemusí být vždy bydliště známo, zavádí 
se obecná vyvratitelná domněnka pro digitální rozhraní (v případě 
digitálního rozhraní zaměřeného na Českou republiku se presumuje, že 
všichni jeho uživatelé mají bydliště v České republice) a dále pro 
cílenou reklamu (v případě cílené reklamy zaměřené na Českou 
republiku se presumuje, že se zobrazuje uživatelům s bydlištěm 
v České republice). 

108. Seznam.cz 5. - Nad rámec uvedených připomínek, návrhů a doporučení se 
společnost Seznam.cz, a.s. domnívá, že narovnání efektivní míry 
zdanění zahraničních digitálních společností s tuzemskými 
podniky je správným a nutným krokem k dalšímu budování 
jednotného digitálního trhu v České Republice a v celé EU. I s 

Bere se na vědomí. 

 
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů); Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; a Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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ohledem na zkušenosti z jiných členských států EU, kde jsou obdobné 
snahy implementovány jako přechodné řešení na dobu, než se ustanoví 
celosvětově účinný mechanismus pod vedením OECD, je více než 
žádoucí najít efektivní způsob, který může být do budoucna využit jako 
„dobrá praxe“ při tvorbě mezinárodních dohod.  

V rámci argumentace proti zavedení lokálních daní z digitálních služeb 
je používáno i odůvodnění, že se jedná o diskriminační praktiku, která 
je v rozporu s evropským právem. Tento argument svým rozhodnutím 
ze dne 27. června 2019 popřel Evropský soudní dvůr (CASE T-20/17 
Hungary v Commission). Maďarsko v roce 2014 zavedlo tzv. Google 
tax, neboli progresivní daň, která postihuje reklamní sektor speciální 
daní vyplývající z obratů z reklamy na maďarském trhu. Evropský 
soudní dvůr svým rozhodnutím z června letošního roku neshledal v 
zavedené dani žádný rozpor s evropským právem a výsledek 
vyšetřování Komise z roku 2016 zrušil v celém jeho rozsahu.  

Jsme přesvědčeni, že námi uvedené připomínky a nedostatky 
návrhu zákona jsou řešitelné. S ohledem na více jak 
dvaadvacetileté zkušenosti na digitálním trhu si dovolujeme 
nabídnout předkladateli návrhu zákona naši součinnost při dalším 
zpracovávání uvedené legislativy v tom smyslu, aby bylo dosaženo 
efektivního provádění zákona. 

 
Připomínky dále neuplatnila tato připomínková místa: Agrární komora, Asociace krajů, Česká advokátní komora, Družstevní asociace, Energetický regulační 
úřad, Exekutorská komora, Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, 
Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Komora patentových zástupců, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Notářská komora, Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor, Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání, Senát – zahraniční výbor, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, Úřad pro zahraniční styky a informace, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad vlády České republiky-Rada pro vývoj, výzkum a inovace, Ústavní 
soud, AirBnb, CEG – Government Relations, Communication Lab (Facebook), Česká a slovenská asociace internetového hraní, EPA consulting, s.r.o, 
Facebook, Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK, Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, Předseda Poslaneckého klubu ANO 
2011, Předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, Předseda poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy, Předseda 
poslaneckého klubu Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové, Předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, Předseda 
poslaneckého klubu Starostové a nezávislí, Předseda poslaneckého klubu Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura, Předseda poslaneckého klubu TOP 09, 
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Předseda rozpočtového výboru, Předseda Senátu Parlamentu ČR, Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu, Česká bankovní asociace, 
Česko-maďarská obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBHFF8SQI)




