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1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele 

Ministerstvo financí 

 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

červen 2017 

Implementace práva EU: Ano (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: červen 2017 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu zákona je zavedení povinné automatické výměny zpráv podle jednotlivých 

zemí, a to na základě úpravy směrnice Rady (EU) 2016/881 (tzv. směrnice DAC IV). Jedná 

se o posílení nástrojů a mechanismů, které upravuje směrnice Rady Evropské unie 2011/16 

ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS 

(tzv. směrnice DAC I).  Podle nové úpravy DAC IV by měla být některým právnickým 

osobám a jednotkám bez právní osobnosti, patřícím do majetkově propojených skupin entit 

působících na území více daňových jurisdikcí (dále jen „nadnárodní skupiny podniků“), 

ustavena povinnost vypracovat každý rok za tuto skupinu nový typ výkazu – zprávu podle 

jednotlivých zemí. Ve zprávě budou za každou daňovou jurisdikci, ve které jednotlivé 

entity nadnárodní skupiny podniků podnikají, uvedeny informace, které finančním správám 

zúčastněných jurisdikcí pomohou ve vztahu ke skupinám nadnárodních podniků indikovat 

případy rizikového nastavení převodních cen a úniku nezdaněných zisků do zahraničí. 

Cílem návrhu zákona je upravit mechanismus zpráv podle jednotlivých zemí, tj. podmínky 

jejich vypracování a předání finanční správě a jejich povinné automatické výměny a dále 

stanovení účinných, ale přiměřených sankcí pro vynucení splnění této povinnosti. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Na straně veřejných rozpočtů vzniknou náklady, které vyplývají z rozšíření automatické 

výměny informací o zprávy podle jednotlivých zemí a z implementace systémů k využití 

dat zasílaných z členských států Evropské unie a z dalších států, které se k výměně zpráv 

podle jednotlivých zemí připojily na základě příslušných mezinárodních smluv. 

Automatická výměna zpráv podle jednotlivých zemí by měla probíhat za použití stávajících 

systémů pro automatickou výměnu informací v oblasti daní (komunikační systém CCN 

v rámci EU), které budou za tímto účelem rozšířeny, ale také podle systému CTS nově 

vyvíjeného a v budoucnu spravovaného OECD. Vzhledem k rozpracovanosti obou projektů 

v současné době nelze náklady, které bude nutno v rámci Finanční správy České republiky 
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na technickou implementaci, detailněji vyčíslit. Na základě dosavadních zkušeností 

s technickou implementací obdobného druhu mezinárodní spolupráce se odhaduje, že jejich 

celková výše bude cca 15 milionů korun. 

Pokud jde o pozitivní dopad na příjmy veřejných rozpočtů, tyto lze pouze předpokládat, 

nelze je však v současné době ani odhadem kvantifikovat. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Na straně podnikatelských subjektů vzniknou náklady spočívající zejména v nastavení 

systémů a infrastruktury pro plnění povinností spojených s vypracováním zprávy podle 

jednotlivých zemí a jejím předáním Finanční správě České republiky.  

Podle expertního odhadu lze očekávat odhadovaný náklad nejvyšší mateřské entity 

nadnárodní skupiny podniků na "outsourcing" přípravy a analýzy CbCR externí společností 

v průměru 1 až 2 miliony korun za první rok implementace CbCR. Náklady na další období 

budou pravděpodobně nižší.  Skutečný náklad na "outsourcing" implementace CbCR se 

bude lišit pro každý nadnárodní podnik podle komplexnosti, zdroje dat, druhu 

reportovacího systému atd. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 
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3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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Úvod 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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. 

1.2 Definice problému 

V posledních 20 letech výrazně narostl počet případů charakteristických přeshraničním 

vyhýbáním se daňovým povinnostem ze strany velkých nadnárodních korporací a škodlivou 

daňovou soutěží. Tyto problémy nespravedlivého rozložení daňového břemena se dostaly do 

středu pozornosti mezinárodních struktur typu EU, Organizace pro ekonomickou spolupráci 

a rozvoj (OECD) či G20. Tyto struktury postupně vyvinuly mechanismy, jejichž 

implementací by se měly v jednotlivých daňových jurisdikcích výrazně narovnat podmínky 

plnění daňových povinností velkokapitálovými nadnárodními skupinami. Na poli mezinárodní 

výměny informací pro daňové účely vychází z takového mechanismu úprava 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 (takzvaná směrnice DAC IV) 

inspirovaná jedním z doporučení OECD v rámci projektu eroze základu daně a přesouvání 

zisku (BEPS), které se týká problematiky nastavení převodních cen u přeshraničních transakcí 

mezi entitami patřícími do téže nadnárodní skupiny podniků.  

Nadnárodní skupiny podniků působící v různých zemích mají možnost dopouštět se praktik 

agresivního daňového plánování, které domácí obchodní korporace nemají k dispozici. Pokud 

tak nadnárodní skupiny činí, mohou být čistě domácí obchodní korporace (obvykle kapitálově 

malé a střední podniky) obzvlášť zasaženy, neboť jejich daňové zatížení je vyšší než zatížení 

skupin nadnárodních podniků. Pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu EU je proto 

nezbytné, aby členské státy EU přijaly koordinovaná pravidla zajišťující větší transparentnost 

skupin nadnárodních podniků.  

Daňové správy jednotlivých jurisdikcí potřebují komplexní a relevantní informace 

o nadnárodních skupinách podniků, pokud jde o jejich strukturu, politiky stanovování 

převodních cen a interní transakce v rámci EU i mimo ni. Tyto informace jim umožní 

reagovat na škodlivé daňové praktiky odpovídajícím posouzením rizik a správně zacílenými 

daňovými audity a určit, zda se entity dopustily praktik, v jejichž důsledku se uměle 

přesouvají podstatné částky příjmů do daňově zvýhodněných prostředí. Získané informace 

mohou po svém vyhodnocení představovat i důležitý podnět k efektivní změně právních 

předpisů.  

Zvýšená transparentnost vůči daňovým orgánům by měla mít za následek, že skupiny 

nadnárodních podniků budou motivovány k tomu, aby zanechaly určitých praktik a platily 

svůj spravedlivý podíl daní v zemi, kde dosahují svých zisků (a ne tyto zisky uměle 

přesouvaly tam, kde je to pro jejich zdanění nejvýhodnější). Posílení transparentnosti pro 

skupiny nadnárodních podniků je tedy podstatnou součástí řešení problému eroze základu 

daně a přesouvání zisků. Za tímto účelem je třeba posílit nástroje a mechanismy směrnice 

Rady 2011/16/EU novým institutem – zprávami podle jednotlivých zemí a jejich 

automatickou výměnou mezi daňovými správami jednotlivých jurisdikcí.  
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Zprávy podle jednotlivých zemí představují nový druh výkazu, který daňovým správám 

poskytne lepší přehled o fungování celé nadnárodní skupiny podniků. Daňové správy ho 

využijí zejména jako výchozí podklad pro rozhodnutí o tom, na které entity v takové skupině 

se při kontrole nastavení převodních cen zaměřit. Ve zprávě podle jednotlivých zemí by 

skupiny nadnárodních podniků měly poskytovat každý rok a pro každou daňovou jurisdikci, 

ve které podnikají, informace o výši výnosů (zvlášť se uvádí výnosy vzniklé z transakcí se 

spojenými a nespojenými osobami), zisku před zdaněním příjmu, zaplacené a splatné dani z 

příjmu. Skupiny nadnárodních podniků by měly rovněž ve zprávě za každou daňovou 

jurisdikci uvádět počet svých zaměstnanců, základní kapitál, nerozdělené (kumulované) zisky 

a hmotná aktiva a dále identifikovat každou entitu v rámci skupiny, která provozuje 

podnikatelskou činnost v rámci určité daňové jurisdikce (včetně charakteristik její 

podnikatelské činnosti). V zájmu zajištění řádného fungování vnitřního trhu musí EU zajistit 

spravedlivou hospodářskou soutěž mezi skupinami nadnárodních podniků z EU a skupinami 

nadnárodních podniků ze třetích zemí, jejichž jedna nebo několik entit se nachází v EU. 

