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Mgr. Simona Hornochová 
 
Náměstkyně ministra financí sekce daně a cla 
Ministerstvo financí České republiky 
Letenská 15 
118 10 Praha 1 
 

V Praze dne 21. července 2015 

 

Věc: Připomínky asociací k systému reverse charge DPH  

 

Vážená paní náměstkyně, 

spojitosti se zamýšleným rozšířením položek, u kterých se uplatňuje režim přenesení daňové 
povinnosti („reverse charge“). Obecně považujeme tyto změny za velmi náročné, v oblasti 
telekomunikačních služeb za velmi obtížně proveditelné a uplatňujeme k chystanému nařízení vlády 
níže uvedené připomínky. 

Připomínky k návrhu definice položek, u kterých se up latňuje systém reverse charge 

V souvislosti s Vaší žádostí ohledně definice telekomunikační služby a předmětu podnikání bychom 
rádi upozornili na skutečnost, že rozsah podnikatelské činnosti v tomto oboru se mnohdy neomezuje 
jen na telekomunikační služby, ale služby jsou provázány i s jinými službami, např. službami 
rozhlasového a televizního vysílání, ICT službami či případně s elektronicky poskytovanými službami. 
Vyúčtování těchto služeb je ale mnohdy společné na jednom daňovém dokladu a jejich rozlišení je 
komplikované, případně se jedná o balíček služeb za jednu cenu, kde bude obtížné určit hlavní plnění. 
Ceny jednotlivých služeb se pohybují v relativně malých řádech, takže pravděpodobnost řetězových 
resp. karuselových obchodů je zde velmi malá. 

Poskytovatelé telekomunikačních služeb poskytují všechny služby uvedené v § 10i zákona o DPH1 a 
z navrhované definice není zřejmé, zda by se měl systém reverse charge vztahovat například na 
služby IP televize případně na různé typy ICT služeb poskytovaných operátory. Pokud by mělo dojít 
k zavádění reverse charge na telekomunikační služby, je nutné, aby definice byla preciznější a 
přesněji definovala okruh dotčených služeb. 

Obecné p řipomínky k rozší ření systému reverse charge na telekomunika ční služby  

Všichni poskytovatelé telekomunikačních služeb mají v obchodních podmínkách zákaz jejich 
přeprodeje. Tento zákaz se poskytovatelé telekomunikačních služeb snaží aktivně vymáhat. Prakticky 
jediným případem, kdy poskytovatelé telekomunikačních služeb neposkytují služby finálním 
zákazníkům je prodej služeb virtuálních operátorům. Virtuální operátoři však musí vlastnit 
telekomunikační licenci, a měli by telekomunikační služby poskytovat opět pouze finálním 
zákazníkům. V realitě tedy nenastávají situace, kdy by řetězec, ve kterém se poskytují 
telekomunikační služby, byl dlouhý nebo nepřehledný a hrozily by karuselové podvody.  

Vzhledem k rozdílnosti fakturace poskytovaných služeb je nutné pro další výklad rozlišovat takzvané 
pre-paid a post-paid služby. V případě pre-paid služby má zákazník předplacený určitý kredit, který 
čerpá na využívané telekomunikační služby včetně případných služeb poskytovaných třetími stranami. 
Zákazník pre-paid služeb je zpravidla anonymní, poskytovatel telekomunikačních služeb nezná jeho 
identifikační údaje, natož jestli je plátce DPH. V případě post-paid služeb dostává zákazník standardní 
vyúčtování služeb založené na skutečné spotřebě jednotlivých služeb během jednotlivých zúčtovacích 

                                                           
1 Zákon o DPH rozeznává v ustanovení § 10i následující služby: 

a) telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků, zvuků 
nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu, rádia, optických nebo elektromagnetických systémů, včetně příslušného 
přenosu nebo stanovení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo přístup k informačním sítím, 

b) službou rozhlasového a televizního vysílání služba sestávající ze zvukového nebo audiovizuálního obsahu, jako jsou 
rozhlasové nebo televizní pořady pro simultánní poslech nebo sledování na základě programové skladby poskytované 
veřejnosti prostřednictvím komunikačních sítí poskytovatelem mediálních služeb pod jeho redakční odpovědností, 

c) elektronicky poskytovanou službou služba poskytovaná prostřednictvím veřejné datové sítě nebo elektronické sítě, s výjimkou 
pouze samotné komunikace prostřednictvím elektronické adresy, … 
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období (opět včetně služeb poskytovaných třetími stranami). Zákazník uzavírá s poskytovatelem 
telekomunikačních služeb zpravidla písemnou smlouvu, tj. operátor zná jeho identifikační údaje. 

Výše uvedené odlišnosti způsobují, že k oběma typům služeb je potřeba přistupovat rozdílně. 

Post-paid služby 

Z povahy věci se domníváme, že u těchto zákazníků může docházet k daňovým únikům na DPH 
minimálně. Vždy je jasný poskytovatel služeb, příjemce služeb i povaha a daňový režim služeb 
samotných, zákazníci nemohou telekomunikační služby přeprodávat. Všechny zmiňované detaily jsou 
obsaženy už v jednotlivých smlouvách mezi poskytovateli telekomunikačních služeb a jejich 
zákazníky. Jedná se o standardní služby, které se ani způsobem vyúčtování nijak neliší od jiných 
obdobných služeb.  

