
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

Čl. I, bod 1  1. V poznámce pod čarou č. 1 se slova 

„a směrnice Rady (EU) 2015/2376“ 

nahrazují slovy „, směrnice Rady (EU) 

2015/2376 a směrnice Rady (EU) 

2016/881.“. 

32016L0881 Čl. 2, odst. 1 1. … Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 

obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 

takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 

Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 

Čl. I, bod 3 3. V § 1 odst. 5 se na konci písmene b) 

slovo „, nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno 

c) se zrušuje. 

32015L2060 Čl. 1, odst. 1 1. S výhradou odstavců 2 a 3 se směrnice 2003/48/ES 

zrušuje s účinkem od 1. ledna 2016. 

 

Čl. I, bod 7 7. V § 12b odst. 1 se na konci písmene c) 

tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno d), které zní: 

„d) oznamované nadnárodními skupinami 

podniků.“. 

32016L0881 Čl. 1, odst. 1 

- čl. 3, 

bod 9, 

písm. a) 

 

Směrnice 2011/16/EU se mění takto: 

1) V článku 3 se bod 9 nahrazuje tímto: 

„9) „automatickou výměnou“ 

a) pro účely čl. 8 odst. 1 a článků 8a 

a 8aa  systematické sdělování 

předem určených informací jinému 

členskému státu bez předchozí 

žádosti a v předem stanovených 

pravidelných intervalech. Pro účely 

čl. 8 odst. 1 se dostupnými 

informacemi rozumějí informace v 

daňových záznamech sdělujícího 

členského státu, jež lze získat 

postupy pro shromažďování a 

zpracovávání informací v daném 

členském státě; 

 …“ 

 

Čl. I, bod 9 9. V § 13d odst. 3 se na konci textu písmene 32014L0107 Příloha 7. Termínem ‚pasivní nefinanční subjekt‘ se rozumí  
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

b) doplňují slova „uplatňujícím společný 

standard pro oznamování“. 

   Příloha I, 

     odd. VIII, 

     pododd. D, 

     bod 7 

jakýkoli: i) nefinanční subjekt, který není aktivním 

nefinančním subjektem; nebo ii) investiční subjekt 

podle pododdílu A bodu 6 písm. b), který není 

finanční institucí zúčastněné jurisdikce. 

Čl. I, bod 11 11. V § 13e se za odstavec 3 vkládá nový 

odstavec 4, který zní: 

„(4) Zúčastněným státem uplatňujícím 

společný standard pro oznamování se 

rozumí 

a) jiný členský stát,  

b) smluvní stát, se kterým Česká 

republika uzavřela mezinárodní 

smlouvu, na jejímž základě lze s tímto 

státem automaticky vyměňovat 

informace oznamované finančními 

institucemi alespoň v takovém rozsahu, 

v jakém je povinen poskytovat takové 

informace jiný členský stát, pokud 

1. k provedení této mezinárodní 

smlouvy podepsal příslušný orgán 

České republiky stejně jako příslušný 

orgán tohoto smluvního státu 

dokument týkající se automatické 

výměny informací oznamovaných 

finančními institucemi a je 

pravděpodobné, že budou splněny 

podmínky, které tento dokument pro 

výměnu mezi Českou republikou a 

tímto státem uvádí, nebo 

2. k automatické výměně informací 

oznamovaných finančními institucemi 

na základě této mezinárodní smlouvy 

není podepsání dokumentu podle bodu 

32014L0107 Příloha 

   Příloha I, 

     odd. VIII, 

     pododd. D, 

     bod 4 

4. Termínem ‚zúčastněná jurisdikce‘ se ve vztahu ke 

každému členskému státu rozumí: 

 a) kterýkoli jiný členský stát; 

b) jakákoli jiná jurisdikce: i) se kterou má 

členský stát platnou dohodu, na jejímž 

základě je daná jurisdikce povinna 

poskytnout informace uvedené v oddílu I, a 

ii) která je uvedena na seznamu zveřejněném 

daným členským státem a oznámeném 

Evropské komisi; 

c) jakákoli jiná jurisdikce: i) se kterou má 

Unie platnou dohodu, na jejímž základě je 

daná jurisdikce povinna poskytnout 

informace uvedené v oddílu I, a ii) která je 

uvedena na seznamu zveřejněném Evropskou 

komisí. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

1 zapotřebí, nebo  

c) smluvní stát, se kterým Evropská unie 

uzavřela mezinárodní smlouvu 

použitelnou pro automatickou výměnu 

informací oznamovaných finančními 

institucemi v alespoň takovém rozsahu, 

v jakém je povinen poskytovat takové 

informace jiný členský stát, a který je 

uveden na seznamu zveřejněném 

Evropskou komisí“. 

Čl. I, bod 12 12. V § 13e odst. 7 se číslo „3“ nahrazuje 

číslem „4“ a na konci textu odstavce se 

doplňují slova „a zveřejní ho ve Finančním 

zpravodaji; ve Finančním zpravodaji se pro 

jednotlivý smluvní stát uvede také den, od 

kterého je tento stát zúčastněným státem 

uplatňujícím společný standard pro 

oznamování“ 

32014L0107 Příloha 

   Příloha I, 

     odd. VIII, 

     pododd. D, 

     bod 4 písm. b) 

alinea ii) 

ii) která je uvedena na seznamu zveřejněném daným 

členským státem 

 

Čl. I, bod 19 § 13ta 

Sdělení o volbě učiněné příslušným 

orgánem 

Ministerstvo zveřejní ve Finančním 

zpravodaji sdělení o volbě, kterou učinil 

příslušný orgán České republiky v souladu s 

mezinárodní smlouvou. 

22015A1219 

(02) 

Příloha I, 

   odd. VII, 

   pododd. B 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

B. … Členský stát nebo Švýcarsko mají možnost 

oznamující finanční instituci umožnit s finančním 

účtem, který je členským podílem na skupinové 

pojistné smlouvě s kapitálovou hodnotou nebo 

skupinové smlouvě o pojištění důchodu, nakládat 

jako s finančním účtem, který není oznamovaným 

účtem, až do dne splatnosti částky 

zaměstnanci/držiteli certifikátu nebo oprávněné osobě, 

jestliže finanční účet, který je členským podílem na 

skupinové pojistné smlouvě s kapitálovou hodnotou 
nebo skupinové smlouvě o pojištění důchodu, 

splňuje tyto požadavky: 

a) skupinová pojistná smlouva s kapitálovou 

hodnotou nebo skupinová smlouva o pojištění 

důchodu je uzavřena se zaměstnavatelem 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAGVCSZOQ)



 

4 z 40 

 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha I, 

   odd. VIII, 

   pododd. C, 

   bod 9     

 

 

 

 

 

 

 

a vztahuje se na nejméně 25 zaměstnanců/držitelů 

certifikátu; 

b) zaměstnanci/držitelé certifikátu mají nárok obdržet 

jakoukoli hodnotu smlouvy související s jejich 

podíly a určit oprávněné osoby, kterým má být 

v případě smrti zaměstnance vyplaceno příslušné 

plnění; a 

c) úhrnná částka splatná kterémukoli 

zaměstnanci/držiteli certifikátu nebo oprávněné 

osobě nepřevyšuje 1 000 000 USD nebo 

ekvivalentní částku denominovanou v domácí měně 

každého členského státu nebo Švýcarska. 

… 

Před vstupem pozměňovacího protokolu podepsaného 

dne 27. května 2015 v platnost sdělí členské státy 

Švýcarsku a Švýcarsko sdělí Evropské komisi, zda 

uplatnily možnost uvedenou v tomto pododdílu. 

Evropská komise může koordinovat předání sdělení 

členských států Švýcarsku a Evropská komise předá 

sdělení Švýcarska všem členským státům. Veškeré 

další změny v uplatnění této možnosti členským 

státem nebo Švýcarskem se sdělují stejným způsobem. 

 

 

 

9. … 

b) členský stát nebo Švýcarsko mají možnost rozšířit 

termín ‚dříve existující účet‘ rovněž na kterýkoli 

finanční účet majitele účtu bez ohledu na to, kdy byl 

tento finanční účet založen, jestliže: 

i) daný majitel účtu má u oznamující 

finanční instituce (nebo u propojeného 

subjektu v téže jurisdikci (kterou je členský 

stát nebo Švýcarsko) jako oznamující 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha I, 

   odd. VIII, 

   pododd. E, 

finanční instituce) finanční účet, který je 

dříve existujícím účtem ve smyslu písmene 

a), 

ii) pro účely splnění standardů požadavků 

znalosti podle oddílu VII pododdílu A i pro 

účely zjišťování zůstatku či hodnoty 

kteréhokoli z finančních účtů při 

uplatňování jakékoli prahové hodnoty zachází 

oznamující finanční instituce, a případně 

propojený subjekt v téže jurisdikci (kterou 

je členský stát nebo Švýcarsko) jako 

oznamující finanční instituce, s oběma 

uvedenými finančními účty i s jakýmikoli 

dalšími finančními účty daného majitele 

účtu, které jsou podle písmene b) 

považovány za dříve existující účty, jako s 

jediným finančním účtem, 

iii) v souvislosti s finančním účtem, na nějž 

se vztahují postupy AML/KYC, je 

oznamující finanční instituci povoleno 

uvedené postupy u tohoto účtu vykonat 

spolehnutím se na postupy AML/KYC 

provedené pro dříve existující účet podle 

písmene a) a 

iv) založení finančního účtu nevyžaduje, aby 

majitel účtu o sobě jako o zákazníkovi 

poskytl nové, doplňující nebo pozměněné 

informace jiné než pro účely této dohody. 

Před vstupem pozměňovacího protokolu podepsaného 

dne 27. května 2015 v platnost sdělí členské státy 

Švýcarsku a Švýcarsko sdělí Evropské komisi, zda 

uplatnily možnost uvedenou v tomto bodu. Evropská 

komise může koordinovat předání sdělení členských 

států Švýcarsku a Evropská komise předá sdělení 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

   bod 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha I, 

   odd. VIII, 

   pododd. E, 

   bod 6 

Švýcarska všem členským státům. Veškeré další 

změny v uplatnění této možnosti členským státem 

nebo Švýcarskem se sdělují stejným způsobem. 

