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1 JAK ČÍST 
BACKGROUND?

Tento background report pojednává 
o návrhu směrnice o digitální dani 

v Evropské unii. Cílem tohoto doku-
mentu je přiblížit čtenáři problematiku 

jednotné digitální daně, představit 
strukturu návrhu Evropské komise 

a možné konfliktní roviny. Po přečtení 
background reportu by měl čtenář 

pochopit, co je to digitální daň, proč 
by se měla zavádět a jaká z ní plynou 
případná rizika. Je doporučené si pře-
číst i rozšiřující zdroje pro kvalitnější 

pochopení tématu.
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2 ÚVOD

S rozvojem moderních technologií, zejména pak s roz-
vojem internetu, se začala pomalu proměňovat tvář klasické 
ekonomiky. Ať už hledáme přes Google či převádíme peníze 
v rámci internetového bankovnictví, zapojujeme se tak do 
poměrně mladého odvětví hospodářství: do digitální ekono-
miky. Tato část je vystavěna zejména na výborně fungujících 
komunikačních a informačních technologiích, mezi něž jako 
nejdůležitější komponent patří internet.1

Digitální ekonomika s sebou nepřináší pouze nové 
služby, ale také požadavky na změnu eko-
nomické legislativy, zejména v oblasti daní. 
Současný daňový systém – tzn. firma odvádí 
daň z příjmu v zemi, v níž má fyzické sídlo – 
je zastaralý a poněkud nedostačující pro 
podnikání firem, které ke svému fungování 
používají prakticky bezhraniční internet. 
Tato skutečnost velice často vede k tomu, 
že uživatelé digitálních služeb mohou zisky 
společnosti vytvářet na místech s úplně ji-
nými ekonomickými podmínkami, než ve kterých firma 
sídlí.2 Je běžnou praxí, že člověk využívá digitálních služeb 
například v Německu od firmy, která má sídlo v Irsku, kde 
má daná firma podmínky zdanění podobné těm v daňových 
rájích (zemích s nízkou daňovou sazbou). Firma tedy v praxi 
odvede daně pouze v Irsku. Evropská komise se snažila tuto 
situaci v některých případech (např. v případě společnosti 
Apple) postihnout na základě předpisů soutěžního práva EU. 
Uložila Irsku povinnost vymoci ušlé daně zpět v rámci po-

stihu protiprávně poskytnuté veřejné podpory. Případ však 
dosud nebyl před soudy EU definitivně uzavřen.3

Tuto nerovnost chce vyřešit Evropská komise spolu 
s většinou členských států EU zavedením legislativy o spo-
lečném systému daně z digitálních služeb. Cílem je, aby pod-
niky odváděly daně v místech, kde je hodnota vytvářena, ne 
jen v místech, kde mají fyzicky zapsanou svoji provozovnu.4 
Je běžnou praxí, že firmy své provozovny umístí do daňo-
vých rájů, aby daň, kterou odvádějí, byla co nejnižší.5 Toto 

opatření by mimo jiné mělo vést i ke zvýšení 
konkurenceschopnosti regionálních firem, 
které s nadnárodními korporacemi nemo-
hou soupeřit.6

Denně používá internet zhruba 75 % 
obyvatel EU.7 S vyšším užíváním inter-
netu roste i využívání digitálních služeb. 
Nevyhovujícím nastavením daně se potom 
zvyšuje nespravedlnost v jejich odvádění 
a firmy, které se takto chovají, z toho mají 

neoprávněný majetkový prospěch. To prohlubuje fiskální 
ztráty v zemích uživatelů služeb.

Nejen na evropské půdě se nyní diskutuje o zavedení jed-
notného systému pro vybírání digitální daně, který by pod-
pořil konkurenceschopnost na trhu a zamezil dalším fiskál-
ním ztrátám. Pokud se to EU nepodaří, existuje zde reálné 
riziko pro rozpočty některých členských států, protože daně 
odváděné digitálními firmami jsou oproti tradičním podni-
kům víceméně poloviční.8

3 DIGITÁLNÍ DAŇ V EVROPSKÉ PRAXI

Proměna ekonomiky je v posledních letech více než 
patrná. Až devět z dvaceti největších společností světa pů-
sobí na poli digitální ekonomiky, před deseti lety to byla ze 
současných dvaceti pouze jediná.9