Povinnost podávání zpráv podle jednotlivých zemí by se tudíž měla vztahovat na oba tyto 

typy skupin nadnárodních podniků s tím, že se bude týkat jen skupin nadnárodních podniků s 

konsolidovaným obratem rovnajícím se nebo vyšším než 750 mil. EUR nebo přibližnému 

ekvivalentu této částky v národní měně dle platného kurzu k lednu 2015, což odpovídá cca 

20 miliardám Kč. 

Protože správce daně nemá k dispozici informace o tom, zda česká právnická osoba nebo 

jednotka bez právní osobnosti patří do některé skupiny nadnárodních podniků, a pokud ano, 

kdo za ni podá zprávu podle zemí a ve kterém státě nebo jurisdikci se tak stane, vyžaduje 

směrnice DAC IV, aby členské entity nadnárodních skupin podniků podaly správci daně 

ohlášení, ve kterém tyto údaje uvedou. Toto ohlášení se podává standardně do konce účetního 

období, za které se bude zpráva podle zemí sestavovat. 

Česká republika je povinna výměnu zpráv podle zemí zavést, protože ji k tomu zavazuje 

evropské právo (směrnice DAC IV) i právo mezinárodní (Štrasburská úmluva a na jejím 

základě uzavřená Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně zpráv podle zemí). 

Lze očekávat, že na straně podnikatelských subjektů vzniknou v souvislosti se zavedením 

povinnosti sestavovat a podávat zprávy podle zemí náklady spočívající zejména v nastavení 

systémů a infrastruktury pro plnění povinností spojených s vypracováním zprávy podle 

jednotlivých zemí a jejím předáním orgánům Finanční správy České republiky. Jsou známy 

pouze odhady těchto nákladů u několika nadnárodních skupin podniků s nejvyšší mateřskou 

společností v České republice. Podle dat, která má Ministerstvo financí k dispozici budou 

náklady na zavedení poskytování zpráv podle zemí cca 1 až 2 miliony Kč za nejvyšší 

mateřskou entitu nadnárodní skupiny podniků, přičemž konkrétní náklady závisejí především 

na velikosti takové skupiny a počtu států a jurisdikcí, ve kterých taková skupina působí.  

Směrnice DAC IV zakotvuje povinnost zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce za 

nepodání zprávy podle zemí. Úvaze zákonodárce se však přenechává konstrukce těchto 

sankcí. 

Směrnice DAC IV pamatuje na situaci, kdy určitý stát nebo jurisdikce přestane plnit své 

závazky a přestane vyměňovat zprávy podle zemí. Tento stav se označuje jako systémové 

selhání takového státu nebo jurisdikce. Důsledkem systémového selhání je to, že pokud se 

v takovém státě nachází nejvyšší mateřská entita nadnárodní skupiny podniků, nebo některá 

ze zastupujících entit, pak povinnost sestavit a podat zprávu podle zemí přechází na ty členské 

entity této skupiny, které se nachází ve státech nebo jurisdikcích, se kterými probíhá řádně 
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výměna. Podmínkou pro přechod povinnosti na tyto entity je však to, že je jim systémové 

selhání sděleno. 

Dále směrnice DAC IV ponechává na diskreci jednotlivých států otázku, zda budou 

požadovat zprávu podle zemí již za účetní období začínající v roce 2016 v případě, kdy je 

nejvyšší mateřská entita nadnárodní skupiny podniků daňovým rezidentem ve státě nebo 

jurisdikci, se kterými neprobíhá výměna zpráv podle zemí, nebo zda bude pro takové skupiny 

prvním oznamovaným účetním obdobím rok 2017.  

Konečně směrnice DAC IV umožňuje prodloužit lhůtu pro podání ohlášení tak, aby tato lhůta 

souhlasila se lhůtou pro podání daňového přiznání. 

Mezinárodní komparace s ohledem na druh a výši sankcí 

V rámci přípravy návrhu zákona byla provedena rešerše návrhů implementace výměny zpráv 

podle zemí v jiných členských státech Evropské unie a v dalších státech, které se k výměně 

zpráv podle zemí zavázaly. 

Tabulka 1: Mezinárodní komparace sankcí 

Stát nebo jurisdikce Druh sankce Zavinění Výše sankce 

Německo Peněžitý trest Úmysl a hrubá nedbalost 

v případě úmyslného zavinění: 

až 5.000 € (~ 135 tis. Kč) 

v případě nedbalostního zavinění: 

až 2.500 € (~ 68 tis. Kč) 

Francie Peněžitý trest Objektivní až 100.000 € (~ 2,7 mil Kč) 

Velká Británie  Peněžitý trest Objektivní 

300 £ (~ 10 tis. Kč) jednorázově 

a dále 60 £ (~ 2 tis. Kč) denně 

po 30 dnech možno zvýšit  

až na 1.000 £ (~ 32 tis. Kč) denně 

Spojené státy americké Peněžitý trest Objektivní 

10.000 $ (~ 244 tis. Kč) 

po uplynutí 90 dní  

možno za každých 30 dní 

uložit dalších 10.000 $ až do celkové 

výše 50.000 $ (~ 1,2 mil. Kč) 

Výběrová komparace některých nadnárodních skupin podniků 

V rámci přípravy návrhu zákona byla provedena výběrová komparace některých 

nadnárodních skupin podniků. Do komparace byly zařazeny i skupiny, které v současné době 

nemají členské entity v České republice. 

Tabulka 2: Výběrová komparace některých nadnárodních skupin podniků 

Nadnárodní skupina podniků Konsolidovaný výnos Konsolidovaná celková aktiva 

Skupina ČEZ 200 mld. Kč 628 mld. Kč 

Skupina Agrofert 175 mld. Kč 112 mld. 

McDonald’s 
25 mld. USD 

~ 608 mld. Kč 

38 mld. USD 

~ 924 mld. Kč 

Starbucks 
19 mld. USD 

~ 462 mld. Kč 

12 mld. USD 

~ 292 mld. Kč 
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SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 
177 mld. USD 

~ 4 308 mld. Kč 

110 mld. USD 

~ 2 667 mld. Kč 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Problematika se týká následujících právních předpisů: 

 zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, obsahující 

obecnou úpravu mezinárodní spolupráce při správě daní 

 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, 

obsahující novou povinnost podávat zprávy podle zemí a právní úpravu jejich 

výměny mezi státy Evropské unie 

 úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, která byla ve Sbírce 

mezinárodních smluv publikována pod č. 2/2014 Sb. m. s., obsahující ustanovení 

o výměně informací, umožňující uzavřít mnohostrannou dohodu příslušných 

orgánů zavádějící výměnu zpráv podle zemí 

 mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně zpráv podle zemí podepsaná 

27. ledna 2016 v Paříži, obsahující novou povinnost podávat zprávy podle zemí 

a právní úpravu jejich výměny mezi státy OECD 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Nadnárodní skupina podniků 

Nadnárodní skupiny podniků, které jsou tvořeny vzájemně propojenými právnickými osobami 

nebo jednotkami bez právní osobnosti1, budou povinny sestavovat zprávy podle zemí a dávat 

je k dispozici správci daně, nebo obdobnému orgánu v jiném státě. 