 

 

 

4. … Členský stát nebo Švýcarsko mají možnost 

definovat subjekt jako ‚propojený subjekt‘ s jiným 

subjektem, jestliže a) jeden z těchto subjektů je 

ovládán druhým; b) oba subjekty jsou ovládány 

společně; nebo c) oba subjekty jsou investičními 

subjekty podle pododdílu A bodu 6 písm. b), mají 

společné vedení a toto vedení plní v těchto 

investičních subjektech povinnosti náležité péče. 

Ovládání pro tyto účely zahrnuje přímé nebo nepřímé 

vlastnictví více než 50 % hlasů a podílu na subjektu. 

Před vstupem pozměňovacího protokolu podepsaného 

dne 27. května 2015 v platnost sdělí členské státy 

Švýcarsku a Švýcarsko sdělí Evropské komisi, zda 

uplatnily možnost uvedenou v tomto bodu. Evropská 

komise může koordinovat předání sdělení členských 

států Švýcarsku a Evropská komise předá sdělení 

Švýcarska všem členským státům. Veškeré další 

změny v uplatnění této možnosti členským státem 

nebo Švýcarskem se sdělují stejným způsobem. 

 

 

 

6. … V souvislosti s dříve existujícím účtem 

subjektu má každý členský stát nebo Švýcarsko 

možnost oznamující finanční instituci umožnit 

použít jako listinný důkaz jakoukoli klasifikaci ve 

svých záznamech ohledně majitele účtu, která byla 

stanovena na základě standardizovaného odvětvového 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

systému kódů, kterou oznamující finanční instituce 

zaznamenala v souladu se svou obvyklou 

podnikatelskou praxí pro účely postupů AML/KYC 

či jiné regulatorní účely (jiné než daňové) a kterou 

zavedla přede dnem klasifikace finančního účtu jako 

dříve existujícího účtu, jestliže jí není známo nebo 

nemá důvod předpokládat, že je taková klasifikace 

nesprávná či nespolehlivá. Termínem 

‚standardizovaný odvětvový systém kódů‘ se rozumí 

systém kódů pro klasifikaci provozoven podle druhu 

podnikání, používaný pro jiné účely než daňové. 

Před vstupem pozměňovacího protokolu podepsaného 

dne 27. května 2015 v platnost sdělí členské státy 

Švýcarsku a Švýcarsko sdělí Evropské komisi, zda 

uplatnily možnost uvedenou v tomto bodu. Evropská 

komise může koordinovat předání sdělení členských 

států Švýcarsku a Evropská komise předá sdělení 

Švýcarska všem členským státům. Veškeré další 

změny v uplatnění této možnosti členským státem 

nebo Švýcarskem se sdělují stejným způsobem. 

22015A1231(0

1) 

Příloha I, 

   odd. VII, 

   pododd. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. … Členský stát nebo San Marino mají možnost 

oznamující finanční instituci umožnit s finančním 

účtem, který je členským podílem na skupinové 

pojistné smlouvě s kapitálovou hodnotou nebo 

skupinové smlouvě o pojištění důchodu, nakládat 

jako s finančním účtem, který není oznamovaným 

účtem, až do dne splatnosti částky 

zaměstnanci/držiteli certifikátu nebo oprávněné osobě, 

jestliže finanční účet, který je členským podílem na 

skupinové pojistné smlouvě s kapitálovou hodnotou 
nebo skupinové smlouvě o pojištění důchodu, 

splňuje tyto požadavky: 

a) skupinová pojistná smlouva s kapitálovou 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha I, 

   odd. VIII, 

   pododd. C, 

   bod 9 

 

 

 

 

 

 

hodnotou nebo skupinová smlouva o pojištění 

důchodu je uzavřena se zaměstnavatelem a 

vztahuje se na nejméně 25 zaměstnanců/držitelů 

certifikátu; 

b) zaměstnanci/držitelé certifikátu mají nárok obdržet 

jakoukoli hodnotu smlouvy související s jejich 

podíly a určit oprávněné osoby, kterým má být v 

případě smrti zaměstnance vyplaceno příslušné 

plnění; a 

c) úhrnná částka splatná kterémukoli 

zaměstnanci/držiteli certifikátu nebo oprávněné 

osobě nepřevyšuje částku denominovanou v domácí 

měně každého členského státu nebo San Marina, jež 

odpovídá 1 000 000 USD. 

… 

Před vstupem pozměňovacího protokolu podepsaného 

dne 8. prosince 2015 v platnost sdělí členské státy San 

Marinu a San Marino sdělí Evropské komisi, zda 

uplatnily možnost uvedenou v tomto pododdílu. 

Evropská komise může koordinovat předání sdělení 

členských států San Marinu a Evropská komise předá 

sdělení San Marina všem členským státům. Veškeré 

další změny v uplatnění této možnosti členským 

státem nebo San Marinem se sdělují stejným 

způsobem. 

 

 

 

9. …  

b) členský stát nebo San Marino mají možnost rozšířit 

termín ‚dříve existující účet‘ rovněž na kterýkoli 

finanční účet majitele účtu bez ohledu na to, kdy byl 

tento finanční účet založen, jestliže: 

i) daný majitel účtu má u oznamující 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finanční instituce (nebo u propojeného 

subjektu v téže jurisdikci (kterou je členský 

stát nebo San Marino) jako oznamující 

finanční instituce) finanční účet, který je 

dříve existujícím účtem podle pododdílu C 

bodu 9 písm. a), 

ii) pro účely splnění standardů požadavků 

znalosti podle oddílu VII pododdílu A i pro 

účely zjišťování zůstatku či hodnoty 

kteréhokoli z finančních účtů při 

uplatňování jakékoli prahové hodnoty zachází 

oznamující finanční instituce – a případně 

propojený subjekt v téže jurisdikci (kterou 

je členský stát nebo San Marino) jako 

oznamující finanční instituce – s oběma 

uvedenými finančními účty i s jakýmikoli 

dalšími finančními účty daného majitele 

účtu, které jsou podle písmene b) 

považovány za dříve existující účty, jako s 

jediným finančním účtem, 

iii) v souvislosti s finančním účtem, na nějž 

se vztahují postupy AML/KYC, je 

oznamující finanční instituci povoleno 

uvedené postupy u tohoto účtu vykonat 

spolehnutím se na postupy AML/KYC 

provedené pro dříve existující účet podle 

pododdílu C bodu 9 písm. a) a 

iv) založení finančního účtu nevyžaduje, aby 

majitel účtu o sobě jako o zákazníkovi 

poskytl nové, doplňující nebo pozměněné 

informace jiné než pro účely této dohody. 

Před vstupem pozměňovacího protokolu podepsaného 

dne 8. prosince 2015 v platnost sdělí členské státy San 

Marinu a San Marino sdělí Evropské komisi, zda 
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Příloha I, 

   odd. VIII, 

   pododd. E, 

   bod 6 

 

 

 

 

uplatnily možnost uvedenou v tomto bodu. Evropská 

komise může koordinovat předání sdělení členských 

států San Marinu a Evropská komise předá sdělení 

San Marina všem členským státům. Veškeré další 

změny v uplatnění této možnosti členským státem 

nebo San Marinem se sdělují stejným způsobem. 

 

 

 

6. … V souvislosti s dříve existujícím účtem 

subjektu má každý členský stát nebo San Marino 

možnost oznamující finanční instituci umožnit 

použít jako listinný důkaz jakoukoli klasifikaci ve 

svých záznamech ohledně majitele účtu, která byla 

stanovena na základě standardizovaného odvětvového 

systému kódů, kterou oznamující finanční instituce 

zaznamenala v souladu se svou obvyklou 

podnikatelskou praxí pro účely postupů AML/KYC 

či jiné regulatorní účely (jiné než daňové) a kterou 

zavedla přede dnem klasifikace finančního účtu jako 

dříve existujícího účtu, jestliže jí není známo nebo 

nemá důvod předpokládat, že je taková klasifikace 

nesprávná či nespolehlivá. Termínem 

‚standardizovaný odvětvový systém kódů‘ se rozumí 

systém kódů pro klasifikaci provozoven podle druhu 

podnikání, používaný pro jiné účely než daňové. 

Před vstupem pozměňovacího protokolu podepsaného 

dne 8. prosince 2015 v platnost sdělí členské státy San 

Marinu a San Marino sdělí Evropské komisi, zda 

uplatnily možnost uvedenou v tomto bodu. Evropská 

komise může koordinovat předání sdělení členských 

států San Marinu a Evropská komise předá sdělení 

San Marina všem členským státům. Veškeré další 

změny v uplatnění této možnosti členským státem 
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Poznámka 

 

nebo San Marinem se sdělují stejným způsobem. 

Čl. I, bod 20 Oddíl 5 

Automatická výměna informací 

oznamovaných nadnárodními skupinami 

podniků 

§ 13za 

Úvodní ustanovení 

Při automatické výměně informací 

oznamovaných nadnárodními skupinami 

podniků se poskytují zprávy podle zemí 

obsahující některé souhrnné informace 

o nadnárodní skupině podniků a informace 

o jednotlivých členských entitách této 

skupiny, které správci daně poskytly české 

členské entity této skupiny. 

32016L0881 Čl. 1, odst. 1 

- čl. 3, 

bod 9, 

písm. a) 

Směrnice 2011/16/EU se mění takto: 

1) V článku 3 se bod 9 nahrazuje tímto: 

„9) „automatickou výměnou“ 

a) pro účely čl. 8 odst. 1 a článků 8a 

a 8aa  systematické sdělování 

předem určených informací jinému 

členskému státu bez předchozí 

žádosti a v předem stanovených 

pravidelných intervalech. Pro účely 

čl. 8 odst. 1 se dostupnými 

informacemi rozumějí informace v 

daňových záznamech sdělujícího 

členského státu, jež lze získat 

postupy pro shromažďování a 

zpracovávání informací v daném 

členském státě; 

 …“ 

 

Čl. I, bod 20 § 13zb 

Stát vyměňující zprávy podle zemí 

(1) Státem vyměňujícím zprávy podle 

zemí se rozumí  

a) jiný členský stát nebo…….. 

