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                            V Praze dne 17. dubna 2015   

Věc:  Vyjádření ICT UNIE k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti  

s přijetím zákona o evidenci tržeb (konkrétně k návrhu novely ustanovení § 101a zákona 

o dani z přidané hodnoty). 

 

Vážený pane místopředsedo vlády a pane ministře financí,  

obracíme se na Vás jménem ICT UNIE, z.s. (dále jen „ICT UNIE“) se žádostí o zpracování zásadní 

připomínky k legislativní úpravě připravené Ministerstvem financí České republiky (dále jen 

„Ministerstvo“). 

Ministerstvo předložilo vládě pod čj. MF-16086/2015/32-1 návrh zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Jeho součástí je i návrh novely ustanovení  

§ 101a zákona o dani z přidané hodnoty, který buď nebyl předložen do mezirezortního 

připomínkového řízení, případně ICT UNIE neměla možnost níže uvedenou připomínku konstruktivně 

uplatnit v rámci řádného připomínkového procesu.  
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Jedná se konkrétně o odstavec (4) navrhované novely ve znění: 

(4) Účinky podání uvedených v odstavcích 1 a 2 nemá úkon, který je učiněn datovou zprávou 

odeslanou prostřednictvím datové schránky.“  

Ve svém důsledku tento návrh znění bezdůvodně vylučuje z elektronické komunikace vůči státu 

možnost použití datové schránky, jako zaručeného elektronického komunikačního kanálu mezi státem 

a soukromoprávním sektorem, protože na vyjmenovaná podání, pokud by byla učiněna 

prostřednictvím datové schránky, by se hledělo, jako by nebyla učiněna vůbec. 

Kromě koncepčních a praktických důvodů, kterých je celá řada, je návrh zejména v přímém rozporu 

s přijatým nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 

2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním 

trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, která je platná, a jejíž znění garantuje v článku 43 „Právní 

účinek služby elektronického doporučeného doručení“ v odst. 1 všem občanům i podnikatelským 

subjektům. Ve výše citované směrnici se uvádí:  

(3) „Datům odeslaným a přijatým prostřednictvím služby elektronického doporučeného doručování 

nesmějí být upírány právní účinky a nesmějí být odmítána jako důkaz v soudním a správním řízení 

pouze z toho důvodu, že mají elektronickou podobu nebo že nesplňují požadavky na kvalifikovanou 

službu elektronického doporučeného doručování.“ 

 „Elektronická forma podání“ jak zní přesný název citovaného paragrafu 101a, má sloužit v rámci 

evropské vize „Digital Single Market“, jehož legislativní podporou je přijaté nařízení, ke snížení 

administrativní zátěže daňových poplatníků a nikoliv ke snížení administrativní zátěže na straně státu 

za cenu nových povinností daňových poplatníků. 

Z výše uvedených důvodů s návrhem znění odstavce (4) vyslovuje ICT UNIE tímto svůj  

zásadní nesouhlas a požaduje vypuštění tohoto odstavce (4) z návrhu § 101a zákona.  

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Svatoslav Novák 

prezident ICT UNIE 
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