Regulace se bude vztahovat pouze na ty nadnárodní skupiny podniků, ve kterých je alespoň 

jedna členská entita, která podléhá zdanění z důvodu svého sídla nebo místa vedení v České 

republice (je zde daňovým rezidentem), pro které platí, že jejich konsolidované výnosy za 

bezprostředně předcházející účetní období převyšovaly částku 750 000 000 EUR (jde 

přibližně o 20 miliard Kč). 

Nejvyšší mateřská entita nadnárodní skupiny podniků 

Nejvyšší mateřskou entitou nadnárodní skupiny podniků se rozumí ta členská entita skupiny, 

která přímo nebo nepřímo ovládá všechny ostatní členské entity skupiny a která sama již není 

ovládána žádnou jinou členskou entitou skupiny. 

V případě, že bude nejvyšší mateřská entita skupiny daňovým rezidentem v České republice, 

případně ve státě nebo jurisdikci, se kterými Česká republika vyměňuje zprávy podle zemí, 

bude stíhat ji samotnou povinnost podat svému správci daně zprávu podle zemí. V takovém 

případě nebude možné, aby zprávu podle zemí podávala jiná členská entita této skupiny, 

zejména není možné ustanovit zastupující mateřskou entitu nebo zastupující evropskou entitu. 

                                                 

1 Jednotka bez právní osobnosti je ustálený pojem daňového práva pro non-subjekt, jakým je například svěřenský 

fond. Srov. § 24 odst. 6 daňového řádu. 
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Podle odhadů se v České republice nachází cca 15 nejvyšších mateřských entit nadnárodních 

skupin podniků.  

Zastupující mateřská entita a zastupující evropská entita nadnárodní skupiny podniků 

Českou členskou entitou nadnárodní skupiny podniků je právnická osoba nebo jednotka bez 

právní osobnosti, která je členem této skupiny a která je daňovým rezidentem v České 

republice, tedy zde podléhá zdanění z důvodu svého sídla nebo místa vedení. 

V případě, kdy nejvyšší mateřská entita nadnárodní skupiny podniků nebude ze státu nebo 

jurisdikce, se kterými Česká republika vyměňuje zprávy podle zemí, bude stíhat povinnost 

podat zprávu podle zemí všechny členské entity této skupiny, které jsou rezidentem 

v některém ze států nebo jurisdikcí, se kterými tato výměna probíhá, včetně členských entit, 

které jsou rezidentem v České republice. 

Nadnárodní skupina podniků bude mít v takovém případě možnost určit ze svého středu jednu 

členskou entitu, která zastoupí nejvyšší mateřskou entitu a která splní povinnost podat zprávu 

podle zemí za tuto skupinu za všechny členské entity (v případě zastupující mateřské entity) 

nebo za všechny členské entity, které jsou rezidentem v některém z členských států Evropské 

unie (v případě zastupující evropské entity). 

Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků 

V případě, kdy nejvyšší mateřská entita nadnárodní skupiny podniků nebude ze státu nebo 

jurisdikce, se kterými Česká republika bude vyměňovat zprávy podle zemí, a zprávu nepodá 

ani zastupující mateřská entita ani zastupující evropská entita, bude stíhat povinnost podat 

zprávu podle zemí všechny české členské entity této skupiny. 

Všechny české členské entity dále budou mít povinnost podat správci daně ohlášení, ve 

kterém uvedou svou roli v rámci skupiny a případně označí tu entitu, která za ni podá zprávu 

podle zemí, a to bez ohledu na to, zda jde o nejvyšší mateřskou entitu, zastupující mateřskou 

entitu, zastupující evropskou entitu nebo zda jde o řadovou členskou entitu. 

Podle odhadů se v České republice nachází tisíce členských entit nadnárodních skupin 

podniků.  

Orgány Finanční správy České republiky 

Z hlediska orgánů Finanční správy České republiky jsou dotčenými orgány Generální finanční 

ředitelství a Specializovaný finanční úřad. Specializovaný finanční úřad bude správcem daně, 

kterému budou určení daňoví poplatníci jednotlivé zprávy podle jednotlivých zemí předávat. 

Jeho pracovníci je budou vkládat do příslušného systému, v němž bude sdílen s k tomu 

určenými pracovníky tuzemské daňové správy. Generální finanční ředitelství jako ústřední 

kontaktní orgán bude zajišťovat mezinárodní automatickou výměnu těchto zpráv (tj. jejich 

sdílení jak směrem ven vůči zahraničním daňovým správám tak přijímání zpráv došlých od 

zahraničních daňových správ a jejich sdílení směrem dovnitř). 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo financí zabezpečuje provádění mezinárodní spolupráce při správě daní. 

Ministerstvo dále vydává Finanční zpravodaj. 
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Orgány činné v trestním řízení 

Orgánem činným v trestním řízení je soud, státní zástupce a policejní orgán, kterým jsou 

zejména útvary Policie České republiky. Pouze orgány činné v trestním řízení stíhají 

pachatele trestných činů.  

1.5 Popis cílového stavu 

Obecným cílovým stavem je: 

 řádná transpozice směrnice DAC IV 

 schopnost účinně získat zprávy podle zemí za jednotlivé nadnárodní skupiny 

podniků, které vyvíjejí činnost v České republice 

 zavedení účinných, přiměřených a odrazujících sankcí za nepodání zprávy podle 

zemí 

 zamezení stavu, kdy by nadnárodní skupina podniků nepodala zprávu podle zemí 

v žádném státě nebo jurisdikci, se kterými probíhá výměna zpráv podle zemí 

 schopnost operativně reagovat na systémové selhání státu nebo jurisdikce 

 nepodmiňovat povinnosti členských entit plynoucí ze systémového selhání tím, 

zda jsou správci daně takové entity známy nebo ne 

1.6 Zhodnocení rizika 

Riziky jsou především: 

Neznámý okruh českých členských entit, na které se regulace vztahuje 

V případě, že stát nebo jurisdikce, ve kterých má nadnárodní skupina podniků svou nejvyšší 

mateřskou entitu, zastupující mateřskou entitu nebo zastupující evropskou entitu, systémově 

selžou, dopadne povinnost podat zprávu podle zemí na české členské entity. Povinnost těchto 

entit je ale v souladu se směrnicí vázána na skutečnost, že těmto entitám správce daně 

systémové selhání oznámí. 

Správce daně se však příslušnost určité české členské entity k nadnárodní skupině podniků 

dozví zejména z ohlášení, které tyto entity podají. Správce daně tak nemusí zjistit, že daná 

právnická osoba nebo jednotka bez právní osobnosti je českou členskou entitou některé 

nadnárodní skupiny podniků. 

Přílišná tvrdost sankcí 

Sankce, které lze české členské entitě uložit za porušení povinnosti podat řádně a včas zprávu 

podle zemí nesmí být rdousící. 

Neschopnost získat zprávu podle zemí 

Navržená právní úprava musí vést k získání zpráv podle zemí. 

Chybná implementace předpisu Evropské unie 

Navržená právní úprava musí být v souladu s předpisem Evropské unie, který má být 

transponován (směrnice DAC IV). V opačném případě by se Česká republika vystavovala 

riziku zahájení řízení v důsledku neprovedení směrnice Evropské unie (tzv. infringement). 
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1.7 Metodika řešení 

Celá problematika je řešením dílčích rozhodovacích problémů, které lze rozdělit do 

následujících tematických okruhů: 

 účinné, přiměřené a odrazující sankce (RIA A až D) 

 způsob sdělení systémového selhání státu nebo jurisdikce (RIA E) 

 uplatnění výjimky pro první oznamování (RIA F) 

 posun lhůty pro ohlášení (RIA G) 

Tematický okruh „účinné, přiměřené a odrazující sankce“ se pak dále člení na dílčí problémy, 

které lze schematicky zobrazit v podobě rozhodovacího stromu uvedeného na obrázku č. 1. 