 

32016L0881 Čl. 1, odst. 2 

- čl. 8aa, 

               bod 2, 

2.Příslušný orgán členského státu, který obdržel 

zprávu podle jednotlivých zemí podle odstavce 1, ji 

prostřednictvím automatické výměny ve lhůtě 

stanovené v odstavci 4 sdělí každému dalšímu 

členskému státu, v němž na základě informací z této 

zprávy jeden nebo více členských subjektů skupiny 

nadnárodních podniků vykazujícího subjektu buď je 

rezidentem pro daňové účely, nebo podléhá dani ve 

vztahu k činnosti prováděné prostřednictvím stálé 

provozovny 

 

Čl. I, bod 20 § 13zb 

Stát vyměňující zprávy podle zemí 

(1) Státem vyměňujícím zprávy podle 

zemí se rozumí ………. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 11 

11. Termínem „kvalifikační dohoda mezi příslušnými 

orgány“ se rozumí dohoda, kterou uzavřeli zmocnění 

zástupci členského státu Unie a mimounijní jurisdikce, 

jež jsou smluvními stranami mezinárodní dohody, a 
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Poznámka 

 

b) smluvní stát, jehož příslušný orgán 

podepsal stejně jako příslušný orgán České 

republiky dokument k provedení 

mezinárodní smlouvy týkající se 

automatické výměny informací 

oznamovaných nadnárodními skupinami 

podniků, pokud je zajištěno splnění 

podmínek, které tento dokument pro 

výměnu mezi Českou republikou a tímto 

státem uvádí. 

která ukládá automatickou výměnu zpráv podle 

jednotlivých zemí mezi jurisdikcemi těchto smluvních 

stran. 

Čl. I, bod 20 § 13zc 

Skupina podniků, její konsolidovaná 

účetní závěrka a vykazované účetní 

období 

(1) Skupinu podniků tvoří právnické 

osoby nebo jednotky bez právní 

osobnosti, za které 

a) je povinně sestavována konsolidovaná 

účetní závěrka skupiny podniků, nebo  

b) by se konsolidovaná účetní závěrka 

skupiny podniků povinně sestavovala, 

pokud by byly akcie nebo obdobné 

cenné papíry představující podíl 

v některé z těchto právnických osob 

nebo jednotek bez právní osobnosti 

obchodovány na regulovaném trhu 
včetně obdobného trhu v zahraničí. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 1 

 

 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 2 

1. Termínem „skupina“ se rozumí soubor podniků, 

které jsou spřízněny strukturou vlastnictví nebo 

kontroly tak, že musí sestavovat konsolidovanou 

účetní závěrku pro účely účetního výkaznictví podle 

platných účetních zásad, nebo by ji musely sestavovat, 

pokud by kapitálové podíly v některém z těchto 

podniků byly obchodovány na veřejné burze cenných 

papírů. 

 

 

 

2. Termínem „podnik“ se rozumí jakákoli forma 

podnikání vykonávaná osobou uvedenou v čl. 3 bodě 

11 písm. b), c) a d). 

 

 (2) Konsolidovanou účetní závěrkou 

skupiny podniků se rozumí 

konsolidovaná účetní závěrka 

sestavená podle účetních předpisů nebo 

zásad obecně uplatňovaných ve státě 

nebo jurisdikci, ve kterých podléhá 

zdanění z důvodu svého sídla nebo 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 13 

13. Termínem „konsolidovaná účetní závěrka“ se 

rozumí účetní závěrka skupiny nadnárodních podniků, 

v níž jsou aktiva, závazky, výnosy, náklady a peněžní 

toky nejvyššího mateřského subjektu a členských 

subjektů prezentovány jako aktiva, závazky, výnosy, 

náklady a peněžní toky jediného hospodářského 
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Poznámka 

 

místa vedení nejvyšší mateřská entita 

této skupiny. 

subjektu. 

 (3) Vykazovaným účetním obdobím se 

rozumí účetní období, za které se 

sestavuje konsolidovaná účetní závěrka 

skupiny podniků podle odstavce 2, 

nebo za které by se podle odstavce 

1 písm. b) povinně sestavovala. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 10 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 9 

10. Termínem „vykazované účetní období“ se rozumí 

účetní období, jehož finanční a provozní výsledky jsou 

uvedeny ve zprávě podle jednotlivých zemí uvedené 

v čl. 8aa odst. 3. 

 

 

 

 

9. Termínem „účetní období“ se rozumí roční účetní 

období, za které nejvyšší mateřský subjekt skupiny 

nadnárodních podniků sestavuje svou účetní závěrku. 

 

Čl. I, bod 20 § 13zd 

Nadnárodní skupina podniků 

(1) Nadnárodní skupinou podniků se 

rozumí skupina podniků zahrnující 

a) právnické osoby nebo jednotky bez 

právní osobnosti, které podléhají 

zdanění z důvodu svého sídla nebo 

místa vedení v různých státech nebo 

jurisdikcích, nebo  

b) právnickou osobu nebo jednotku bez 

právní osobnosti, které vedle zdanění 

z důvodu svého sídla nebo místa 

vedení podléhají zdanění také 

ve vztahu k činnosti prováděné 

prostřednictvím stálé provozovny 

v odlišném státě nebo jurisdikci. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 3 

3. Termínem „skupina nadnárodních podniků“ se 

rozumí skupina zahrnující dva nebo více podniků, 

které jsou rezidenty pro daňové účely v různých 

jurisdikcích, nebo zahrnující podnik, který je 

rezidentem pro daňové účely v jedné jurisdikci 

a podléhá dani ve vztahu k činnosti prováděné 

prostřednictvím stálé provozovny v jiné jurisdikci, 

a která není vyňatou skupinou nadnárodních podniků. 

 

 (2) Skupina podniků není ve vykazovaném 

účetním období nadnárodní skupinou 

podniků podle odstavce 1, pokud je její 

celkové konsolidované výnosy uvedené 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 4 

4. Termínem „vyňatá skupina nadnárodních podniků“ 

se rozumí, ve vztahu k určitému účetnímu období 

skupiny, skupina, jejíž celkové konsolidované výnosy 

jsou nižší než 750 000 000 EUR nebo částka v místní 
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Poznámka 

 

v konsolidované účetní závěrce této 

skupiny za vykazované účetní období 

bezprostředně předcházející tomuto 

vykazovanému účetnímu období nižší 

než 750 000 000 EUR nebo 

odpovídající částka v měně, ve které je 

sestavena tato závěrka, přepočtená 

podle průměru směnných kurzů  

zveřejněných Evropskou centrální 

bankou za leden 2015. 

měně odpovídající 750 000 000 EUR k lednu 2015 

v průběhu účetního období bezprostředně 

předcházejícího vykazovanému účetnímu období, jak 

jsou uvedeny v její konsolidované účetní závěrce za 

toto předchozí účetní období. 

Čl. I, bod 20 § 13ze 

Členská entita 

(1) Členskou entitou nadnárodní 

skupiny podniků se rozumí samostatná 

účetní jednotka, která je 

a) zahrnutá v konsolidované účetní 

závěrce této skupiny, nebo by v ní byla 

zahrnuta, pokud by akcie nebo 

obdobné cenné papíry představující 

podíl v této jednotce byly obchodovány 

na regulovaném trhu, včetně 

obdobného trhu v zahraničí, nebo 

b) z důvodu své velikosti nebo 

významnosti z konsolidované účetní 

závěrky této skupiny vyloučena. 

(2) Členskou entitou nadnárodní 

skupiny podniků ze státu nebo 

jurisdikce se rozumí členská entita této 

skupiny, která podléhá v tomto státě 

nebo jurisdikci zdanění z důvodu svého 

sídla nebo místa vedení. 

(3) Evropskou členskou entitou 

nadnárodní skupiny podniků se rozumí 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 5, 

     písm. a), b) 

5. Termínem „členský subjekt“ se rozumí kterýkoli z 

těchto subjektů: 

a) každá samostatná podnikatelská jednotka 

skupiny nadnárodních podniků, která je 

zahrnuta do konsolidované účetní závěrky 

skupiny nadnárodních podniků pro účely 

účetního výkaznictví, nebo by do ní zahrnuta 

byla, kdyby kapitálové podíly v takové 

podnikatelské jednotce skupiny nadnárodních 

podniků byly obchodovány na veřejné burze 

cenných papírů; 

b) každá taková podnikatelská jednotka, která 

je toliko z důvodu své velikosti nebo 

významnosti z konsolidované účetní závěrky 

skupiny nadnárodních podniků vyloučena; 

… 
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členská entita této skupiny z členského 

státu Evropské unie. 

(4) Českou členskou entitou 

nadnárodní skupiny podniků se rozumí 

členská entita této skupiny z České 

republiky. 

Čl. I, bod 20 § 13zg 

Nejvyšší mateřská entita, zastupující 

mateřská entita a zastupující evropská 

entita 

(1) Nejvyšší mateřskou entitou 

nadnárodní skupiny podniků se rozumí 

členská entita této skupiny, pokud 

a) se přímo nebo nepřímo podílí na 

kapitálu nebo hlasovacích právech jiné 

členské entity dané skupiny v míře  

dostačující k tomu, že  

1. je povinna sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku skupiny, nebo  

2. by ji musela sestavit, pokud by 

byly její akcie nebo obdobné 

cenné papíry obchodovány na 

regulovaném trhu, včetně 

obdobného trhu v zahraničí, 

v jejím státě nebo jurisdikci, a 

b) žádná jiná členská entita této skupiny 

se přímo ani nepřímo nepodílí na 

kapitálu nebo hlasovacích právech této 

entity v takové míře jako podle 

písmene a). 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 7 

7. Termínem „nejvyšší mateřský subjekt“ se rozumí 

členský subjekt skupiny nadnárodních podniků, který 

splňuje tato kritéria: 

a) přímo nebo nepřímo vlastní podíl v jednom 

či více jiných členských subjektech dané 

skupiny nadnárodních podniků dostačující k 

tomu, že je povinen sestavit konsolidovanou 

účetní závěrku podle účetních zásad obecně 

uplatňovaných v jeho jurisdikci daňové 

rezidence, nebo by ji musel sestavit, pokud 

by jeho kapitálové podíly byly v jeho 

jurisdikci daňové rezidence obchodovány na 

veřejné burze cenných papírů; 

b) žádný další členský subjekt této skupiny 

nadnárodních podniků přímo nebo nepřímo 

nevlastní podíl popsaný v písmenu a) v prvně 

uvedeném členském subjektu. 