Komise se rozhodla na tyto změny reagovat a předlo-
žila dva legislativní návrhy. První z nich se zabývá zda-
něním příjmu digitálních firem. Specifikum tohoto návrhu 
spočívá ve zdanění všech digitálních aktivit, a to všude, 
kde má firma uživatele svých služeb. Druhý návrh se za-
měřuje na daň prozatímní, tedy na zdanění hlavních digi-
tálních aktivit firem.10

Tento dokument se zabývá primárně druhým z návrhů, 
který nese název Směrnice Rady o společném systému daně 
z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých 
digitálních služeb.11

3.2 Obsah Směrnice Rady

Tento návrh směrnice představuje nová pravidla pro 
zdanění právnických osob, které podnikají v digitální ob-
lasti. Zavádí nástroje, podle kterých je osoba povinna 
k platbě daně, určuje služby, které mají být zdaněny, a také 
místo, ve kterém má být daň odvedena. Jednotlivé části 
směrnice jsou podrobněji rozebrány níže.
3. 2. 1 Služby, kterých by se daň týkala

Digitální ekonomika čerpá své zisky primárně z činnosti 
svých uživatelů. Ale z čeho přesně?

Dle návrhu směrnice by měla být zdaněna primárně tři 
odvětví. Prvním je prodej reklamního prostoru na in-
ternetu. V tomto případě jde o to, že pokud si na určitém 
digitálním rozhraní klient pronajme prostor pro svoji re-
klamu, odvádí poskytovatel reklamní služby daň z příjmu, 

Denně používá 
internet zhruba
75 % obyvatel 

EU
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který získal díky tomu, že si reklamu uživatel zobrazuje, pří-
padně s ní jakýmkoliv způsobem manipuluje.12

Digitální daň by se měla dále odvádět ze zprostřed-
kovatelských služeb na mnohostranných digitálních 
rozhraních. Mnohostranná digitální rozhraní jsou sítě pro-
pojených lidí, kteraé pomáhají ve vyhledávání a v interakci 
mezi jednotlivými uživateli, nebo jim navíc umožňují do-
dávku zboží či služeb mezi sebou. Pokud mají firmy posta-
veny podnikání přímo na dodávce zboží mezi uživateli, jsou 
tyto firmy z povinnosti danit vyjmuty. Jde-li tedy jen o pou-
hou výměnu zboží (např. Úschovna), daň se na tyto firmy 
nevztahuje.

Dále je důležité zmínit, že zdanění se týká těch služeb, 
které zajišťují interakci mezi jednotlivci, což znamená, že 
výstupy z těchto služeb nejsou přístupné každému. Proto 
se tato definice nebude vztahovat například na Youtube 
a jeho videa, jelikož zde se nejedná o přímou interakci. Další 
výjimku tvoří komunikační a platební služby, které použí-
vají ke svému pů-
sobení podpůrný 
software (napří-
klad mobilní apli-
kaci), který prodá-
vají. Příjem mají 
z prodeje, ne tolik 
ze zapojení uži-
vatelů, proto jsou 
z povinnosti platit 
tuto daň vyjmuti.

V neposlední 
řadě se bude di-
gitální daň týkat 
prodeje dat uži-
vatelů třetí stra-
ně.13

3. 2. 2 Podmínky 
pro plátce daně

Tato daň by 
měla představo-
vat 3 % z příjmů 
z digitálních slu-
žeb a platila by 
pro firmy, které 
by měly roční obrat nad 750 milionů EUR, se zdanitelnými 
příjmy potom nad 50 milionů EUR v rámci EU, přičemž daň 
by společnosti odváděly v každé zemi, ve které tyto příjmy 
vytvářejí.14 Nová pravidla by zasáhla zejména velké firmy, 
jako je Facebook, Google či Amazon.15

Aby se předcházelo složitému byrokratickému vyřizo-
vání, pokud má firma pokrytí napříč Unií, může si podnik 
zvolit jedno či více odvodních míst ze sítě svých uživatel-
ských zemí v rámci EU, kde bude daň odevzdávat. Země, ve 
které je odvodní místo, bude mít pak povinnost peníze dle 
nároků jednotlivých států na tuto daň přerozdělit.16

