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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážení, 

Ministerstvu financí byla dne 9. března 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Požádali jste o poskytnutí informací v tomto znění: 

„s odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím bychom vás tímto rádi požádali o sdělení několika informací k návrhu 
zákona o dani z vybraných digitálních služeb (č.j. předkladatele: MF-7508/2019/32-11; 
č. sněmovního tisku: 658). 

Z dikce návrhu zákona nám není zcela jasné, zda by se předmětný zákon měl 
vztahovat na digitální služby poskytující uživatelům hudební obsah (formou streamingu 
či downloadu). Těmito službami, fungující na území České republiky, jsou například: 
Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music, iTunes, YouTube. 

Obáváme se, že pakliže by totiž předmětné služby byly zahrnuty do působnosti 
předmětného zákona, došlo by tím jistě k navýšení cen za užití předmětných služeb, 
tím by došlo k odklonu uživatelů od těchto legálních způsobů pořizování hudby 
a k jejich případnému návratu k neoprávněnému pořizování autorskoprávně 
chráněného obsahu, což je zcela v opozici ke snahám Evropské unie na vytvoření 
a formování jednotného digitálního trhu. 

Z článků v některých médiích jsme se v této souvislosti dozvěděli, že před časem pan 
J. Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí uvedl pro server idnes.cz, že 
ministerstvo financí disponuje interní analýzou, na které konkrétní společnosti by se 
měl zákon vztahovat (údajně by jich mělo být cca 15). 

Prosíme vás o poskytnutí předmětné analýzy. 

Pakliže nám tuto analýzu nemůžete poskytnout, tak bychom vás rádi uctivě 
požádali o informaci, zda by se na předmětné služby poskytování hudebního 
obsahu návrh předmětného zákona měl či neměl vztahovat.“ 

mailto:podatelna@mfcr.cz


Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10  Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

Dopisem Ministerstva financí ze dne 16. března 2020, č. j. MF-6710/2020/48-4, Vám 
byl sděleny požadované informace a také Vám bylo sděleno, že předmětnou analýzu 
s ohledem na § 10 zákona č. 106/1999 Sb. nelze poskytnout. 

Dne 26. března 2020 byla Ministerstvu financí doručena Vaše druhá žádost navazující 
na výše uvedenou odpověď Ministerstva financí. Žádáte o „poskytnutí pouze výčtu 
názvů předmětných společností z výše uvedené analýzy, a to tedy bez jakýchkoliv 
detailnějších majetkových, aj. informací.“ 

Ministerstvo financí Vám níže poskytuje výčet společností z předmětné analýzy: 

Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Yahoo, WPP, Oath, Twitter, Snapchat, 
LinkedIn, eBay, Booking.com, Airbnb, Alibaba, Apple, Admiral Casino, Google Czech 
Republic, s.r.o., Alphabet Group s.r.o., Apple Czech s.r.o., WPP Czech Properties 
s.r.o., eBay Czech Republic s.r.o., Booking.com (Czech Republic) s.r.o., MICROSOFT 
s.r.o., AMAZON s.r.o., Verizon Czech s.r.o. 
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