 

 (2) Zastupující mateřskou entitou 

nadnárodní skupiny podniků se rozumí 

členská entita této skupiny, kterou 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

8. Termínem „zastupující mateřský subjekt“ se rozumí 

jeden členský subjekt skupiny nadnárodních podniků, 

který byl jmenován touto skupinou nadnárodních 
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jakákoli členská entita této skupiny 

ohlásila jako jediného zástupce 

nejvyšší mateřské entity této skupiny, 

který v souladu s rozhodnutím této 

skupiny podá za tuto skupinu zprávu 

podle zemí. 

     bod 8 podniků, aby jako jediný zástupce nejvyššího 

mateřského subjektu jménem této skupiny 

nadnárodních podniků podal zprávu podle 

jednotlivých zemí v jurisdikci daňové rezidence 

uvedeného členského subjektu, pokud se použije jedna 

nebo více podmínek uvedených v oddíle II bodě 1 

prvním odstavci písm. b). 

 (3) Zastupující evropskou entitou 

nadnárodní skupiny podniků se rozumí 

evropská členská entita této skupiny, 

kterou jakákoli evropská členská entita 

této skupiny ohlásila jako evropskou 

členskou entitu této skupiny, která jako 

jediná v souladu s rozhodnutím této 

skupiny podá zprávu podle zemí za 

tuto skupinu za všechny evropské 

členské entity této skupiny. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. … Pokud existuje více než jeden členský subjekt 

téže skupiny nadnárodních podniků, který je 

rezidentem pro daňové účely v Unii, a platí jedna nebo 

více podmínek stanovených v prvním odstavci písm. 

b), může skupina nadnárodních podniků určit jeden 

z těchto členských subjektů, aby podal zprávu podle 

jednotlivých zemí v souladu s požadavky čl. 8aa 

odst. 3 za vykazované účetní období ve lhůtě 

stanovené v čl. 8aa odst. 1 a aby informoval členský 

stát, že podáním této zprávy se má splnit požadavek za 

veškeré členské subjekty této skupiny nadnárodních 

podniků, jež jsou rezidenty pro daňové účely v Unii. 

Uvedený členský stát podle čl. 8aa odst. 2 předá 

obdrženou zprávu podle jednotlivých zemí každému 

dalšímu členskému státu, v němž na základě informací 

ze zprávy jeden nebo více členských subjektů skupiny 

nadnárodních podniků vykazujícího subjektu je buď 

rezidentem pro daňové účely, nebo podléhá dani ve 

vztahu k činnosti prováděné prostřednictvím stálé 

provozovny. 

Členský subjekt, který nemůže obdržet nebo získat 

veškeré požadované informace pro účely podání 

zprávy podle jednotlivých zemí v souladu s čl. 8aa 

odst. 3, není způsobilý pro to, aby byl určen jakožto 

vykazující subjekt pro danou skupinu nadnárodních 

podniků v souladu se čtvrtým odstavcem tohoto bodu. 

Tímto pravidlem není dotčena povinnost členského 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

subjektu oznámit členskému státu své rezidence, že 

nejvyšší mateřský subjekt odmítl zpřístupnit potřebné 

informace. 

Čl. I, bod 20 § 13zh 

Systémové selhání státu vyměňujícího 

zprávy podle zemí 

(1) Systémovým selháním státu 

vyměňujícího zprávy podle zemí se 

rozumí stav, kdy 

a) tento stát pozastavil 

automatickou výměnu informací 

oznamovaných nadnárodními 

skupinami podniků, ale tento stát nebo 

jurisdikce v rozporu s touto dohodou 

pozastavily automatickou výměnu 

informací z jiných důvodů, než které 

uvádí dokument provádějící 

mezinárodní smlouvu, který se týká 

automatické výměny informací 

oznamovaných nadnárodními 

skupinami podniků, podepsaný 

příslušnými orgány, nebo 

b) tento stát jiným způsobem trvale 

neplní závazek automaticky 

poskytovat zprávy podle zemí za 

nadnárodní skupiny podniků, do 

kterých patří české členské entity. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 14 

14. Termínem „systémové selhání“ se ve vztahu 

k jurisdikci rozumí buď to, že určitá jurisdikce má 

v účinnosti kvalifikační dohodu mezi příslušnými 

orgány s členským státem, avšak pozastavila 

automatickou výměnu (z jiných důvodů, než které 

jsou v souladu s podmínkami uvedené dohody), nebo 

že určitá jurisdikce jinak trvale neplnila závazek 

automaticky poskytovat členskému státu zprávy podle 

jednotlivých zemí, které má ve svém držení a které se 

týkají skupin nadnárodních podniků majících členské 

subjekty v uvedeném členském státě. 

 

 (2) Ministerstvo zveřejní ve Finančním 

zpravodaji, že došlo k systémovému 

selhání státu vyměňujícího zprávy 

podle zemí nebo že tento stav pominul. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 1, 

     písm. b), 

     podbod iii) 

iii) došlo k systémovému selhání jurisdikce daňové 

rezidence nejvyššího mateřského subjektu, které daný 

členský stát oznámil členskému subjektu, který je 

rezidentem pro daňové účely v daném členském státě. 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 
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Obsah 

 

Poznámka 

 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 2, 

     písm. c) 

 

 

 

c) jurisdikce daňové rezidence zastupujícího 

mateřského subjektu neoznámila členskému státu 

systémové selhání; 

Čl. I, bod 20 § 13zi 

Zpráva podle zemí 

(1) Zpráva podle zemí za nadnárodní 

skupinu podniků obsahuje 

a) souhrnné informace o této skupině ve 

vztahu ke každému státu nebo 

jurisdikci v tomto rozsahu: 

1. výnosy s výjimkou plateb mezi 

členskými subjekty skupiny, 

které jsou považovány za 

dividendy ve státě nebo 

jurisdikci, ze kterých je členská 

entita poskytující platbu, 

2. výsledek hospodaření před 

zdaněním příjmů, 

3. zaplacená daň z příjmů, 

4. splatná daň z příjmů, 

5. základní kapitál, 

6. kumulovaný výsledek 

hospodaření, 

7. počet zaměstnanců, 

8. hodnota jiných hmotných aktiv 

než peněžních prostředků nebo 

peněžních ekvivalentů, 

b) informace o jednotlivých členských 

32016L0881 Čl. 1, odst. 2 

- čl. 8aa, 

odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. III, 

     pododd. C, 

     bod 1.2 

 

3. Zpráva podle jednotlivých zemí musí obsahovat 

následující informace o skupině nadnárodních 

podniků: 

a) souhrnné informace týkající se výše 

výnosů, zisku (ztráty) před zdaněním příjmu, 

zaplacené daně z příjmu, naběhlé daně z 

příjmu, základního kapitálu, kumulovaných 

zisků, počtu zaměstnanců a jiných hmotných 

aktiv než peněžních prostředků nebo 

peněžních ekvivalentů ve vztahu ke každé 

jurisdikci, v níž skupina nadnárodních 

podniků působí; 

b) identifikaci každého členského subjektu 

skupiny nadnárodních podniků, včetně 

stanovení jurisdikce daňové rezidence tohoto 

členského subjektu, jakož i jurisdikce, podle 

jejichž právních předpisů je tento členský 

subjekt založen, pokud je odlišná od 

jurisdikce daňové rezidence, a povahu 

hlavních podnikatelských činností tohoto 

členského subjektu. 

 

 

 

1.2.   Výnosy 
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Poznámka 

 

entitách této skupiny v tomto rozsahu: 

1. název entity, 

2. stát nebo jurisdikce entity, ze 

kterých je entita, 

3. stát nebo jurisdikce, podle jejichž 

práva byla entita založena, pokud 

se liší od státu nebo jurisdikce 

podle bodu 2, a 

4. povaha hlavního podnikání nebo 

jiné hlavní činnosti entity, 

c) zdroj údajů podle písmene a). 

(2) Zpráva podle zemí za nadnárodní 

skupinu podniků se sestavuje za 

vykazované účetní období, člení se 

podle jednotlivých států nebo jurisdikcí 

a obsahuje označení měny, ve které 

jsou vyjádřeny částky uvedené ve 

zprávě; všechny částky se uvádějí ve 

stejné měně. 

(3) Při sestavování zprávy podle 

zemí musí být použity údaje ze 

stejného zdroje. Použití odchylného 

zdroje údajů než v předcházejícím 

vykazovaném účetním období musí být 

ve zprávě odůvodněno. 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 5 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. III, 

     pododd. B, 

     bod 4 

… 

… Výnosy nezahrnují platby obdržené od jiných 

členských subjektů, které se v daňové jurisdikci plátce 

pojímají jako dividendy. 

 

 

 

5. Ve zprávě podle jednotlivých zemí musí být 

u částek specifikována měna. 

 

 

 

 

 

4.   Zdroj údajů 

Při vyplňování šablony využívá vykazující nadnárodní 

podnik každoročně konzistentně stejné zdroje údajů. 

Vykazující nadnárodní podnik se může rozhodnout 

použít údaje ze svých konsolidovaných výkazů, 

z povinných účetních závěrek samostatných subjektů, 

z regulačních účetních závěrek nebo z účetnictví pro 

vnitřní řízení. Není nutné sesouhlasit výnosy, zisk 

a daně vykazované v šabloně s konsolidovanou účetní 

závěrkou. Pokud se jako základ pro vykazování 

použije povinná účetní závěrka, veškeré částky se 

převedou do deklarované funkční měny vykazujícího 

nadnárodního podniku podle průměrného směnného 

kurzu pro rok uvedený v oddíle doplňujících informací 

šablony. Není však nutno provádět úpravy u rozdílů 

mezi účetními zásadami používanými v jednotlivých 

daňových jurisdikcích. 

V oddíle doplňujících informací šablony podá 

vykazující nadnárodní podnik stručný popis zdrojů 

údajů použitých při vyplňování šablony. Pokud se 
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Obsah 

 

Poznámka 

 

z roku na rok použitý zdroj údajů změní, vysvětlí 

vykazující nadnárodní podnik důvody změny a její 

důsledky v oddíle doplňujících informací šablony. 