3.3 EU a již zavedená digitální daň 
v některých zemích

Systém vybírání daní z digitálních služeb není v EU 
ničím novým. Některé členské státy již zavedly legislativu 
týkající se této problematiky. Zavedení legislativy na úrovni 
členských států bylo reakcí na dlouhodobě chybějící řešení 
na evropské úrovni.17 Obecně je totiž poměrně problema-
tické přijmout novou legislativu ohledně přímých daní na 
půdě Rady. Aby legislativa prošla, je nutné jednomyslné 
odsouhlasení návrhu. Navíc některé státy (například Irsko) 

v případě digitální 
daně nechtějí le-
gislativu přijmout 
z důvodů uvede-
ných níže.

Nicméně zave-
dení jednotlivých 
lokálních legisla-
tiv pro výběr di-
gitální daně se zdá 
Evropské komisi 
jako problema-
tické. Každý stát 
má totiž jinak na-
stavené podmínky 
pro výběr digitální 
daně, čímž dochází 
k fragmentaci ev-
ropského trhu, 
a tím pádem i ke 
snížení konku-
renceschopnost i 
EU jako celku. Pro 
firmy tato skuteč-
nost mimo jiné 

znamená i byrokratické komplikace, protože výše daně se 
napříč státy Unie liší. Proto je zde snaha o jednotnou evrop-
skou legislativu, ve které by byl prostor pro drobné úpravy 
z hlediska států, například variabilita sankcí za daňový 
únik či vyhýbání se daňové povinnosti.18

Obr. 1: Problematika digitální daně v kostce33
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4 NÁZORY SVĚTA NA DIGITÁLNÍ DAŇ

4.1 OECD a G20
Problematikou digitální daně se nezabývá jen EU, ale 

i další mezinárodní organizace, jako například Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development, OECD) ve spolupráci 
s G20.

OECD je mezinárodní organizace, která vznikla v roce 
1961. Zabývá se rozvojem ekonomické spolupráce a stabili-
zací mezinárodního finančního trhu. G20 je sdružení dva-
ceti nejsilnějších ekonomik světa. Kolem roku 2020 by měla 
být známá i strategie OECD na zlepšení daňového systému 
digitálních podniků. Hlavním cílem OECD je vyřešit pro-
blém s nízkou transparentností zdanění digitálních pod-
niků a využíváním mezer v daňových systémech jednot-
livých států.19 Zapojení OECD je pro některé členské státy 
EU naprosto zásadní, a proto blokují návrh o digitální dani 
na evropské úrovni. Řešení pouze na evropské úrovni pro 
ně může znamenat odsun digitálních gigantů z jejich území, 
a způsobit tak ekonomické škody. Proto je tu snaha počkat si 
na globální řešení z dílny OECD a G20.20 Nalezením shody 
na takovéto celosvětové úrovni by se navíc předešlo mož-
nému vyostření napětí ve vztazích mezi EU a USA, které 
by globálně nekoordinované digitální zdanění v EU mohlo 
vyvolat.

4.2 Velké technologické firmy

Názor technologických společností na plánovanou daň 
se různí. Zatímco například český konkurent Google, Se-
znam, se o zavedení daně zasazuje s tím, že: „(…) není udr-
žitelné, aby společnosti ve stejném sektoru platily rozdílné daně. 
Seznam.cz zaplatil v roce 2017 24 milionů EUR (600 milionů Kč) 

na dani z přidané hodnoty. Nadnárodní korporace přitom platí 
daně ve výši několika set tisíc eur.”21

Společnosti jako Spotify, Booking.com, Takeaway.com, 
Zalando nebo eDreams v dopise ministrům financí Evrop-
ské unie vyzvaly k upuštění od navrhované daně, která 
by podle nich způsobila značnou újmu evropskému tech-
nologickému sektoru a poškodila podniky, které jsou „ka-
talyzátorem hospodářského růstu a zaměstnanosti v evropské 
ekonomice.”22 Dopis upozorňuje, že zatímco velké americké 
technologické firmy budou schopny náklady spojené s no-
vou daní vstřebat, menší evropské podniky budou zasaženy 
nepřiměřeným způsobem, protože vytvářejí většinu svých 
tržeb v EU. Zástupci EU však tvrdí, že se daň bude vztaho-
vat pouze na největší technologické podniky.23

