
Žádám o poskytnutí informace podle zákona c.106/1999 Sb. o svobodném přístupu  
k informacím v jeho platném znění, jmenovitě o poskytnutí materiálu dle čl. 1 Směrnice 
Rady2013/43/EU ze dne 22. 6. 2013, pro výbor DPH a pro Komisi o používání mechanismu 
přenesení DPH dle nařízení vlády c. 361/2014 Sb., ve znění nařízení vlády c. 155/2015 Sb.: 
Č. j.: 60899/15/7500-20080-050406 strana 2 (celkem 3) "2. Členské státy uvědomí výbor pro 
DPH o používání mechanismu uvedeného v odstavci v okamžiku zavedení tohoto mechanismu, 
přičemž Komisi poskytnou tyto informace: 

 
a) oblast působnosti opatření, kterým se mechanismus zavádí, společné s druhem  
a charakteristikou podvodu, a podrobný popis doprovodných opatření, včetně veškerých 
ohlašovacích povinností uložených osobám povinným k dani a jakýchkoli kontrolních opatření; 
 
b) opatření přijatá s cílem informovat příslušné osoby povinné k dani o zavedení používání 
mechanismu; 
c) hodnotící kritéria umožňující srovnání podvodných jednání ve vztahu ke zboží a službám 
uvedeným v odstavci 1 před zavedením mechanismu a po jeho zavedení, srovnání podvodných 
jednání ve vztahu k jinému zboží a jiným službám před zavedením mechanismu a po jeho 
zavedení, jakož i posouzení případného nárůstu jiných druhu podvodných jednání po zavedení 
mechanismu oproti době před jeho zavedením; 
 
d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude 
používat."; 
 
To znamená, že žádám o poskytnutí dvou materiálu: 
- materiálu pro výbor pro DPH o používání mechanismu přenesení daňové povinnosti, 
- materiálu pro Komisi s informacemi podle písm. a), b), c), a d). 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 

 V Praze dne 27.8. 2015 
 
Č. j.: MF-37743/2015/10-7/1600 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Ministerstvo financí  obdrželo dne 08.06.2015 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se 
domáháte poskytnutí následujících informací: 

 
„Žádám o poskytnutí informace podle zákona c.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím v jeho platném znění, jmenovitě o poskytnutí materiálu dle čl. 1 Směrnice 
Rady2013/43/EU ze dne 22. 6. 2013, pro výbor DPH a pro Komisi o používání mechanismu 
přenesení DPH dle nařízení vlády c. 361/2014 Sb., ve znění nařízení vlády c. 155/2015 Sb.:Č. j.: 
60899/15/7500-20080-050406 strana 2 (celkem 3) "2. Členské státy uvědomí výbor pro DPH o 
používání mechanismu uvedeného v odstavci v okamžiku zavedení tohoto mechanismu, přičemž 
Komisi poskytnou tyto informace: 

 
a) oblast působnosti opatření, kterým se mechanismus zavádí, společné s druhem a charakteristikou 
podvodu, a podrobný popis doprovodných opatření, včetně veškerých 
ohlašovacích povinností uložených osobám povinným k dani a jakýchkoli kontrolních opatření; 
 
b) opatření přijatá s cílem informovat příslušné osoby povinné k dani o zavedení používání 
mechanismu; 
c) hodnotící kritéria umožňující srovnání podvodných jednání ve vztahu ke zboží a službám uvedeným 
v odstavci 1 před zavedením mechanismu a po jeho zavedení, srovnání podvodných jednání ve vztahu 
k jinému zboží a jiným službám před zavedením mechanismu a po jeho zavedení, jakož i posouzení 
případného nárůstu jiných druhu podvodných jednání po zavedení mechanismu oproti době před 
jeho zavedením; 
 
d) datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude 
používat."; 
 
To znamená, že žádám o poskytnutí dvou materiálu: 
- materiálu pro výbor pro DPH o používání mechanismu přenesení daňové povinnosti, 
- materiálu pro Komisi s informacemi podle písm. a), b), c), a d).“ 
 