 (4) Pro účely sestavování zprávy podle 

zemí se za členskou entitu nadnárodní 

skupiny podniků považuje také část 

členské entity této skupiny, 

prostřednictvím které tato entita 

vykonává činnost ve stálé provozovně 

na území státu nebo jurisdikce, ve 

kterých tato entita nepodléhá zdanění 

z důvodu svého sídla nebo místa 

vedení, pokud tato entita sestavuje pro 

tuto svoji část samostatný finanční 

výkaz pro účely účetního výkaznictví, 

regulační účely, účely daňového 

výkaznictví nebo pro účely vnitřního 

řízení a kontroly. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 5, 

     písm. c) 

5. Termínem „členský subjekt“ se rozumí kterýkoli 

z těchto subjektů: 

… 

c) každá stálá provozovna každé samostatné 

podnikatelské jednotky skupiny nadnárodních 

podniků patřící do kategorie a) nebo b) za 

předpokladu, že tato podnikatelská jednotka 

sestavuje pro takovou stálou provozovnu 

samostatný finanční výkaz pro účely účetního 

výkaznictví, regulační účely, účely daňového 

výkaznictví nebo pro účely vnitřní kontroly 

řízení. 

 

 (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor 

zprávy podle zemí a pokyny k jejímu 

vyplnění 

32016L0881 Čl. 1, odst. 4 

- čl. 20, 

odst. 6) 

V článku 20 se doplňuje nový odstavec, který zní:  

 

„6. Automatická výměna informací o zprávě podle 

jednotlivých zemí podle článku 8aa se provádí za 

použití standardního formuláře obsaženého v 

tabulkách 1, 2 a 3 oddílu III přílohy III….“; 

 

 

Čl. I, bod 20 § 13zj 

Žádost o součinnost určená nejvyšší 

mateřské entitě 

Česká členská entita nadnárodní skupiny 

podniků, která podává oznámení a není 

nejvyšší mateřskou entitou této skupiny, je 

povinna požádat tuto nejvyšší mateřskou 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 1 

1. … 

Členský subjekt, který je rezidentem v členském státě 

ve smyslu prvního odstavce tohoto bodu, požádá svůj 

nejvyšší mateřský subjekt, aby mu poskytl veškeré 

informace, jež potřebuje ke splnění povinnosti podat 

zprávu podle jednotlivých zemí v souladu s čl. 8aa 

odst. 3. … 
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Poznámka 

 

entitu o poskytnutí všech informací nutných 

pro splnění povinnosti oznámit zprávu 

podle zemí za tuto skupinu. 

… 

Čl. I, bod 20 § 13zk 

Uchovávání dokladů 

Česká členská entita nadnárodní skupiny 

podniků je povinna po dobu 10 let od konce 

vykazovaného účetního období uchovávat 

doklady  

a) použité při sestavování zprávy podle 

zemí za tuto skupinu, 

b) týkající se plnění povinnosti 

součinnosti s nejvyšší mateřskou 

entitou této skupiny. 

32014L0107 Čl. 1, odst. 5, 

písm. b) 

- čl. 25, 

odst. 4 

 

4. Informace zpracovávané v souladu s touto směrnicí 

nejsou uchovávány déle, než je nezbytné pro dosažení 

účelů této směrnice, a v každém případě v souladu 

s pravidly členského státu správce údajů upravujícími 

promlčecí lhůty. 

 

Čl. I, bod 20 § 13zl 

Oznámení 

(1) Česká členská entita nadnárodní 

skupiny podniků, která je nejvyšší 

mateřskou entitou této skupiny, podá 

správci daně oznámení obsahující 

zprávu podle zemí za tuto skupinu. 

(2) Česká členská entita nadnárodní 

skupiny podniků, která není nejvyšší 

mateřskou entitou této skupiny, podá 

správci daně oznámení obsahující 

zprávu podle zemí za tuto skupinu, 

pokud nejvyšší mateřská entita této 

skupiny 

a) není z členského státu Evropské unie 

a je splněna jedna z těchto podmínek: 

1. tato nejvyšší mateřská entita nemá 

povinnost podávat ve svém státě 

32016L0881 Čl. 1, odst. 2 

- čl. 8aa, 

odst. 1 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod I 

 

 

 

 

 

1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby 

uložil nejvyššímu mateřskému subjektu skupiny 

nadnárodních podniků, který je pro daňové účely 

rezidentem na jeho území, nebo jakémukoli jinému 

vykazujícímu subjektu v souladu s oddílem II přílohy 

III podat zprávu podle jednotlivých zemí za 

vykazované účetní období … 

 

 

 

1. Členský subjekt, který je rezidentem v členském 

státě a který není nejvyšším mateřským subjektem 

skupiny nadnárodních podniků, podá zprávu podle 

jednotlivých zemí za vykazované účetní období 

skupiny nadnárodních podniků, jejímž je členským 

subjektem, pokud jsou splněna následující kritéria: 

a) daný subjekt je rezidentem pro daňové 

účely v členském státě; 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAGVCSZOQ)



 

22 z 40 

 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

nebo jurisdikci zprávu podle 

zemí, nebo 

2. pro vykazované účetní období 

není stát nebo jurisdikce nejvyšší 

mateřské entity této skupiny 

státem vyměňujícím zprávy 

podle zemí, nebo 

b) je ze státu vyměňujícího zprávy podle 

zemí, který systémově selhal, a 

ministerstvo toto systémové selhání 

zveřejnilo. 

(3) Česká členská entita nadnárodní 

skupiny podniků nemá povinnost podat 

oznámení podle odstavce 2, pokud tato 

skupina podala zprávu podle zemí 

prostřednictvím zastupující entity této 

skupiny a 

a) zastupující entita je z členského státu 

Evropské unie, nebo 

b) jsou splněny tyto podmínky: 

1. pro vykazované účetní 

období je zastupující entita této 

skupiny ze státu vyměňujícího 

zprávy podle zemí, 

2. zastupující entita má v 

tomto státě povinnost podat 

zprávu podle zemí,  

3. tento stát nesdělil České 

republice systémové selhání, 

4. zastupující entita ohlásila 

nejpozději v poslední den 

vykazovaného účetního období 

svému státu, že je zastupující 

entitou této skupiny a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) platí jedna z následujících podmínek: 

i) nejvyšší mateřský subjekt skupiny 

nadnárodních podniků není povinen 

ve své jurisdikci daňové rezidence 

podat zprávu podle jednotlivých 

zemí, 

ii) jurisdikce, v níž je nejvyšší 

mateřský subjekt rezidentem pro 

daňové účely, má uzavřenou platnou 

mezinárodní dohodu, jíž je členský 

stát smluvní stranou, ale nemá v 

účinnosti kvalifikační dohodu mezi 

příslušnými orgány, jíž je daný 

členský stát smluvní stranou, v době 

uvedené v čl. 8aa odst. 1 pro podání 

zprávy podle jednotlivých zemí za 

vykazované účetní období, 

iii) došlo k systémovému selhání 

jurisdikce daňové rezidence 

nejvyššího mateřského subjektu, 

které daný členský stát oznámil 

členskému subjektu, který je 

rezidentem pro  

daňové účely v daném členském 

státě. 

… 

Pokud existuje více než jeden členský subjekt téže 

skupiny nadnárodních podniků, který je rezidentem 

pro daňové účely v Unii, a platí jedna nebo více 

podmínek stanovených v prvním odstavci písm. b), 

může skupina nadnárodních podniků určit  

jeden z těchto členských subjektů, aby podal zprávu 

podle jednotlivých zemí v souladu s požadavky čl. 8aa 

odst. 3 za vykazované účetní období ve lhůtě 
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Obsah 

 

Poznámka 

 

5. česká členská entita uvedla 

v ohlášení, že zprávu podle zemí 

podá za skupinu tato zastupující 

entita. 

(4) Ustanovení odstavce 3 se 

nepoužije, pokud je zastupující entita 

nadnárodní skupiny podniků ze státu 

vyměňujícího zprávy podle zemí, který 

systémově selhal, a ministerstvo toto 

systémové selhání zveřejnilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stanovené v čl. 8aa odst. 1 a aby informoval členský 

stát, že podáním této zprávy se má splnit požadavek za 

veškeré členské subjekty této skupiny nadnárodních 

podniků, jež jsou rezidenty pro daňové účely v Unii. 

… 

Členský subjekt, který nemůže obdržet nebo získat 

veškeré požadované informace pro účely podání 

zprávy podle jednotlivých zemí v souladu s čl. 8aa 

odst. 3, není způsobilý pro to, aby byl určen jakožto 

vykazující subjekt pro danou skupinu nadnárodních 

podniků v souladu se čtvrtým odstavcem tohoto bodu. 

Tímto pravidlem není dotčena povinnost členského 

subjektu oznámit členskému státu své rezidence, že 

nejvyšší mateřský subjekt odmítl zpřístupnit potřebné 

informace. 

 

 

 

2. Odchylně od bodu 1 platí, že pokud se uplatní jedna 

nebo více podmínek stanovených v bodě. 1 písm. b), 

není subjekt popsaný v bodě 1 povinen podat zprávu 

podle jednotlivých zemí za vykazované účetní období, 

pokud skupina nadnárodních podniků, k níž jako 

členský subjekt patří, zpřístupnila zprávu podle 

jednotlivých zemí v souladu s čl. 8aa odst. 3 za toto 

účetní období prostřednictvím zastupujícího 

mateřského subjektu, který podá zprávu podle 

jednotlivých zemí u daňového orgánu své jurisdikce 

daňové rezidence ve lhůtě uvedené v čl. 8aa odst. 1 a 

který v případě, že je rezidentem pro daňové účely v 

jurisdikci mimo Unii, splňuje tyto podmínky: 

a) jurisdikce daňové rezidence zastupujícího 

mateřského subjektu vyžaduje podávání 

zpráv podle jednotlivých zemí v souladu s 
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Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. I, 

     bod 6 

požadavky čl. 8aa odst. 3; 

b) jurisdikce daňové rezidence zastupujícího 

mateřského subjektu má v účinnosti 

kvalifikační dohodu mezi příslušnými 

orgány, jíž je daný členský stát smluvní 

stranou, v době uvedené v čl. 8aa odst. 1 pro 

podání zprávy podle jednotlivých zemí za 

vykazované účetní období; 

c) jurisdikce daňové rezidence zastupujícího 

mateřského subjektu neoznámila členskému 

státu systémové selhání; 

d) jurisdikci daňové rezidence zastupujícího 

mateřského subjektu bylo nejpozději 

posledního dne vykazovaného účetního 

období takové skupiny nadnárodních podniků 

oznámeno členským subjektem, který je 

rezidentem pro daňové účely v dané 

jurisdikci, že je zastupujícím mateřským 

subjektem; 

e) členskému státu bylo doručeno oznámení 

podle bodu 4. 

