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Poskytnutí informací a sdělení o odložení žádosti  

 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 20. září 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 

„1. Plné znění „daňového memoranda“1 ze dne 12. 7. 2018, jehož účastníky  
je Česká republika zastoupená povinným subjektem a společnost UBER B.V.,  
se sídlem Meester Treublaan 7, 1097DP, Amsterdam, Nizozemské království, reg.  
č. 56317441, nebo jiná propojená společnost zastupující zájmy společnosti UBER 
B.V. v České republice (dále jen „společnost UBER“ a „daňové memorandum“); 
2. Jakékoliv smlouvy či dohody, které na základě daňového memoranda uzavřela 
Česká republika se společností UBER, včetně všech dodatků a informací o jejich 
případném ukončení; 
3. Která data nezbytná ke správě daní poskytuje společnost UBER Finanční správě 
na základě daňového memoranda nebo navazujících dohod; 
4. Kolik návazných kontrol daňových povinností u řidičů společnosti UBER, případně 
společnosti UBER jako takové provedla Finanční správa zvlášť v období do 12. 7. 
2018 a v období od 12. 7. 2018; 
5. Kterého dne byl spuštěn pilotní provoz elektronické evidence tržeb podle 
daňového memoranda; 
6. Kolik nových řidičů bylo zapojeno do pilotního provozu elektronické evidence tržeb 
od okamžiku spuštění pilotního provozu celkem a kolik jich je zapojeno ke dni podání 
této žádosti; 
7. Doklady o tom, jak společnost UBER informuje řidiče o povinnostech souvisejících 
s DPH a jak zajišťuje, že dopravci předloží platné doklady o daňovém identifikačním 
čísle k DPH, což by měla společnost UBER splňovat na základě daňového 
memoranda; 
8. Dohodu o pravidelné výměně informací nebo jiný dokument, který byl uzavřen na 
základě části 1 odst. 4 Memoranda o porozumění při zajišťování přepravních služeb 
na území České republiky ze dne 30. 4. 2018, jehož účastníky je Česká republika, 
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zastoupená Ministerstvem dopravy a Ministerstvem průmyslu a obchodu, a dále 
Hlavní město Praha a společnost UBER (dále jen „memorandum o porozumění“)2, 
včetně všech dodatků a informace o případném ukončení dohody; 
případně žadatelka zdvořile žádá o vysvětlení vztahu mezi daňovým memorandem a 
memorandem o porozumění; 
9. Dohodu o dobrovolném pilotním projektu v oblasti elektronické evidence tržeb pro 
přepravní služby nebo jiný dokument, který byl uzavřen na základě části 1 odst. 5 
memoranda o porozumění, včetně všech dodatků a informace o případném ukončení 
dohody.“ 

K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Ad bod 1) 

Požadovaný dokument Vám Ministerstvo financí poskytuje v příloze tohoto dopisu. 
Jedná se o „Dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem financí a společností  
UBER v oblasti daní“ včetně příloh (dále jen „daňové memorandum“), uzavřenou  
dne 12. 7. 2018.  

Ad bod 2) 

Ministerstvo financí od 12. 7. 2018 neuzavřelo se společností UBER žádné další 
dohody. 

Ad bod 3) 

Společnost UBER poskytuje Finanční správě České republiky ke správě daní  
výhradně data vymezená v daňovém memorandu. 

Ad body 4) až 7) 

K těmto bodům Vám Ministerstvo financí sděluje následující. Působnost ministerstva 
je vymezena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona 
vyplývá, že ministerstva a ostatní ústřední správní úřady řeší zejména úkoly 
koncepčního charakteru a další záležitosti obecnějšího významu. Veřejná správa 
v České republice je formována principem decentralizace, kdy mohou jednotlivé 
subjekty – v rámci působnosti a pravomoci svěřené jim právním předpisem – 
rozhodovat samostatně, z vlastní iniciativy, bez zásahů centrálního subjektu a také 
principem dekoncentrace, kdy je výkon veřejné správy rozdělen na více jednotek 
v rámci organizační struktury jednoho subjektu veřejné moci. 

Dále je nutno uvést, že v oblasti správy daní došlo k posílení těchto principů také 
přijetím zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. Ministerstvo financí je v současné době z Finanční správy 
České republiky vyčleněno.  
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Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinnými subjekty, které mají podle 
tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, 
státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 
Vzhledem k tomu, že požadujete informace k daňovým povinnostem společnosti 
UBER B.V., které vyplývají z uzavřeného daňového memoranda, nevztahuje se Vaše 
žádost v těchto bodech k působnosti Ministerstva financí. Obraťte se proto na věcně 
a místně příslušný orgán, tj. Generální finanční ředitelství, se sídlem Lazarská 7,  
110 00  Praha 1, e-mail: podatelna@fs.mfcr.cz. 

S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb. tuto část Vaší žádosti o poskytnutí informací o d k l á d á. 

Ad bod 8) 

Tato dohoda nemá formu samostatného dokumentu, ale je součástí daňového 
memoranda (viz článek I. daňového memoranda). Daňové memorandum bylo 
uzavřeno v návaznosti na memorandum o porozumění. 

Ad bod 9) 

Tato dohoda nemá formu samostatného dokumentu, ale je součástí daňového 
memoranda (viz článek II. bod 1 daňového memoranda). 
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