K žádosti o informaci Ministerstvo financí sděluje následující:  
 
1. Žádost se týká poskytnutí informací, o kterých byla Česká republika povinna uvědomit 

výbor pro DPH podle čl. 199a směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané 
hodnoty, ve znění směrnice Rady 2013/43/EU (dále jen „směrnice o DPH“). Žadatel konkrétně 
požaduje poskytnutí materiálů v souvislosti s používáním režimu přenesení daňové povinnosti podle 
nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb., přičemž se mylně domnívá, 
že ustanovení čl. 199a odst. 2 směrnice o DPH ukládá členským státům poskytnout zvlášť materiál 
pro výbor pro DPH a zvlášť pro Komisi, a proto žádá o poskytnutí dvou materiálů. Čl. 199a odst. 2 
směrnice o DPH, v platném znění, ukládá příslušné informace o používání mechanismu přenesení 
daňové povinnosti oznámit výboru pro DPH. Výbor pro DPH je poradním výborem zřízeným podle 
čl. 398 směrnice o DPH, skládá se ze zástupců členských států a Komise. 
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2. Ministerstvo financí oznámilo výboru pro DPH následující základní informace  

o používání režimu přenesení daňové povinnosti v České republice: 

„Rozsah a popis režimu přenesení daňové povinnosti  

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje u:  

1. převodu povolenek na emise skleníkových plynů (podle čl. 199a(1)(a) směrnice o DPH):  

Režim byl zaveden § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2014 Sb. na základě § 92f a přílohy č. 6 
zákona č.  235/2004 Sb., ve znění zákona č. 360/2014 Sb., s účinností od 1. 1. 2015.   

2. následujících plnění, pokud částka základu daně za plnění, u kterých se uplatňuje režim přenesení 
daňové povinnosti, v rámci daňového dokladu přesahuje 100 000 Kč: 

2.1. dodání mobilních telefonů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8517 12 00 
nebo 8517 18 00 (podle čl. 199a(1)(c) směrnice o DPH): 

Režim byl zaveden § 2 odst. 2 a 3 písm. c)  nařízení vlády č. 361/2014 Sb. na základě § 92f 
 a přílohy č. 6 zákona č.  235/2004 Sb., ve znění zákona č. 360/2014 Sb., s účinností  
od 1. 4. 2015. 

2.2. dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové 
jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 8542 31 a desky plošných 
spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků 
pro konečné uživatele (podle čl. 199a(1)(d) směrnice o DPH): 

Režim byl zaveden § 2 odst. 2 a 3 písm. d) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. na základě § 92f  
a přílohy č. 6 zákona č.  235/2004 Sb., ve znění zákona č. 360/2014 Sb., s účinností  
od 1. 4. 2015. 

2.3. dodání videoherních konzolí uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 9504  
a přenosných zařízení pro automatizované zpracování dat uvedených pod kódy 
nomenklatury celního sazebníku 8471 30 00 (podle čl. 199a(1)(d) směrnice o DPH): 

Režim byl zaveden § 2 odst. 2 a 3 písm. e) a f) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. na základě 
§ 92f a přílohy č. 6 zákona č.  235/2004 Sb., ve znění zákona č. 360/2014 Sb., s účinností  
od 1. 4. 2015. 

2.4. dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy (podle 
uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitolách 10 nebo 12 (čl. 199a(1) 
(i) směrnice o DPH): 

Režim byl zaveden § 2 odst. 2 a 3 písm. a) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. na základě § 92f  
a přílohy č. 6 zákona č.  235/2004 Sb., ve znění zákona č. 360/2014 Sb., částečně s účinností 
od 1. 4. 2015 a částečně s účinností od 1. 9. 2015 (v případě cukrové řepy). Rozsah režimu 
byl dále rozšířen nařízením vlády č. 155/2015 Sb. s účinností od 1. 7. 2015. 