 

 

 

6. Termínem „vykazující subjekt“ se rozumí členský 

subjekt, který je povinen podat zprávu podle 

jednotlivých zemí v souladu s požadavky v čl. 8aa 

odst. 3 ve své jurisdikci daňové rezidence jménem 

skupiny nadnárodních podniků. Vykazujícím 

subjektem může být nejvyšší mateřský subjekt, 

zastupující mateřský subjekt nebo kterýkoli subjekt 

popsaný v oddíle II bodě 1. 

Čl. I, bod 20 § 13zm 32016L0881 Čl. 1, odst. 2 1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby  
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Obsah 

 

Poznámka 

 

Lhůta pro podání oznámení 

(1) Oznámení se podává do 12 

měsíců od konce vykazovaného 

účetního období nadnárodní skupiny 

podniků. 

 

- čl. 8aa, 
odst. 1 

uložil nejvyššímu mateřskému subjektu skupiny 

nadnárodních podniků, který je pro daňové účely 

rezidentem na jeho území, nebo jakémukoli jinému 

vykazujícímu subjektu v souladu s oddílem II přílohy 

III podat zprávu podle jednotlivých zemí za 

vykazované účetní období do dvanácti měsíců po 

posledním dni vykazovaného účetního období skupiny 

nadnárodních podniků v souladu s oddílem II přílohy 

III. 

Čl. I, bod 20 § 13zn 

Ohlášení 

(1) Česká členská entita nadnárodní 

skupiny podniků podá správci daně 

ohlášení, ve kterém uvede 

a) údaje nutné k technickému 

zabezpečení oznamování pokud je tato 

entita povinna podat správci daně 

oznámení, 

b) nejvyšší mateřskou entitu této skupiny 

a její stát nebo jurisdikci, 

c) v případě, kdy tato česká členská 

entita není nejvyšší mateřskou entitou 

této skupiny, údaj o tom, zda je 

zastupující mateřskou entitou této 

skupiny, nebo zastupující evropskou 

entitou této skupiny, nebo 

d) v případě, kdy tato česká členská 

entita není členskou entitou podle 

písmen b) ani c), údaj o tom, 

1. která členská entita této skupiny 

podá zprávu podle zemí za tuto 

skupinu a její stát nebo 

jurisdikci, nebo 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 4 

3. Členské státy vyžadují, aby kterýkoli členský 

subjekt skupiny nadnárodních podniků, který je 

rezidentem pro daňové účely v uvedeném členském 

státě, nejpozději v poslední den vykazovaného 

účetního období této skupiny nadnárodních podniků 

oznámil danému členskému státu, zda je nejvyšším 

mateřským subjektem nebo zastupujícím mateřským 

subjektem nebo členským subjektem ve smyslu bodu 

1. Členské státy mohou tuto lhůtu prodloužit až do 

posledního dne pro podání daňového přiznání daného 

členského subjektu za předchozí účetní období. 

 

 

 

4. Členské státy vyžadují, aby členský subjekt skupiny 

nadnárodních podniků, který je rezidentem pro daňové 

účely v daném členském státě a který není nejvyšším 

mateřským subjektem, zastupujícím mateřským 

subjektem ani členským subjektem ve smyslu bodu 1, 

oznámil členskému státu totožnost a daňovou 

rezidenci vykazujícího subjektu, a to nejpozději 

v poslední den vykazovaného účetního období této 

skupiny nadnárodních podniků. Členské státy mohou 

tuto lhůtu prodloužit až do posledního dne pro podání 
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Poznámka 

 

2. že sama podá zprávu podle zemí 

za tuto skupinu. 

(2) Ohlášení podle odstavce 1 se 

podává nejpozději do konce prvního 

vykazovaného účetního období. 

(3) Správce daně určí údaje nutné 

k technickému zabezpečení 

oznamování podle odstavce 1 písm. a) 

a zveřejní je na úřední desce a 

způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 

daňového přiznání daného členského subjektu za 

předchozí účetní období. 

Čl. I, bod 20 § 13zo 

Způsob podání oznámení a ohlášení 

(1) Oznámení … se podávají na 

tiskopise vydaném ministerstvem … 

(2) Formát a strukturu datové zprávy 

zveřejní ústřední kontaktní orgán 

způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

32016L0881 Čl. 1, odst. 4 

- čl. 20, 

odst. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. III 

6. Automatická výměna informací o zprávě podle 

jednotlivých zemí podle článku 8aa se provádí za 

použití standardního formuláře obsaženého 

v tabulkách 1, 2 a 3 oddílu III přílohy III. Komise 

přijme do 31. prosince 2016 prostřednictvím 

prováděcích aktů jazykový režim pro tuto výměnu. To 

nebrání členským státům v tom, aby sdělovaly 

informace uvedené v článku 8aa v kterémkoli 

z úředních a pracovních jazyků Unie. Uvedený 

jazykový režim však může stanovit, že klíčové prvky 

těchto informací se zasílají rovněž v jiném úředním 

jazyce Unie. Tyto prováděcí akty se přijímají 

postupem podle čl. 26 odst. 2. 

 

 

 

ZPRÁVA PODLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ 

A. Vzor pro zprávu podle jednotlivých zemí 

*) 

 

 

 

 

 

 

 

*) Z důvodu 

přehlednosti vynechány 

tři tabulky: 

Tabulka č.1 - Přehled 

rozdělení příjmů, daní a 
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Obsah 

 

Poznámka 

 

B.   Obecné pokyny pro vyplňování zprávy podle 

jednotlivých zemí 

1.   Účel 

Šablona je používána k podávání zpráv o rozdělení 

příjmů, daní a podnikatelských činností skupin 

nadnárodních podniků podle jednotlivých daňových 

jurisdikcí. 

2.   Zacházení s pobočkami a stálými provozovnami 

Údaje o stálých provozovnách se vykazují na základě 

daňové jurisdikce, v níž se nacházejí, a nikoliv na 

základě daňové jurisdikce rezidence dané 

podnikatelské jednotky, ke které stálá provozovna 

patří. Vykazované informace za podnikatelskou 

jednotku, ke které stálá provozovna patří, podle 

daňové jurisdikce rezidence této podnikatelské 

jednotky nezahrnují finanční údaje týkající se stálé 

provozovny. 

3.   Období, na které se roční šablona vztahuje 

Šablona se vztahuje na účetní období vykazujícího 

nadnárodního podniku. U členských subjektů šablona, 

dle uvážení vykazujícího nadnárodního podniku, 

obsahuje důsledně: 

a) informace za účetní období relevantních členských 

subjektů končící k témuž datu jako účetní období 

vykazujícího nadnárodního podniku, nebo během 

dvanácti měsíců před tímto datem, nebo 

b) informace o všech relevantních členských 

subjektech vykazované za účetní období 

vykazujícího nadnárodního podniku. 

4.   Zdroj údajů 

Při vyplňování šablony využívá vykazující nadnárodní 

podnik každoročně konzistentně stejné zdroje údajů. 

Vykazující nadnárodní podnik se může rozhodnout 

podnikatelských 

činností podle daňových 

jurisdikcí 

Tabulka č.2 – Seznam 

všech členských 

subjektů skupiny 

nadnárodních podniků 

zahrnutých do každé 

agregace podle daňové 

jurisdikce 

Tabulka č.3 – 

Doplňující informace 
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Poznámka 

 

použít údaje ze svých konsolidovaných výkazů, 

z povinných účetních závěrek samostatných subjektů, 

z regulačních účetních závěrek nebo z účetnictví pro 

vnitřní řízení. Není nutné sesouhlasit výnosy, zisk 

a daně vykazované v šabloně s konsolidovanou účetní 

závěrkou. Pokud se jako základ pro vykazování 

použije povinná účetní závěrka, veškeré částky se 

převedou do deklarované funkční měny vykazujícího 

nadnárodního podniku podle průměrného směnného 

kurzu pro rok uvedený v oddíle doplňujících informací 

šablony. Není však nutno provádět úpravy u rozdílů 

mezi účetními zásadami používanými v jednotlivých 

daňových jurisdikcích. 

V oddíle doplňujících informací šablony podá 

vykazující nadnárodní podnik stručný popis zdrojů 

údajů použitých při vyplňování šablony. Pokud se 

z roku na rok použitý zdroj údajů změní, vysvětlí 

vykazující nadnárodní podnik důvody změny a její 

důsledky v oddíle doplňujících informací šablony. 

C.   Zvláštní pokyny pro vyplňování zprávy podle 

jednotlivých zemí 

1.   Přehled rozdělení příjmů, daní 

a podnikatelských činností podle daňových 

jurisdikcí (tabulka č. 1) 

1.1.   Daňová jurisdikce 

V prvním sloupci šablony uvede vykazující 

nadnárodní podnik všechny daňové jurisdikce, v nichž 

jsou členské subjekty skupiny nadnárodních podniků 

rezidenty pro daňové účely. Daňovou jurisdikcí se 

rozumí jurisdikce s fiskální autonomií, ať už státní, 

nebo jiná. Samostatný řádek se připojí pro všechny 

členské subjekty skupiny nadnárodních podniků, 

u nichž má vykazující nadnárodní podnik za to, že 
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nejsou rezidenty pro daňové účely v žádné daňové 

jurisdikci. Pokud je členský subjekt rezidentem ve 

více než jedné daňové jurisdikci, použije se pro určení 

daňové jurisdikce rezidence hraniční ukazatel 

z příslušné daňové smlouvy. Pokud žádná použitelná 

daňová smlouva není, je tento členský subjekt uveden 

v daňové jurisdikci místa jeho skutečného vedení. 

Místo skutečného vedení členského subjektu se určí na 

základě mezinárodně dohodnutých standardů. 