Obrázek 1: Rozhodovací strom pro tematický okruh „účinné, přiměřené a odrazující sankce“. 
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A Druh primární sankce 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 1 – Postih majetku 

V případě, že by zpráva podle zemí nebyla podána řádně a včas, případně pokud by nebyla 

podána vůbec, byl by postižen majetek české členské entity nadnárodní skupiny podniků, 

která by měla povinnost tuto zprávu podat. 

Postih majetku by byl realizován peněžitým trestem, jehož výše by byla buď stanovena 

pevným rozsahem, nebo by byl rozsah tohoto peněžitého trestu vázán na výši majetku české 

členské entity, která spáchala tento delikt. Konkrétní způsob realizace by byl vybrán na 

základě dalšího podrobného hodnocení dopadů této varianty. 

Varianta 2 – Postih cti 

V případě, že by zpráva podle zemí nebyla podána řádně a včas, případně pokud by nebyla 

podána vůbec, byla by postižena čest české členské entity nadnárodní skupiny podniků, která 

by měla povinnost tuto zprávu podat, případně čest celé této skupiny. 

Postih cti by byl realizován buď povinností uveřejnit rozhodnutí o tom, že byl spáchán tento 

delikt, případně zřízením a veřejným vystavením seznamu českých členských entit, které 

spáchaly tento delikt (obdoba institutu nespolehlivého plátce podle zákona o dani z přidané 

hodnoty). Povinnost uveřejnit rozhodnutí případně záznam v seznamu by mohl být vztažen 

i na samotnou nadnárodní skupinu podniků. Konkrétní způsob realizace by byl vybrán na 

základě dalšího podrobného hodnocení dopadů této varianty. 

Varianta 3 – Zamezení transferů veřejných prostředků 

V případě, že by zpráva podle zemí nebyla podána řádně a včas, případně pokud by nebyla 

podána vůbec, byly by zamezeny transfery veřejných prostředků české členské entitě. 

Zamezení transferů veřejných prostředků by bylo realizováno buď zákazem plnění veřejných 

zakázek, nebo zákazem účasti ve veřejných soutěžích nebo zákazem přijímání dotací 

a subvencí. Konkrétní způsob realizace by byl vybrán na základě dalšího podrobného 

hodnocení dopadů této varianty. 

Varianta 4 – Zrušení právnické osoby 

V případě, že by zpráva podle zemí nebyla podána řádně a včas, případně pokud by nebyla 

podána vůbec, mohlo by dojít ke zrušení české členské entity nadnárodní skupiny podniků. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Hlavním smyslem zavádění sankcí za nepodání zprávy podle zemí je schopnost podání takové 

zprávy vynutit. I když by zrušení členské entity nadnárodní skupiny podniků mělo významný 

odstrašující efekt, nevedlo by ke schopnosti vynutit podání zprávy podle zemí, protože by 

takovou zprávu neměl kdo podat. Z tohoto důvodu je nutné variantu 4 vyloučit z dalšího 

přezkumu, protože nesměřuje ke stanovenému cíli. 
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Jako hlavní hodnotící kritéria byla identifikována: 

 Obcházení sankce 

 Působení sankce 

 Systémovost sankce 

Dále pak z analýzy rizik vyplynula další kritéria: 

 Neschopnost získat zprávu podle zemí  

 Chybná implementace předpisu Evropské unie 

3.2 Náklady  

Obcházení sankce 

Kritérium obcházení sankce hodnotí možnost vyhýbání se dopadu sankce a tím i jejího 

zmaření. 

3.3 Přínosy  

Působení sankce 

Kritérium působení sankce představuje očekávaný účinek sankce na českou členskou entitu 

nadnárodní skupiny podniků a její schopnost vynutit podání zprávy podle zemí. 

Systémovost sankce 

Kritérium systémovosti sankce zohledňuje obvyklost druhu sankce v souvislosti s delikty 

v daňovém právu. 

3.4 Vyhodnocení variant 

3.4.1 Varianta 1 – Postih majetku 

Obcházení sankce 

Sankci v podobě postihu majetku může členská entita obejít zatajením svého majetku, 

případně jeho vyvedením do jiné entity.  

Možnost obcházet sankce tímto způsobem je minimalizována zajišťovacími instituty, které lze 

uplatnit v průběhu exekučního řízení a dále relativní neúčinností právních jednání 

vyvádějících majetek z majetkové sféry pachatele. 

Působení sankce 

Postih majetku představuje účinnou sankci, jejíž působení lze stupňovat opakovaným 

ukládáním s případným zvyšováním výše sankce. Zároveň umožňuje postihnout závažnost 

jednání pachatele individuální výší této sankce. 

V případě, že česká členská entita dobrovolně nezaplatí pokutu, bude tato povinnost 

vymáhána prostřednictvím daňové exekuce. 
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Systémovost sankce 

Postih majetku je standardní sankcí ukládanou v souvislosti s daňovými delikty. Jde také 

o druh sankce, který je ukládán za porušení obdobné povinnosti podat oznámení podle § 13k 

zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. 

Z mezinárodní komparace vyplývá, že je tento druh sankce používán v případě porušení 

povinnosti podat řádně a včas zprávu podle zemí i v jiných státech a jurisdikcích. 

Neschopnost získat zprávu podle zemí  

S ohledem na možnost opakování a stupňování sankce je riziko neschopnosti získat zprávu 

podle zemí za nadnárodní skupinu podniků nízké. 

Chybná implementace předpisu Evropské unie 

Protože je postih majetku efektivní sankcí s donucovacím účinkem, je riziko chybné 

implementace předpisu Evropské unie minimální. 

3.4.2 Varianta 2 – Postih cti 

Obcházení sankce 

Seznam entit, které porušily povinnost řádně a včas podat zprávu podle zemí, bude 

provozovat orgán veřejné moci. Z toho důvodu bude tento druh sankce obtížné obejít, protože 

seznam nebude v dispozici české členské entity nadnárodní skupiny podniků a ta tedy nemůže 

jeho obsah ovlivnit.  

Případnou povinnost uveřejnit rozhodnutí o spáchání deliktu pak je možné v rámci výkonu 

rozhodnutí splnit za tuto entitu na její náklady, nebo je možné splnění této povinnosti vynutit 

opakovaným ukládáním pořádkové pokuty (srov. § 41 zákona č. 418/2011  Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim). 

Působení sankce 

Hrozba postihem cti působí zejména preventivně. Informace o tom, že určitá nadnárodní 

skupina podniků odmítla poskytnout zprávu podle zemí, může celosvětově poškodit její 

reputaci. 

Pokud však ani přes hrozbu uložení této sankce česká členská entita nadnárodní skupiny 

podniků nesplní řádně a včas povinnost podat zprávu podle zemí za tuto skupinu, pak lze 

předpokládat, že uložení této sankce nepovede k vynucení podání zprávy podle zemí.  

Sankci lze pouze velmi problematicky individualizovat a nelze ji za účelem vynucení splnění 

povinnosti stupňovat či opakovat. 

Systémovost sankce 

Postih cti se v oblasti daňového práva používá v rámci právní úpravy daně z přidané hodnoty, 

a sice ve formě označení plátce daně za nespolehlivého plátce a zveřejnění této skutečnosti 

způsobem umožňujícím dálkový přistup. 

Tento druh sankce však není používán k vynucení splnění určité povinnosti, ale má zásadně 

účinky preventivní a dále má vliv na ručení jiných plátců daně, kteří s nespolehlivým plátcem 

obchodují. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNACFHHCB3)



17 

 

Neschopnost získat zprávu podle zemí  

S ohledem na to, že tento druh sankce nemusí být dostatečně účinný a vzhledem k tomu, že 

tento druh postihu nelze uplatnit donucujícím způsobem, hrozí vysoké riziko, že zpráva podle 

zemí nebude získána. 