2.5. dodání určitých surových či polozpracovaných kovů uvedených pod kódy nomenklatury 
celního sazebníku kapitole 71 a třídě XV (podle čl. 199a(1)(j) směrnice o DPH): 

Režim byl zaveden § 2 odst. 2 a 3 písm. b) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. na základě § 92f a 
přílohy č. 6 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákona č. 360/2014 Sb., s účinností od 
1. 4. 2015. 

Režim se uplatňuje u poskytnutí vybraného zboží nebo služeb v tuzemsku uskutečněných mezi plátci 
v České republice. 
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Legislativa České republiky nestanovila konec lhůty používání režimu. Působnost používání bude 
v souladu s čl. 199a směrnice o DPH, tj. do 31. 12. 2018. 

Ohlašovací povinnosti 

Byly zavedeny zvláštní ohlašovací povinnosti týkající se plnění, která spadají do působnosti režimu 
přenesení daňové povinnosti. Poskytovatel i příjemce plnění, na která se vztahuje režim přenesení 
daňové povinnosti, jsou povinni vést detailní evidenci s údaji: daňové identifikační číslo 
poskytovatele nebo příjemce, den uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět 
plnění. Výpis z evidence musí být podán elektronicky společně s přiznáním k DPH za každé 
zdaňovací období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. 

Popis ostatních doprovodných opatření  

Generální finanční ředitelství je oprávněno vydat na žádost rozhodnutí o závazném posouzení 
určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. 

Druhy a charakteristika existujících podvodů 

Cílem zavedení režimu přenesení daňové povinnosti je zrušit možnost pro kolotočové podvody,  
u kterých finanční správa v těchto sektorech zjistila znepokojivý nárůst. Nejčastější model obvykle 
zahrnuje tzv. chybějícího obchodníka, kdy poskytovatel plnění – plátce uplatní DPH a následně zmizí 
nebo se stane insolventním a nepřizná DPH nebo ji nezaplatí příslušnému správci daně, přičemž však 
poskytne příjemci plnění platný doklad pro uplatnění nároku na odpočet daně. Takový podvod  
je často komplikovaný a spojený s ostatními možnými daňovými modely zahrnujícími četné 
podvodníky. 

Opatření přijatá s cílem informovat příslušné osoby povinné k dani 

Vláda České republiky oznámila svůj záměr navrhnout změny v daňové legislativě s cílem zlepšit věr 
daní, včetně rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, ve své Koaliční smlouvě a Programovém 
prohlášení na začátku roku 2014. Ministerstvo financí publikovalo na svých webových stránkách 
informace o navrhovaných daňových opatřeních zacílených především na daňové podvody a úniky, 
včetně rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti. Všechny navrhované změny (opatření v boji 
proti daňovým podvodům) v legislativě DPH byly v rámci legislativního procesu předmětem 
připomínkového řízení. Po schválení byly legislativní předpisy zveřejněny. Na webových stránkách 
finanční správy jsou k dispozici aktualizované informace.“ 

 
3. V dopise, který Ministerstvo financí Komisi zaslalo, nejsou uvedena konkrétní 

hodnotící kritéria, protože je zatím od Generálního finančního ředitelství neobdrželo. Nicméně 
povinný subjekt k tomuto dodává, že konkrétní informace, které se týkají kritérií a údajů 
umožňujících srovnání podvodných jednání v této souvislosti, které Ministerstvo financí poskytlo či 
v budoucnu poskytne Komisi, ani zveřejněny/poskytovány nebudou. Důvodem je, že zveřejnění 
detailních informací týkajících se podvodných schémat a kritérií pro jejich hodnocení by mohlo být 
kontraproduktivní v boji proti daňovým podvodům. 

 
4. Dále Česká republika Komisi zaslala rovněž znění příslušných právních předpisů  

(v českém jazyce), které se týkají zavedení režimu přenesení daňové povinnosti podle čl. 199a 
směrnice o DPH, a to konkrétně: znění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., sdělení Ministerstva vnitra  
o opravě tiskové chyby v částce 3/2015 Sbírky zákonů, znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb., výňatek 
ze zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zahrnující § 92a, 92f, 92h  
až 92i a přílohu č. 6. 
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