4.3 USA

Jak už bylo zmíněno, některé státy zavedly vlastní 
právní úpravu kvůli stále nevyřešené legislativě v rámci 
evropského práva. Mimo Evropskou unii se najdou státy, 
které se zavedením digitální daně na starém kontinentě ne-
souhlasí, jako například USA, které v tom vidí hrozbu pro 
své potenciální daňové příjmy či diskriminaci firem pochá-
zejících z USA. Proto začaly nově vzniklé národní legis-
lativy prošetřovat, což znepokojilo zejména Francii, která 
takovou legislativu zavedla. Jak uvedl Robert Lighthizer, 
zástupce vládní agentury Spojených států amerických pro 
obchod: „Vyšetřování by určilo, zda je diskriminační nebo nepři-
měřené a zatěžuje nebo omezuje obchod Spojených států.“ Pokud 
by se prokázala údajná diskriminace, mohly by ze strany 
Spojených států amerických být zavedeny vůči Francii 
sankce.24

5 VÝHODY A NEVÝHODY DIGITÁLNÍ DANĚ

5.1 Výhody digitální daně
Jednou z výhod návrhu je skutečnost, že v případě 

schválení by byl zajištěn vyšší příliv peněz do státních kas 
jednotlivých zemí. Firmy budou nuceny k větší transpa-
rentnosti, a pravděpodobně se tak také sníží počet daňo-
vých úniků. Další výhodou pro některé podniky bude i to, 
že budou schopny konkurovat větším firmám. Tyto velké 
firmy s velkým počtem uživatelů odvádějí zásadně menší 
daně než digitální firmy s uživatelskou základnou v jedné 
nebo ve dvou zemích.25 26

5.2 Nevýhody digitální daně
Problematikou digitální daně se zabývá i český Svaz 

průmyslu a dopravy. Na svých stránkách poměrně důkladně 
rozebírá danou problematiku. Zde si představíme ty nejstě-
žejnější negativní body této problematiky podle odborníků 
ze Svazu.

Ač se může na první pohled zdát, že digitální daň by měla 
být všeobecně prospěšná, najdou se i státy, které s návrhem 
EU nesouhlasí. Jako jeden z největších problémů se jeví argu-
ment, že by firmy musely své služby zpoplatnit, aby vykom-
penzovaly vyšší zdanění.27
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Dalším problémem je skutečnost, že digitální ekono-
mika se bude stále více rozpínat a podmínky, které zavazují 
k placení digitální daně (firmy s celosvě-
tovými příjmy 750 mil. EUR a s příjmy 
v EU nad 50 mil. EUR), se nebudou v del-
ším časovém horizontu vztahovat jen na 
pár největších firem, ale naopak na stále 
rostoucí počet podniků.28

Některé členské státy přicházejí s ar-
gumentem, že fixní sazba nedává prostor 
pro manipulaci s touto mírou, což může 
být viděno jako rozpor s principem sub-
sidiarity. Standardní daňová politika 
Unie totiž dává zemím osmadvacítky 
možnost ponechat si navrhovanou míru 
daně, nebo ji zvýšit.29

Ač zaznívají argumenty na ochranu suverenity států 
v rámci daňové politiky, nedávno byla schválena směrnice 

ATAD (směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem), 
která je tomuto návrhu konceptuálně velmi podobná. Na dru-

hou stranu pravidla obsažená ve směrnici 
ATAD se tvořila v mnohem širším mezi-
národním prostředí – na půdě OECD – 
a byla tak přijata v mnohem větší shodě 
mezi jednotlivými státy EU, jelikož tato 
směrnice byla vytvořena s ohledem na 
mezinárodní spolupráci.30

Také je nutné zmínit, že Evropská 
unie doporučuje jednotlivým členským 
státům, aby v případě přijetí směrnice 
poupravily a přizpůsobily svou právní 
úpravu týkající se zamezení dvojího zda-
nění i ve vztazích se státy mimo evrop-
ský region.31 Některé státy se nicméně 

obávají, že zásah do existujících smluv by mohl mít negativní 
důsledky, jako například ohrožení spolupráce.32

6 SHRNUTÍ

Pro a proti zavedení digitální daně volá mnoho zemí 
osmadvacítky, a proto je důležité zhodnotit všechny vý-
hody a nevýhody, které s sebou daná reforma přináší. Na 
jedné straně je zde touha po větší transparentnosti, kon-

kurenceschopnosti a potenciálních fiskálních příjmech, 
na druhé straně se ozývají protesty kvůli ztrátě subsidia-
rity, odlivu zaměstnavatelů a taky proti přísnosti daného 
řešení.