Chybná implementace předpisu Evropské unie 

V důsledku nedostatečné účinnosti tohoto druhu sankce by mohlo dojít k chybné 

implementaci předpisu Evropské unie. 

3.4.3 Varianta 3 – Zamezení transferů od státu 

Obcházení sankce 

Sankci v podobě zamezení transferů od státu lze obejít prostřednictvím jiné právnické osoby, 

které tato sankce nebyla uložena.  

Působení sankce 

Sankci by pocítily pouze některé české členské entity nadnárodních skupin podniků, protože 

ne všechny entity jsou příjemcem transferů od státu.  

Sankci lze pouze velmi problematicky individualizovat a nelze ji za účelem vynucení splnění 

povinnosti stupňovat či opakovat. 

Systémovost sankce 

Postih formou zamezení transferů od státu není pro daňové delikty obvyklý. 

Neschopnost získat zprávu podle zemí  

S ohledem na to, že tento druh sankce nemusí být dostatečně účinný a vůči některým českým 

členským entitám nadnárodní skupiny podniků nemusí být účinný vůbec, a vzhledem k tomu, 

že tento druh postihu nelze uplatnit donucujícím způsobem, hrozí vysoké riziko, že zpráva 

podle zemí nebude získána. 

Chybná implementace předpisu Evropské unie 

V důsledku nedostatečné účinnosti tohoto druhu sankce by mohlo dojít k chybné 

implementaci předpisu Evropské unie. 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno 

v kapitole 3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, 

ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti číslicemi od 

nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 3). 

Tabulka 3: Vyhodnocení navržených variant 

 
Obcházení sankce Působení sankce Systémovost sankce 

Neschopnost získat 

zprávu podle zemí 

Chybná 

implementace 

předpisu Evropské 

unie 
V1 2 1 1 1 1 

V2 1 2-3 2 2-3 2-3 
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V3 3 2-3 3 2-3 2-3 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií vyplynula 

jako nejvhodnější varianta 1, která vychází jako nejvhodnější podle většiny hodnotících 

kritérií. 
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B Způsob určení výše horní hranice sankce 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 1 – Pevná výše bez ohledu na roli členské entity ve skupině 

Horní hranice sankce, kterou je možné uložit za nepodání zprávy podle zemí, případně za 

podání chybné zprávy podle zemí, bude stanovena v pevné výši, a to bez ohledu na to, zda 

delikt spáchala nejvyšší mateřská entita nadnárodní skupiny podniků, zastupující mateřská 

entita nebo zastupující evropská entita této skupiny nebo řadová česká členská entita této 

skupiny. 

Varianta 2 – Pevná výše stanovená podle role členské entity ve skupině 

Horní hranice sankce, kterou je možné uložit za nepodání zprávy podle zemí, případně za 

podání chybné zprávy podle zemí, bude stanovena pevnou částkou pro jednotlivé role českých 

členských entit v rámci skupiny. Horní hranice sankce bude nejvyšší v případě, že delikt 

spáchá nejvyšší mateřská entita nadnárodní skupiny podniků a nejnižší horní hranici bude mít 

delikt řadové české členské entity. 

Varianta 3 – Procento z aktiv členské entity 

Horní hranice sankce, kterou je možné uložit za nepodání zprávy podle zemí, případně za 

podání chybné zprávy podle zemí, bude stanovena jako určité procento z celkových aktiv 

české členské entity, která delikt spáchala. 

Varianta 4 – Procento z aktiv nadnárodní skupiny podniků 

Horní hranice sankce, kterou je možné uložit za nepodání zprávy podle zemí, případně za 

podání chybné zprávy podle zemí, bude stanovena jako určité procento z celkových 

konsolidovaných aktiv nadnárodní skupiny podniků. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Vzhledem k tomu, že se žádná z navrhovaných variant nedá vyloučit pro její 

nerealizovatelnost, v dalším průběhu analýzy bude uvažováno se všemi variantami. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Jako hlavní hodnotící kritéria byla identifikována: 

 Administrativní náročnost 

 Předvídatelnost sankce 

 Určitost výše sankce 

Dále pak z analýzy rizik vyplynula další kritéria: 

 Přílišná tvrdost sankcí 
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3.2 Náklady  

Administrativní náročnost 

Kritérium administrativní náročnosti představuje zátěž orgánu vedoucího řízení o uložení 

sankce, tedy buď správce daně, správního orgánu, nebo orgánů činných v trestním řízení. 

3.3 Přínosy  

Předvídatelnost sankce 

Kritérium předvídatelnosti sankce představuje možnost diferenciace sankce vzhledem 

k tomu, kdo delikt spáchal, povaze a závažnosti spáchaného deliktu. 

Určitost výše sankce 

Kritérium určitosti výše sankce zohledňuje to, zda je výše trestu dostatečně určitě vymezena. 

3.4 Vyhodnocení variant 

3.4.1 Varianta 1 – Pevná výše bez ohledu na roli členské entity ve skupině 

Administrativní náročnost 

Varianta 1 představuje zanedbatelnou administrativní zátěž správce daně. 

Předvídatelnost sankce 

Zákon nerozlišuje mezi jednotlivými rolemi českých členských entit v rámci nadnárodní 

skupiny podniků. Výše sankce je tak plně ponechána uvážení orgánu, který sankci bude 

ukládat, a proto ji lze předvídat pouze na základě vytvořené správní praxe. 

Určitost výše sankce 

Výše sankce je stanovena pevnou částkou, která připouští uložení sankce v celém jejím 

rozsahu. 

Přílišná tvrdost sankcí 

Protože není činěn rozdíl mezi nejvyššími mateřskými entitami, zastupujícími mateřskými 

entitami, zastupujícími evropskými entitami a řadovými českými členskými entitami, musí 

být horní hranice sankce nastavena tak, aby uložená sankce plnila účel trestu vůči všem těmto 

entitám. Vůči řadovým členským entitám nadnárodních skupin podniků však může být taková 

horní hranice sankce příliš tvrdá. 

3.4.2 Varianta 2 – Pevná výše stanovená podle role členské entity ve skupině 

Administrativní náročnost  

Varianta 2 představuje zanedbatelnou administrativní zátěž správce daně. 

Předvídatelnost sankce 

Zákon rozlišuje mezi jednotlivými rolemi českých členských entit v rámci nadnárodní 

skupiny podniků tak, že českým členským entitám, které mohou zájem na podání zprávy 

podle zemí ohrozit nejzávažněji (nejvyšší mateřské entity) stanoví horní hranici trestu 
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nejvyšší a naopak řadovým českým členským entitám, které mohou tento zájem ohrozit 

nejméně, stanoví horní hranici trestu nejnižší. 

Konkrétní výši sankce pak v jednotlivém případě na základě svého uvážení určuje orgán, 

který sankci bude ukládat, avšak v užších mezích vymezených zákonem. 

Určitost výše sankce 

Výše sankce je pro každou roli české členské entity nadnárodní skupiny podniků stanovena 

pevnou částkou, která připouští uložení sankce v celém jejím rozsahu. 

Přílišná tvrdost sankcí 

Varianta 2 nepředstavuje významné riziko přílišné tvrdosti sankcí, protože jejich hranice 

mohou být nastaveny přesně na míru jednotlivým rolím v rámci skupiny, a to v návaznosti na 

závažnost důsledků porušení povinnosti řádně a včas podat zprávu podle zemí. 

3.4.3 Varianta 3 – Procento z aktiv členské entity 

Administrativní náročnost  

Varianta 3 představuje vyšší administrativní zátěž trestajícího orgánu spočívající v nutnosti 

zjistit celková aktiva české členské entity, protože od jejich výše je odvislá horní hranice 

možné sankce. 