1.2.   Výnosy 

Ve třech sloupcích šablony v položce „Výnosy“ 

vykáže vykazující nadnárodní podnik: 

a) součet výnosů všech členských subjektů skupiny 

nadnárodních podniků v příslušné daňové jurisdikci 

vzniklých z transakcí s přidruženými podniky; 

b) součet výnosů všech členských subjektů skupiny 

nadnárodních podniků v příslušné daňové jurisdikci 

vzniklých z transakcí s nezávislými stranami; 

c) celkový součet částek uvedených v písmenech a) 

a b). 

Výnosy zahrnují výnosy z prodeje zásob 

a nemovitostí, služeb, honorářů, úroků, pojistného 

a veškeré další příslušné částky. Výnosy nezahrnují 

platby obdržené od jiných členských subjektů, které se 

v daňové jurisdikci plátce pojímají jako dividendy. 

1.3.   Zisk (ztráta) před zdaněním příjmu 

V pátém sloupci šablony vykáže vykazující 

nadnárodní podnik zisk (ztrátu) před zdaněním příjmu 

u všech členských subjektů, které jsou rezidenty pro 

daňové účely v příslušné daňové jurisdikci. Zisk 

(ztráta) před zdaněním příjmu zahrnuje veškeré 

mimořádné položky výnosů a nákladů. 

1.4.   Zaplacená daň z příjmů (na hotovostním 

základě) 
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V šestém sloupci šablony vykáže vykazující 

nadnárodní podnik celkovou částku daně z příjmů 

skutečně zaplacenou během příslušného účetního 

období všemi členskými subjekty, které jsou rezidenty 

pro daňové účely v příslušné daňové jurisdikci. 

Zaplacené daně zahrnují daně v penězích, které 

zaplatil členský subjekt daňové jurisdikci rezidence 

i všem dalším daňovým jurisdikcím. Zaplacené daně 

zahrnují srážkové daně zaplacené jinými subjekty 

(přidruženými podniky a nezávislými podniky) ve 

vztahu k platbám členskému subjektu. Pokud tedy 

společnost A, která je rezidentem v daňové jurisdikci 

A, získává úroky v daňové jurisdikci B, vykáže 

společnost A daň sraženou v daňové jurisdikci B. 

1.5.   Naběhlá daň z příjmů (běžný rok) 

V sedmém sloupci šablony vykáže vykazující 

nadnárodní podnik částku naběhlých stávajících 

daňových nákladů zaznamenaných u zdanitelných 

zisků nebo ztrát ve vykazovaném účetním období 

u všech členských subjektů, které jsou rezidenty pro 

daňové účely v příslušné daňové jurisdikci. Stávající 

daňové náklady odrážejí pouze operace v běžném roce 

a nesmějí zahrnovat odložené daňové povinnosti nebo 

rezervy na nejisté daňové závazky. 

1.6.   Základní kapitál 

V osmém sloupci šablony vykáže vykazující 

nadnárodní podnik částku základního kapitálu u všech 

členských subjektů, které jsou rezidenty pro daňové 

účely v příslušné daňové jurisdikci. Co se týče stálých 

provozoven, základní kapitál vykáže právnická osoba, 

které stálá provozovna náleží, ledaže má stálá 

provozovna ve své daňové jurisdikci definovaný 

kapitálový požadavek pro regulační účely. 

1.7.   Kumulované zisky 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

V devátém sloupci šablony vykáže vykazující 

nadnárodní podnik částku celkových kumulovaných 

zisků všech členských subjektů, které jsou rezidenty 

pro daňové účely v příslušné daňové jurisdikci, ke 

konci roku. Co se týče stálých provozoven, 

kumulované zisky vykáže právnická osoba, které stálá 

provozovna náleží. 

1.8.   Počet zaměstnanců 

V desátém sloupci šablony vykáže vykazující 

nadnárodní podnik celkový počet zaměstnanců 

v ekvivalentu plného pracovního úvazku u všech 

členských subjektů, které jsou rezidenty pro daňové 

účely v příslušné daňové jurisdikci. Počet 

zaměstnanců může být vykazován ke konci roku, na 

základě průměrné úrovně za rok nebo na jakémkoliv 

jiném základě soustavně používaném ve všech 

daňových jurisdikcích každý rok. Za tímto účelem lze 

nezávislé dodavatele, kteří se podílejí na běžných 

provozních činnostech členského subjektu, vykázat 

jako zaměstnance. Přiměřené zaokrouhlení či přibližné 

uvedení počtu zaměstnanců je přípustné, pokud takové 

zaokrouhlení či přibližné uvedení podstatně nenaruší 

relativní rozdělení zaměstnanců mezi jednotlivými 

daňovými jurisdikcemi. Musí se uplatňovat 

konzistentní metody, a to každoročně a u všech 

subjektů. 

1.9.   Hmotná aktiva jiná než peněžní prostředky 

a peněžní ekvivalenty 

V jedenáctém sloupci šablony vykáže vykazující 

nadnárodní podnik součet čistých účetních hodnot 

hmotných aktiv všech členských subjektů, které jsou 

rezidenty pro daňové účely v příslušné daňové 

jurisdikci. Co se týče stálých provozoven, aktiva se 

vykazují v daňové jurisdikci, v níž se nachází stálá 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAGVCSZOQ)



 

32 z 40 

 

 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 
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Obsah 

 

Poznámka 

 

provozovna. Hmotná aktiva za tímto účelem 

nezahrnují peněžní prostředky ani peněžní 

ekvivalenty, nehmotná aktiva ani finanční aktiva. 

2.   Seznam všech členských subjektů skupiny 

nadnárodních podniků zahrnutých do každé 

agregace podle daňové jurisdikce (tabulka č. 2) 

2.1.   Členský subjekt, který je rezidentem 

v daňové jurisdikci 

Vykazující nadnárodní podnik uvede v rozčlenění 

podle jednotlivých daňových jurisdikcí a jména 

právnické osoby všechny členské subjekty skupiny 

nadnárodních podniků, které jsou rezidenty pro 

daňové účely v příslušné daňové jurisdikci. Avšak, jak 

je uvedeno v bodě 2 obecných pokynů ohledně stálých 

provozoven, stálá provozovna musí být uvedena 

v daňové jurisdikci, v níž se nachází. Přitom je třeba 

uvést právnickou osobu, k níž stálá provozovna patří. 

2.2.   Daňová jurisdikce založení nebo zapsání do 

rejstříku, pokud se liší od daňové jurisdikce 

rezidence 

Vykazující nadnárodní podnik oznámí název daňové 

jurisdikce, podle jejíhož práva je členský subjekt 

skupiny nadnárodních podniků založen nebo zapsán 

do rejstříku, pokud je odlišná od daňové jurisdikce 

rezidence. 

2.3.   Hlavní podnikatelské činnosti 

Vykazující nadnárodní podnik určí povahu hlavních 

podnikatelských činností vykonávaných členským 

subjektem v příslušné daňové jurisdikci, a to 

zaškrtnutím jednoho nebo více vhodných políček. 

Čl. I, bod 20 § 13zp 

Pokuty 

(1) Správce daně může české 

32016L0881 Čl. 1, odst. 7 

- čl. 25a 
Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení 

vnitrostátních předpisů přijatých na základě této 
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bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

členské entitě nadnárodní skupiny 

podniků uložit pokutu za nesplnění 

povinnosti nepeněžité povahy také, 

pokud poruší povinnost  

a) uchovávat doklady, 

b) požádat nejvyšší mateřskou entitu této 

skupiny o součinnost. 

(2) Správce daně může české 

členské entitě nadnárodní skupiny 

podniků, která je nejvyšší mateřskou 

entitou této skupiny, uložit pořádkovou 

pokutu do 1 500 000 Kč, pokud poruší 

povinnost při oznamování. 

(3) Správce daně může české 

členské entitě nadnárodní skupiny 

podniků, která je zastupující entitou 

této skupiny, uložit pořádkovou pokutu 

do 1 500 000 Kč, pokud poruší 

povinnost při oznamování. 

(4) Správce daně může české 

členské entitě nadnárodní skupiny 

podniků uložit pořádkovou pokutu do 

600 000 Kč, pokud poruší povinnost 

při oznamování. 

směrnice týkající se článku 8aa a přijmou veškerá 

opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

 (5) Pořádkovou pokutu podle 

odstavce 4 nelze uložit české členské 

entitě nadnárodní skupiny podniků, 

která  

a) prokáže, že od nejvyšší mateřské 

entity této skupiny neobdržela ani 

nezískala informace nutné pro splnění 

povinnosti oznámit zprávu podle zemí 

za tuto skupinu, o jejichž poskytnutí ji 

požádala, 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 1 

1. … Pokud členský subjekt přesto neobdržel nebo 

nezískal veškeré požadované informace pro účely 

podání zprávy za danou skupinu nadnárodních 

podniků, podá zprávu podle jednotlivých zemí 

zahrnující veškeré jemu dostupné obdržené nebo 

získané informace a oznámí členskému státu, v němž 

je rezidentem, že nejvyšší mateřský subjekt odmítl 

potřebné informace zpřístupnit. Tímto není dotčeno 

právo daného členského státu uplatnit sankce 

stanovené podle jeho vnitrostátního práva … 
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Obsah 

 

Poznámka 

 

b) uvede ve zprávě podle zemí za tuto 

skupinu veškeré informace, které jsou 

jí dostupné a které obdržela nebo 

získala, a 

c) uvede v oznámení, že jí nejvyšší 

mateřská entita této skupiny odmítla 

poskytnout součinnost. 

 

Čl. I, bod 20 § 13zq 

Postup ústředního kontaktního orgánu 

(1) Ústřední kontaktní orgán předá 

zprávu podle zemí za nadnárodní 

skupinu kontaktnímu místu státu nebo 

jurisdikce, ze kterých je členská entita 

této skupiny uvedená v této zprávě a 

které byly pro dané vykazované účetní 

období státem vyměňujícím zprávy 

podle zemí. Zpráva podle zemí za 

nadnárodní skupinu podniků předá také 

kontaktnímu místu státu nebo 

jurisdikce, na jejichž území vykonává 

ve stálé provozovně činnost část 

členské entity této skupiny, uvedená ve 

zprávě, pokud tento stát nebo 

jurisdikce byly pro dané vykazované 

účetní období státem vyměňujícím 

zprávy podle zemí. 

