
Vážený pane senátore, paní senátorko,

poslanecká sněmovna schválila na schůzi v lednu 2017 vládní návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v oblasti daní – EU včetně poslaneckého pozměňovacího návrhu poslanců 
Votavy a Jandáka, který se týká změny režimu rozhlasového a televizního vysílání. Tento 
návrh je neslučitelný se právem EU, jež se Česká republika zavázala respektovat. Poslanci, 
kteří zvedli pro návrh ruku, porušili mezinárodní smlouvu, a to zcela vědomě a úmyslně, 
neboť jsem všechny poslance před hlasováním o této skutečnosti informovala. Věc má rozměr 
nejen etický, ale i finanční, neboť výběr DPH v ČR, a tedy i odvod do společných prostředků 
EU bude v důsledku této změny, bude-li schválena, nižší. Na výši škody ve světle výše 
uvedeného nezáleží. Tímto informuji i Vás a žádám Vás, abyste vzal/a na vědomí, že 
navrhovaný text § 5 odst. 5 a § 72 odst. 1 písm. f) zákona o DPH  je v rozporu se základními 
principy fungování daně z přidané hodnoty, v rozporu se Směrnicí Rady č. 2006/112/ES a v 
rozporu s judikaturou Soudního dvora EU. V současné době, zejména poté co Soudní dvůr 
EU  vyřešil kauzu Českého Rozhlasu, je v dané oblasti zcela jasno a nepanuje žádná nejistota, 
ani neprobíhají žádné spory, o nichž se autor pozměňovacího návrhu zmiňuje v důvodové 
zprávě. Spory a nejistota nastanou naopak v okamžiku, kdy bude návrh přijat. Český rozhlas a 
Českou televizi nelze financovat uplatněním odpočtů tam, kde být uplatněny nemají, obdobně 
jako nemohou být podnikatelé financováni z karuselových podvodů. Je třeba nalézt legální 
zdroj. Odpočet DPH ve smyslu tohoto návrhu  zůstane i po jeho případném schválení a 
začlenění do zákona zdrojem ilegálním. Poslanci návrh prosadili, přestože jsou si vědomi 
všech výše uvedených skutečností. I kdyby totiž Komise zahájila řízení proti ČR (a nebylo by 
první ani poslední), oba dva dotčené subjekty (ČRo a ČT) si za dobu, než se věc vyřídí, 
značně polepší, neboť budou ze státního (i evropského) rozpočtu čerpat neoprávněně 
prostředky. Vzhledem k tomu bude zejména před volbami zajímavé zjistit, jak který poslanec 
i senátor hlasoval.  A to tím spíše, že ve vlastnostech dokumentu, tj. pozměňovacího návrhu 
předloženého poslanci Jandákem a Votavou) je jako jeho autor uveden výkonný ředitel 
komunikace a vnějších vztahů ČT Vít Kolář.
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