Předvídatelnost sankce 

Zákon nerozlišuje mezi jednotlivými rolemi českých členských entit v rámci nadnárodní 

skupiny podniků. Výše sankce je tak plně ponechána uvážení orgánu, který sankci bude 

ukládat, a proto ji lze předvídat pouze na základě vytvořené správní praxe. 

Určitost výše sankce 

Výše sankce je stanovena celkovou výší aktiv české členské entity nadnárodní skupiny 

podniků, což je údaj, který musí být předmětem dokazování, které nemusí být trestající orgán 

schopen uspokojivě provést. 

Přílišná tvrdost sankcí 

Vzhledem k tomu, že se do aktiv nejvyšší mateřské entity započítává i hodnota podílů 

v dceřiných společnostech, byla by pro tyto entity horní hranice pro výši sankcí nepřiměřeně 

vysoká při prakticky libovolném nastavení procentní sazby pro sankci. Trestající orgán by tak 

při ukládání sankce nebyl efektivně nijak omezen, protože by se horní hranice sankce mohla 

pohybovat až v řádech miliard korun českých. Takto nastavená horní hranice sankce by mohla 

představovat riziko, že uložená sankce bude příliš tvrdá, protože i v případech, kdy by se 

trestající orgán pohyboval na samé dolní hranici sazby, by sankce byla neadekvátně vysoká. 

To do určité míry platí také pro tzv. „mezimatky“, tedy členské entity, které nejsou nejvyšší 

mateřskou entitou nadnárodní skupiny podniků, ale přesto mají další dceřiné společnosti 

v různých státech, které nejvyšší mateřská entita ovládá nepřímo prostřednictvím této 

mezimatky. 

Zároveň platí, že výše sankce není odvozena od povahy a závažnosti porušení chráněného 

zájmu. Proto musí být horní hranice sankce nastavena tak, aby uložená sankce plnila účel 

trestu vůči nejvyšší mateřské entitě, zastupujícím entitám i řadovým entitám. Vůči řadovým 
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členským entitám nadnárodních skupin podniků však může být taková horní hranice sankce 

příliš tvrdá 

3.4.4 Varianta 4 – Procento z aktiv nadnárodní skupiny podniků 

Administrativní náročnost  

Varianta 4 představuje vysokou administrativní zátěž správce daně spočívající v nutnosti 

zjistit celková konsolidovaná aktiva nadnárodní skupiny podniků, protože od jejich výše je 

odvislá horní hranice možné sankce. 

Předvídatelnost sankce 

Zákon nerozlišuje mezi jednotlivými rolemi českých členských entit v rámci nadnárodní 

skupiny podniků. Výše sankce je tak plně ponechána uvážení orgánu, který sankci bude 

ukládat, a proto ji lze předvídat pouze na základě vytvořené správní praxe. 

Určitost výše sankce 

Výše sankce je stanovena celkovou konsolidovanou výší aktiv nadnárodní skupiny podniků, 

což je údaj, který musí být předmětem dokazování, které nemusí být trestající orgán schopen 

uspokojivě provést. Zároveň platí, že s ohledem na výši konsolidovaných celkových aktiv 

nadnárodních skupin podniků (srov. výběrovou mezinárodní komparaci v části 1.2) není 

trestající orgán ve výši sankce, kterou může uložit, prakticky omezen, protože horní hranice 

možného trestu je nepřiměřeně vysoká. 

Přílišná tvrdost sankcí 

Vzhledem k výši konsolidovaných celkových aktiv nadnárodních skupin podniků by byla 

horní hranice pro výši sankcí nepřiměřeně vysoká při prakticky libovolném nastavení 

procentní sazby pro sankci. Trestající orgán by tak při ukládání sankce nebyl efektivně nijak 

omezen, protože by se horní hranice sankce mohla pohybovat až v řádech miliard korun 

českých. Takto nastavená horní hranice sankce by mohla představovat riziko, že uložená 

sankce bude příliš tvrdá, protože i v případech, kdy by se trestající orgán pohyboval na samé 

dolní hranici sazby, by sankce byla neadekvátně vysoká. 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno 

v kapitole 3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, 

ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti číslicemi od 

nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 4). 

Tabulka 4: Vyhodnocení navržených variant 

 

Administrativní 

náročnost 
Předvídatelnost sankce Určitost výše sankce Přílišná tvrdost sankcí 

V1 1-2 2-4 1-2 2 

V2 1-2 1 1-2 1 

V3 3 2-4 3 3 

V4 4 2-4 4 4 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií vyplynula 

jako nejvhodnější varianta 2, která vyšla jako nejlepší podle všech hodnotících kritérií. 
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C Možnost liberace podřízených členských entit 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 1 – Bez možnosti liberace 

Zákon nebude stanovovat žádnou možnost liberace v případech, kdy entita nepodá zprávu 

podle zemí za svou skupinu přesto, že k tomu byla povinna, nebo pokud zprávu podle zemí 

sice podá, avšak podaná zpráva bude vadná. 

Případné důvody hodné zvláštního zřetele zohlední správce daně v rámci své diskrece při 

určování, zda a v jaké výši pokutu uloží. 

Varianta 2 – Možnost liberace členských entit, které nejsou zastupujícími ani nejvyššími 

mateřskými entitami 

Vzhledem k tomu, že česká členská entita, která je povinna podat zprávu podle zemí, avšak 

není nejvyšší mateřskou entitou, není schopna bez spolupráce s nejvyšší mateřskou entitou 

sestavit zprávu podle zemí, umožní zákon liberaci českých členských entit, kterým nejvyšší 

mateřská entita odmítla poskytnout součinnost. 

Liberace se nevztahuje na české členské entity, které jsou zastupující mateřskou entitou nebo 

zastupující evropskou entitou nadnárodní skupiny podniků. Pro tyto členské entity sice také 

platí, že nejsou schopny bez součinnosti s nejvyšší mateřskou entitou schopny sestavit zprávu 

podle zemí, avšak zároveň platí, že tyto entity byly určeny v rámci skupiny jako ty entity, 

které podají zprávu podle zemí za ostatní entity. S ohledem na vliv nejvyšší mateřské entity 

v jí podřízených entitách tedy lze konstatovat, že nelze následně akceptovat odmítnutí 

součinnosti ze strany nejvyšší mateřské entity. 

Případné další důvody hodné zvláštního zřetele zohlední správce daně v rámci své diskrece 

při určování, zda a v jaké výši pokutu uloží. Stejně tak uplatní správce daně svou diskreci 

v případě řádného nesplnění povinnosti podat zprávu podle zemí nejvyšší mateřskou entitou, 

zastupující mateřskou entitou nebo zastupující evropskou entitou. 

Varianta 3 – Možnost liberace členských entit, které nejsou nejvyššími mateřskými entitami 

Vzhledem k tomu, že česká členská entita, která je povinna podat zprávu podle zemí, avšak 

není nejvyšší mateřskou entitou, není schopna bez spolupráce s nejvyšší mateřskou entitou 

sestavit zprávu podle zemí, umožní zákon liberaci českých členských entit, kterým nejvyšší 

mateřská entita odmítla poskytnout součinnost. Liberace se bude vztahovat na všechny české 

členské entity, které nejsou nejvyššími mateřskými entitami, tedy i na zastupující mateřské 

entity a zastupující evropské entity. 

Případné další důvody hodné zvláštního zřetele zohlední správce daně v rámci své diskrece 

při určování, zda a v jaké výši pokutu uloží. Stejně tak uplatní správce daně svou diskreci 

v případě řádného nesplnění povinnosti podat zprávu podle zemí nejvyšší mateřskou entitou. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Vzhledem k tomu, že se žádná z navrhovaných variant nedá vyloučit pro její 

nerealizovatelnost, v dalším průběhu analýzy bude uvažováno se všemi variantami. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNACFHHCB3)



24 

 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Z analýzy rizik vyplynula následující kritéria: 

 Motivace k odmítnutí součinnosti 

 Přílišná tvrdost sankcí 

 Neschopnost získat zprávu podle zemí 

 Chybná implementace předpisu Evropské unie 

3.2 Náklady 

Motivace k odmítnutí součinnosti 

Kritérium motivace k odmítnutí součinnosti zohledňuje motivaci nejvyšší mateřské entity 

odmítnout poskytnutí součinnosti podřízeným českým členským entitám, které mají povinnost 

podat zprávu podle zemí. 