32016L0881 Čl. 1, odst. 2 

- čl. 8aa, 
odst. 4 

4. Sdělení se uskuteční do patnácti měsíců po 

posledním dni účetního období skupiny nadnárodních 

podniků, k němuž se zpráva podle jednotlivých zemí 

vztahuje. … 

 

 (2) Zpráva podle zemí za nadnárodní 

skupinu podniků se předá do 15 měsíců 

od konce vykazovaného účetního 

období této skupiny. V případě, že 

lhůta pro podání oznámení skončí 

později, předá ústřední kontaktní orgán 

zprávu podle zemí za tuto skupinu 

32016L0881 Čl. 1, odst. 2 

- čl. 8aa, 

odst. 2 

 

 

 

 

2. Příslušný orgán členského státu, který obdržel 

zprávu podle jednotlivých zemí podle odstavce 1, ji 

prostřednictvím automatické výměny ve lhůtě 

stanovené v odstavci 4 sdělí každému dalšímu 

členskému státu, v němž na základě informací z této 

zprávy jeden nebo více členských subjektů skupiny 

nadnárodních podniků vykazujícího subjektu buď je 
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bezodkladně.  

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 1 

rezidentem pro daňové účely, nebo podléhá dani ve 

vztahu k činnosti prováděné prostřednictvím stálé 

provozovny. 

 

 

 

1. … Uvedený členský stát podle čl. 8aa odst. 2 předá 

obdrženou zprávu podle jednotlivých zemí každému 

dalšímu členskému státu, v němž na základě informací 

ze zprávy jeden nebo více členských subjektů skupiny 

nadnárodních podniků vykazujícího subjektu je buď 

rezidentem pro daňové účely, nebo podléhá dani ve 

vztahu k činnosti prováděné prostřednictvím stálé 

provozovny. … 

 (3) Ústřední kontaktní orgán předá 

kontaktním místům všech jiných 

členských států informaci o tom, že 

nejvyšší mateřská entita nadnárodní 

skupiny podniků odmítla poskytnout 

součinnost české členské entitě této 

skupiny.“. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 1 

1. … Pokud členský subjekt přesto neobdržel nebo 

nezískal veškeré požadované informace pro účely 

podání zprávy za danou skupinu nadnárodních 

podniků, … oznámí členskému státu, v němž je 

rezidentem, že nejvyšší mateřský subjekt odmítl 

potřebné informace zpřístupnit … a tento členský stát 

o tomto odmítnutí informuje všechny členské státy. … 

 

Čl. I, bod 22 16. V příloze č. 2 se v oddílu V čl. D bodě 2 

a v oddílu VI bodě 2 na konci textu 

písmene a) doplňují slova „uplatňujícího 

společný standard pro oznamování“. 

32014L0107 Příloha 

   Příloha I, 

     odd. V, 

     pododd. D, 

     bod 2, 

     písm. a) 

 

 

 

 

 

 

a) Určení, zda je majitel účtu pasivním nefinančním 

subjektem. Pro účely určení, zda je majitel účtu 

pasivním nefinančním subjektem, musí oznamující 

finanční instituce od majitele účtu získat čestné 

prohlášení, aby zjistila jeho status, pokud na základě 

informací, které má k dispozici, nebo na základě 

veřejně dostupných informací nemůže odůvodněně 

určit, že majitel účtu je aktivním nefinančním 

subjektem nebo finanční institucí jinou než 

investiční subjekt podle oddílu VIII pododdílu A 

bodu 6 písm. b), která není finanční institucí 

zúčastněné jurisdikce. 
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Příloha 

   Příloha I, 

     odd. VI, 

     bod 2, 

     písm. a) 

 

 

 

a) Určení, zda je majitel účtu pasivním nefinančním 

subjektem. Pro účely určení, zda je majitel účtu 

pasivním nefinančním subjektem, musí oznamující 

finanční instituce využít čestné prohlášení od 

majitele účtu, aby zjistila jeho status, pokud na 

základě informací, které má k dispozici, nebo na 

základě veřejně dostupných informací nemůže 

odůvodněně určit, že majitel účtu je aktivním 

nefinančním subjektem nebo finanční institucí jinou 

než investiční subjekt podle oddílu VIII pododdílu A 

bodu 6 písm. b), která není finanční institucí 

zúčastněné jurisdikce. 

Čl. II, bod 1 1. Oznámení podle § 13zl odst. 1 zákona 

č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

nepodává česká členská entita 

nadnárodní skupiny podniků, která je 

nejvyšší mateřskou entitou této 

skupiny, za vykazované účetní období 

začínající před 1. lednem 2016. 

32016L0881 Čl. 1, odst. 2 

- čl. 8aa, 

odst. 4 

4. … První zpráva podle jednotlivých zemí bude 

oznámena za účetní období skupiny nadnárodních 

podniků začínající dne 1. ledna 2016 nebo později, … 

 

Čl. II, bod 2 2. Oznámení podle § 13zl odst. 2 zákona 

č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

nepodává česká členská entita 

nadnárodní skupiny podniků, která 

není nejvyšší mateřskou entitou této 

skupiny, za vykazované účetní období 

začínající před 

a) 1. lednem 2016 v případě, že jde 

32016L0881 Čl. 1, odst. 2 

- čl. 8aa, 

odst. 4 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

4. … První zpráva podle jednotlivých zemí bude 

oznámena za účetní období skupiny nadnárodních 

podniků začínající dne 1. ledna 2016 nebo později, … 

 

 

 

1. … Aniž je dotčena povinnost nejvyššího 

mateřského subjektu uvedená v čl. 8aa odst. 1 nebo 

jeho zastupujícího mateřského subjektu podat první 
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o zastupující mateřskou entitu 

této skupiny, 

b) 1. lednem 2017 v ostatních 

případech. 

     bod 1 zprávu podle jednotlivých zemí za účetní období 

skupiny nadnárodních podniků počínající 1. lednem 

2016 nebo později, mohou členské státy rozhodnout, 

že se povinnost členských subjektů, které jsou 

rezidenty v členském státě, uvedená v bodě 1 tohoto 

oddílu vztahuje na zprávy podle jednotlivých zemí za 

vykazovaná účetní období počínající 1. lednem 2017 

nebo později. … 

Čl. II, bod 3 3. Ohlášení podle § 13zn zákona 

č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za 

vykazované účetní období podle bodu 

1 nebo 2, které skončí do 30. září 

2017, se podává do 30. září 2017. 

32016L0881 Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 

   Příloha III, 

     odd. II, 

     bod 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Členské státy vyžadují, aby kterýkoli členský 

subjekt skupiny nadnárodních podniků, který je 

rezidentem pro daňové účely v uvedeném členském 

státě, nejpozději v poslední den vykazovaného 

účetního období této skupiny nadnárodních podniků 

oznámil danému členskému státu, zda je nejvyšším 

mateřským subjektem nebo zastupujícím mateřským 

subjektem nebo členským subjektem ve smyslu bodu 

1. Členské státy mohou tuto lhůtu prodloužit až do 

posledního dne pro podání daňového přiznání daného 

členského subjektu za předchozí účetní období. 

 

 

 

4. Členské státy vyžadují, aby členský subjekt skupiny 

nadnárodních podniků, který je rezidentem pro daňové 

účely v daném členském státě a který není nejvyšším 

mateřským subjektem, zastupujícím mateřským 

subjektem ani členským subjektem ve smyslu bodu 1, 

oznámil členskému státu totožnost a daňovou 

rezidenci vykazujícího subjektu, a to nejpozději 

v poslední den vykazovaného účetního období této 

skupiny nadnárodních podniků. Členské státy mohou 

tuto lhůtu prodloužit až do posledního dne pro podání 

daňového přiznání daného členského subjektu za 

předchozí účetní období. 
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Čl. 2, odst. 1  

 

 

1. Členské státy přijmou a zveřejní do 4. června 2017 

právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí. Jejich znění sdělí neprodleně 

Komisi. 

Použijí je ode dne 5. června 2017. 

Čl. II, bod 4 4. Ústřední kontaktní orgán předá zprávu 

podle zemí za nadnárodní skupinu 

podniků za vykazované účetní období 

začínající v roce 2016 do 18 měsíců 

od konce tohoto období. 

32016L0881 Čl. 1, odst. 2 

- čl. 8aa, 

odst. 4 

4. … První zpráva podle jednotlivých zemí bude 

oznámena za účetní období skupiny nadnárodních 

podniků začínající dne 1. ledna 2016 nebo později, 

přičemž toto sdělení se uskuteční ve lhůtě osmnácti 

měsíců po posledním dni příslušného účetního období. 

 

Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 5. 

června 2017 s výjimkou ustanovení čl. I 

bodů 8 až 19, 21 a 22, která nabývají 

účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

32016L0881 Čl. 2, odst. 1 1. Členské státy přijmou a zveřejní do 4. června 2017 

právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí. Jejich znění sdělí neprodleně 

Komisi. 

Použijí je ode dne 5. června 2017. 

 

 

32014L0107 Čl. 2, odst. 1 

Článek 2 

1. Členské státy do 31. prosince 2015 přijmou a 

zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí 

Komisi jejich znění. 

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2016. 

 

EK konstatovala po 

vyhodnocení seznamů 

zúčastněných jurisdikcí 

zaslaných členskými 

státy podle Přílohy I,  

odd. VIII, pododd. D,  

bodu 4 písm. b) 

směrnice 2014/107/EU 

jejich nekonzistenci a na 

podzim 2016 upřesnila 

výklad tohoto pojmu – 

srov. dokument 
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Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, 

odst., písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., písm., 

bod, apod.) 

Obsah 

 

Poznámka 

 

pracovní skupiny 

ACDT_A003DAC2_PJ 

(odpovídá novelou nově 

zaváděnému termínu 

členský stát uplatňující 

společný standard pro 

oznamování) 
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Celex. Číslo Název předpisu 

 

32014L0107 

SMĚRNICE RADY 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu 

informací v oblasti daní 

32015L2060 

SMĚRNICE RADY (EU) 2015/2060 ze dne 10. listopadu 2015, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě 

úrokových plateb 

32016L0881 

Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu 

informací v oblasti daní 

22015A1219(02) 

POZMĚŇOVACÍ PROTOKOL k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná 

opatřením stanoveným ve směrnici Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru 

22015A1231(01) 

POZMĚŇOVACÍ PROTOKOL k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Republikou San Marino, kterou se stanoví opatření rovnocenná 

opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru 
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