7 JAK PSÁT STANOVISKO

Před psaním stanoviska je důležité si uvědomit, na které 
straně barikády vaše země stojí. Země EU jsou rozděleny do 
několika kategorií: nechtějí návrh přijmout kvůli jeho nevý-
hodám; čekají na názor OECD; souhlasí s návrhem; podpo-

rují digitální zdanění do takové míry, že si vytvořily vlastní 
legislativu. Je důležité se zamyslet nad tím, do které z kate-
gorií byste svoji zemi přiřadili. S tím by vám měly pomoci 
tyto návodné otázky:

1. Je vaše země daňovým rájem?

2. Má již zavedenou legislativu pro výběr digitální daně?

3. Jakým způsobem se staví k zasahování do fiskální politiky ze strany EU?

4. Sídlí ve vašem státě firma, které by se potenciálně mohly dotknout zaváděné daně? Jak moc je důležitá pro vaši 
ekonomiku? Kolik zaměstnává lidí?

5. Jak vysoká je ve vašem státě daň z příjmu?

6. Jaké vztahy má vaše země s USA?

7. Patří vaše země do skupiny zemí OECD? Případně zemí G20?

Dvojí zdanění znamená, 
že dva státy mohou vy‑
žadovat odvedení daně: 
ten, ve kterém žijete či 
sídlíte, a ten, ve kterém 
pracujete či máte jiný 
zdroj příjmu – viz Ne‑
výhody digitální daně, 
poslední odstavec.34
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Před psaním stanoviska pro vás budou zásadní tyto otázky, na které si najdete odpověď. Při samotném psaní pro vás bu-
dou zásadní hlavně otázky ohledně daňového ráje, přijímání fiskální politiky a velkých digitálních firem.

8 DOPORUČENÉ A ROZŠIŘUJÍCÍ ZDROJE

Návrh SMĚRNICE RADY o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování 
určitých digitálních služeb

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0148:FIN:CS:PD

Svaz průmyslu a dopravy ČR
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12370-rizika-digitalnich-dani-a-mozna-reseni
O digitální dani, hlavně o jejích mínusech, se zde pojednává velmi důkladně, a dokonce nabízí i určitá řešení. Pohled na 

problematiku je brán spíše z evropského hlediska, než z toho českého. Jedná se o názorový zdroj, Svaz má v této tématice 
nemalý zájem.

Centrum ekonomických a tržních analýz
http://eceta.cz/wp-content/uploads/2019/08/Digi-da%C5%881.pdf

Stránky českého zastoupení v EU
https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180321_spravedlive_zdaneni_digitalnich_firem_cs
Tento zdroj pojednává komplexněji o problematice digitální daně i z pohledu jiného návrhu.

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180321_spravedlive_zdaneni_digitalnich_firem_cs
Zde se poměrně dobře hovoří o obou návrzích, které EU o digitální dani představuje.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0148:FIN:CS:PDF
https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/12370-rizika-digitalnich-dani-a-mozna-reseni
https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180321_spravedlive_zdaneni_digitalnich_firem_cs
https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180321_spravedlive_zdaneni_digitalnich_firem_cs
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Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu avzdělávání v oblasti mez‑

inárodních vztahů. Tento přední český zahraničně politický think ‑tank není spjat s žádnou politickou stranou 

ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu 

mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskusi.

Adéla Schreiberová
Autorka je spolupracovnicí Asociace pro mezinárodní otázky a členkou přípravného týmu Pražského student‑

ského summitu.

Pražský studentský summit
Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt ex‑

istující od roku 1995. Každoročně vzdělává přes 300 studentů 

středních i vysokých škol o současných globálních tématech, 

a to především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových 

mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU.
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