3.3 Přínosy 

Množství získaných údajů v případě odmítnutí součinnosti 

Kritérium množství získaných údajů v případě odmítnutí součinnosti zohledňuje 

očekávaný rozsah informací, které lze o nadnárodní skupině podniků zjistit v případě, kdy 

nejvyšší mateřský subjekt odmítne poskytnout součinnost při sestavování zprávy podle zemí 

české členské entitě, která má povinnost tuto zprávu sestavit a poskytnout. 

3.4 Vyhodnocení variant 

3.4.1 Varianta 1 – Bez možnosti liberace 

Motivace k odmítnutí součinnosti 

Lze očekávat, že v této variantě bude motivace nejvyšší mateřské entity nadnárodní skupiny 

podniků nejnižší, protože by v takovém případě vždy následovala sankce jejím podřízeným 

českým členským entitám, což by snížilo jejich majetkovou základnu. 

Množství získaných údajů v případě odmítnutí součinnosti 

V případě, kdy by i přes hrozbu uložení sankce podřízené entitě došlo k tomu, že by nejvyšší 

mateřská entita zprávu podle zemí nepodala, pak by řadové české členské entity nebyly 

motivovány k tomu, aby správci daně poskytly alespoň ty údaje, které jsou jim známy.  

Lze očekávat, že řadové členské entity nebudou schopny součinnost ze strany své nejvyšší 

mateřské entity schopné vynutit, a proto hrozí, že v tomto případě nepodají nic. Naopak 

zastupující entity buď budou schopné součinnost vynutit, pak podají plnou zprávu, nebo ji 

schopné vynutit nebudou a pak také hrozí, že nepodají nic. 

Přílišná tvrdost sankcí 

Varianta 1 představuje riziko, že budou uvalené sankce vyhodnoceny jako příliš tvrdé. 

Českým členským entitám nadnárodních skupin podniků se ukládá povinnost sestavit zprávu 

podle zemí, avšak tato entita nemusí příslušnými informacemi disponovat. Informacemi 
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nutnými k sestavení zprávy podle zemí za nadnárodní skupinu podniků by měla vždy 

disponovat nejvyšší mateřská entita této skupiny. Lze očekávat, že by těmito informacemi 

měly disponovat i zastupující mateřská entita a zastupující evropská entita, protože ty byly 

v rámci skupiny určeny k tomu, aby podaly zprávu podle zemí za ostatní entity. Avšak řadové 

členské entity, které nevystupují v zastupující roli, nemají tyto informace k dispozici, ani 

uvnitř skupiny nebyly vytvořeny podmínky pro to, aby tyto informace měly mít. Tyto entity 

by tak byly trestány za jednání, které nejsou samy schopné objektivně ovlivnit, což by bylo 

možné vnímat jako příliš tvrdou sankci. 

Neschopnost získat zprávu podle zemí 

Vzhledem k tomu, že v případě odmítnutí součinnosti ze strany nejvyšší mateřské entity 

nebudou české členské entity motivovány k tomu, poskytnout alespoň všechny informace, 

které mají k dispozici, představuje varianta 1 riziko neschopnosti získat zprávu podle zemí. 

Chybná implementace předpisu Evropské unie 

V důsledku snížení schopnosti vynutit sankcí podání úplné zprávy podle zemí by mohlo při 

zavedení varianty 1 dojít k chybné implementaci předpisu Evropské unie. 

3.4.2 Varianta 2 – Možnost liberace členských entit, které nejsou zastupujícími 

ani nejvyššími mateřskými entitami 

Motivace k odmítnutí součinnosti 

Motivace odmítnout poskytnout součinnost řadovým českým členským entitám, které mají 

povinnost podat zprávu podle zemí, je vyšší než v případě varianty 1, protože se tyto členské 

entity mohou liberovat a nebýt tak postiženy sankcí. Na druhou stranu nejsou nejvyšší 

mateřské entity motivovány k tomu, odmítnou poskytnout součinnost zastupujícím členským 

entitám, či dokonce účelově jmenovat takové zastupující entity, které by zprávu podle zemí 

nebyly schopny poskytnout.  

Množství získaných údajů v případě odmítnutí součinnosti 

Řadové české členské entity jsou motivovány k tomu, aby ve zprávě podle zemí uvedly 

všechny informace, které mají k dispozici, protože se tím vyhnou postihu. 

Množství informací od zastupujících entit závisí na jejich schopnosti vynutit součinnost ze 

strany své nejvyšší mateřské entity. Pokud součinnost budou schopné vynutit, pak podají 

plnou zprávu. Pokud ji schopné vynutit nebudou, pak hrozí, že nepodají nic. 

Přílišná tvrdost sankcí 

I když byly zastupující mateřská entita a zastupující evropská entita nadnárodní skupiny 

podniků určeny k tomu, že podají zprávu podle zemí za celou skupinu, přesto jde o podřízené 

členské entity skupiny, které nemusí disponovat potřebnými informacemi k sestavení této 

zprávy. 

Z tohoto důvodu musí správce daně při rozhodování, zda a v jaké výši uloží sankci, pečlivě 

zohlednit všechny relevantní okolnosti, které mohly vést k tomu, že takováto zastupující 

členská entita nepodala zprávu podle zemí, protože by jinak i přes specifické postavení 

zastupující entity mohla být uložená sankce příliš tvrdá. 
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Neschopnost získat zprávu podle zemí 

Tím, že se řadovým českým členským entitám umožní liberovat z povinnosti podat zprávu 

podle zemí za celou nadnárodní skupinu podniků a umožní se jim podat zprávu podle zemí 

pouze v tom rozsahu, který je jim znám, se sníží schopnost získat zprávu podle zemí za celou 

skupinu, protože česká členská entita nadnárodní skupiny podniků nebude motivována získat 

potřebné informace z nejvyšší mateřské entity. Na druhou stranu nelze očekávat, že by tyto 

řadové entity měly v rámci skupiny takový vliv, že by byly schopny součinnost s nejvyšší 

mateřskou entitou vynutit. 

Chybná implementace předpisu Evropské unie 

Varianta 2 nepředstavuje riziko chybné implementace předpisu Evropské unie. 

3.4.3 Varianta 3 – Možnost liberace členských entit, které nejsou nejvyššími 

mateřskými entitami 

Motivace k odmítnutí součinnosti 

Motivace k odmítnutí součinnosti nejvyšší mateřskou entitou nadnárodní skupiny podniků je 

v případě této varianty vysoká, protože se všechny podřízené členské entity mohou vyhnout 

sankci tím, že poskytnou pouze částečné údaje o této skupině. 

Navíc by nejvyšší mateřská entita byla motivována k tomu, aby jako zastupující mateřskou 

entitu jmenovala takovou členskou entitu, která nebude schopna zprávu podat (nebo alespoň 

poskytnout dostatek informací o skupině). V takovém případě přejde povinnost zastupující 

entity podat zprávu podle zemí na ostatní členské entity, kterým ale nejvyšší mateřská entita 

také odmítne poskytnout součinnost, takže se také liberují tím, že poskytnou svůj omezený 

okruh informací o skupině. 