V případě post-paid zákazníků by sice bylo možné systém reverse charge zavést, nicméně jedná se o 
velice nákladnou a časově náročnou změnu. Minimální časová rezerva, kterou by k takové změně 
poskytovatelé telekomunikačních služeb potřebovali je jeden rok od zveřejnění finálního znění 
nařízení vlády. Jedná se významný zásah do vysokého počtu systémů, který ovlivní miliony 
zákazníků. Systémy nejsou především připraveny na sledování statutu zákazníka z pohledu DPH a 
ověřování DIČ, které by bylo nutné při každém billingovém cyklu znovu opakovat, s tím že, čas který je 
mezi zjištěním spotřeby telekomunikačních služeb a vystavením dokladu je v řádech 1-5 dní. V tomto 
časovém horizontu bude nutné provést dotazy na portál veřejné správy, které jsou v současné době 
významně omezeny. V případě zavedení reverse charge u telekomunikačních služeb by celkový počet 
dotazů na konci billingových cyklů ze strany poskytovatelů telekomunikačních služeb dosahoval 
desítek milionů. 

Na základě výše uvedených skutečností, nemohou poskytovatelé telekomunikačních služeb zavádění 
reverse charge na post-paid služby doporučit, vzhledem k potenciálně minimálnímu úspěchu při 
správě daní za cenu velmi vysokých nákladů na straně poskytovatelů telekomunikačních služeb a 
jejich zákazníků. 

Pre-paid služby 

Pre-paid zákazníci jsou z pohledu poskytovatelů telekomunikačních služeb zpravidla 
neidentifikovatelní (anonymní), takže není k dispozici informace, jestli se jedná o plátce nebo neplátce 
DPH. Z toho vyplývá velmi obtížná (ne-li nemožná) praktická aplikace správného režimu DPH a její 
případná kontrola (včetně například stánků prodávajících předplacené kupony). Dále by systém 
reverse charge pravděpodobně znemožnil vracení DPH při použití předplaceného kreditu na služby 
poskytnuté třetími stranami (např. jízdenky v městské dopravě, přístup k multimediálnímu obsahu 
nebo dárcovské SMS apod.), což by vedlo ke kolapsu tohoto způsobu poskytování služeb a likvidaci 
některých subjektů. Z těchto důvodů se poskytovatelé telekomunikačních služeb domnívají, že použití 
režimu reverse charge na služby poskytované pre-paid zákazníkům není žádoucí ani z pohledu 
státního rozpočtu. 

V oblasti předplacených služeb navrhujeme navázat na spolupráci s ministerstvem financí při řešení 
DPH u předplacených služeb, které je iniciováno ze strany Evropské unie. Předplacené karty pre-paid 
zákazníků by měly být v budoucnu řešeny pomocí takzvaných MPV (Multi Purpose Voucher) a služby 
placené těmito vouchery by měly být zdaněny v okamžiku spotřeby jednotlivých služeb tak, aby byl 
jasný jejich DPH režim. Tímto by se významným způsobem omezil prostor pro případné daňové úniky, 
obdobně jako je tomu u post-paid služeb. Poskytovatelé telekomunikačních služeb jsou připraveni 
v této otázce navázat na nedávné diskuze s ministerstvem financí. Nicméně pro úplnost je potřeba 
upozornit, že i zavedení MPV je náročné na systémy poskytovatelů i smluvních partnerů a že by si 
implementace takové změny vyžádala minimálně jeden rok.  

Dále bychom rádi poukázali na to, že úpravy systémů a procesů spojené s případným rozšířením 
reverse charge by v současné době kolidovaly s masivními úpravami spojenými se zaváděním 
kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb. Ani k jedné z těchto norem zatím nejsou detailní 
finální informace a projekty spojené především s úpravami používaných IT systémů tak poběží 
minimálně do konce roku 2015. Tyto úpravy již v současnosti vyčerpávají interní kapacity 
poskytovatelů telekomunikačních služeb a vyžadují zapojení externích odborníků. 

Návrh další spolupráce  

Rádi bychom Vám navrhli v rámci další spolupráce osobní setkání se zástupci průmyslu ve snaze 
společně dosáhnout cíle ministerstva financí – omezení daňových úniků a zlepšení výběru daní – tak, 
aby to pro poskytovatele služeb a jejich zákazníky bylo technicky proveditelné a časově zvládnutelné.  
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Věřím, vážená paní náměstkyně, že výše uplatněné připomínky [asociací] a jejich odůvodnění bude 
z Vaší strany přijato pozitivně a že v diskuzi bude možné pokračovat na navrhované osobní schůzce 
daňových odborníků poskytovatelů služeb elektronických komunikací s Vámi. 

 

S pozdravem 

 
Ing. Svatoslav Novák, prezident, ICT UNIE  

 
 
 

 
RNDr. Přemysl Klíma, CSc., předseda představenstva, Asociace provozovatelů kabelových a 
telekomunikačních sítí v ČR 

 
 
Ing. Jiří Šuchman, prezident, Asociace provozovatelů mobilních sítí 

 
 

 
 
JUDr. Zdeněk Vaníček, prezident, Česká asociace elektronických komunikací 

 
 
 
 
 

 
Ing. Jiří Hacaperka, prezident, Česká asociace telekomunikací 
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