Množství získaných údajů v případě odmítnutí součinnosti 

České členské entity nadnárodní skupiny podniků uvedou ve zprávě podle zemí údaje 

v takovém rozsahu, aby dosáhly na možnost liberace. Zastupující entity však nebudou 

motivovány k tomu, snažit se vynutit součinnost od své nejvyšší mateřské entity. Získané 

údaje tak pravděpodobně budou vždy neúplné. 

Přílišná tvrdost sankcí 

Varianta 3 nepředstavuje riziko přílišné tvrdosti sankcí. 

Neschopnost získat zprávu podle zemí 

V případě, kdy nadnárodní skupina podniků určí některou ze svých členských entit jako 

zastupující mateřskou entitu nebo zastupující evropskou entitu, nebudou ostatní členské entity 

připravené sestavovat a podávat zprávu podle zemí. V případě, kdy zastupující entita poruší 

povinnost sestavit a řádně a včas podat zprávu podle zemí, dopadne tato povinnost na ostatní 

členské entity skupiny, které na plnění této povinnosti nebyly připraveny, což může ohrozit 

jejich schopnost takovou zprávu sestavit. 

Od řadových členských entit navíc nelze očekávat podání úplné zprávy podle zemí za celou 

jejich skupinu, protože tyto entity nedisponují příslušnými informacemi a musí tyto informace 

nejprve získat od nejvyšší mateřské entity, která jim je může odmítnout poskytnout. České 

členské entity v takovém případě nemusí vyplnit zprávu podle zemí za celou skupinu, ale 

pouze za tu část skupiny, o které mají k dispozici informace. 
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Naopak zastupující entity byly určeny v rámci skupiny k tomu, že budou disponovat 

informacemi za celou skupinu a že budou v tomto ohledu zastupovat nejvyšší mateřskou 

entitu. Z tohoto důvodu lze důvodně očekávat, že tyto entity podají zprávu podle zemí za 

celou skupinu. Možnost liberace takovýchto entit by tedy ve svém důsledku vedla ke snížení 

schopnosti získat zprávu podle zemí za celou skupinu. 

Chybná implementace předpisu Evropské unie 

V důsledku snížení schopnosti vynutit sankcí podání úplné zprávy podle zemí by mohlo při 

zavedení varianty 3 dojít k chybné implementaci předpisu Evropské unie. 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno 

v kapitole 3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, 

ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti číslicemi od 

nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 3). 

Tabulka 5: Vyhodnocení navržených variant 

 

Motivace k 

odmítnutí 

součinnosti 

Množství získaných 

údajů v případě 

odmítnutí 

součinnosti 

Přílišná tvrdost 

sankcí 

Neschopnost získat 

zprávu podle zemí 

Chybná 

implementace 

předpisu Evropské 

unie 
V1 1 3 3 2-3 2-3 

V2 2 2 2 1 1 

V3 3 1 1 2-3 2-3 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií vyplynula 

jako nejvhodnější varianta 2. 

Tato varianta nepředstavuje riziko chybné implementace evropského předpisu. Zároveň 

představuje rovnováhu mezi motivací k odmítnutí součinnosti ze strany nejvyšší mateřské 

entity a množstvím údajů, které lze v případě odmítnutí této součinnosti získat. 
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D Povaha sankce 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 1 – Platební delikt podle daňového řádu 

Za porušení povinnosti podat řádně a včas zprávu podle zemí se uloží platební delikt podle 

daňového řádu, tedy buď pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (§ 247a 

daňového řádu) nebo pořádková pokuta (§ 247 daňového řádu). 

Řízení o uložení pokuty bude procesně probíhat podle daňového řádu a povede ho 

Specializovaný finanční úřad v roli správce daně. 

Varianta 2 – Přestupek 

Porušení povinnosti podat řádně a včas zprávu podle zemí bude přestupkem. O uložení sankce 

za přestupek se povede řízení podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2 (dále 

jen „přestupkový zákon“) a povede ho Specializovaný finanční úřad v roli správního orgánu 

podle tohoto zákona. 

Varianta 3 – Trestný čin 

Porušení povinnosti podat řádně a včas zprávu podle zemí bude trestným činem. O uložení 

sankce za tento trestný čin se povede trestní řízení podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a podle zákona č. 141/1961 Sb., trestního 

řádu. Trestní řízení povedou orgány činné v trestním řízení. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Vzhledem k tomu, že se žádná z navrhovaných variant nedá vyloučit pro její 

nerealizovatelnost, v dalším průběhu analýzy bude uvažováno se všemi variantami. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Jako hlavní hodnotící kritéria byla identifikována: 

 Administrativní náročnost 

 Délka řízení 

 Procesní záruky obviněné členské entitě 

 Systémovost řešení 

                                                 

2 Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Sněmovní tisk č. 555, 7. volební období. 

První podání zprávy podle zemí nastane až po předpokládané účinnosti tohoto zákona. 
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3.2 Náklady  

Administrativní náročnost 

Kritérium administrativní náročnosti reflektuje zátěž orgánů veřejné moci při řízení 

o odpovědnosti za spáchaný delikt a o uložení sankce za něj. 

Délka řízení 

Kritérium délky řízení reflektuje předpokládanou dobu mezi zjištěním protiprávního jednání 

a pravomocným uložením sankce za toto jednání. 

3.3 Přínosy  

Procesní záruky obviněné členské entitě 

Kritérium procesní záruky obviněné členské entitě zohledňuje komplexnost 

a  propracovanost procedury šetření deliktu a ukládání sankce za něj tak, aby nedocházelo 

k porušování práv obviněné entity v důsledku faktické převahy orgánů veřejné moci. 

Systémovost řešení 

Kritérium systémovost řešení zohledňuje funkci jednotlivých represivních systémů v rámci 

právního řádu s ohledem na řešenou problematiku získání zpráv podle zemí. Toto kritérium je 

do značné míry kritériem hodnotovým. 

3.4 Vyhodnocení variant 

3.4.1 Varianta 1 – Platební delikt podle daňového řádu 

Administrativní náročnost 

Z pohledu správce daně představuje řízení o platebním deliktu podle daňového řádu nejmenší 

administrativní zátěž z předložených tří alternativ. Důvodem je to, že není nutné řízení 

o uložení sankce oddělovat od postupů sloužících k získání zprávy podle zemí a ověření její 

správnosti, a to ani procesně, ani personálně. 

Celé řízení o uložení pokuty za platební delikt proběhne pouze před správcem daně. Případný 

soudní přezkum ve správním soudnictví je fakultativní. 

V tomto hodnotícím kritériu je varianta 1 nejvhodnější. 

Délka řízení 

Lze očekávat, že řízení o uložení platebního deliktu bude výrazně kratší než řízení 

o přestupku nebo o trestném činu. Důvodem je jak to, že uložení platebního deliktu podle 

daňového řádu je méně administrativně náročné, tak skutečnost, že není nutné v rámci řízení 

měnit procesní režim nebo personální zajištění, což jsou faktory, které délku řízení prodlužují.  

Procesní záruky obviněné členské entitě 

Daňový řád neupravuje zvláštním způsobem řízení o uložení platebního deliktu. V plné míře 

se sice uplatní maximy plynoucí z čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

(sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., dále jen „Úmluva“) 

upravující právo na spravedlivý proces, avšak v porovnání s variantami 2 a 3 je v tomto 

kritériu varianta nejhorší.  
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Systémovost řešení 

Zavedení sankce ve formě platebního deliktu se jeví jako vhodný prostředek k vynucení 

splnění povinnosti podat zprávu podle zemí. Obdobným způsobem je v současné době 

vynucováno splnění oznamovací povinnosti v případě automatické výměny informací 

oznamovaných finančními institucemi podle § 13k zákona o mezinárodní spolupráci při 

správě daní. 

V návaznosti na § 247 odst. 5 daňového řádu je navíc možné ukládat pořádkovou pokutu 

opakovaně, a to až do splnění povinnosti. 

3.4.2 Varianta 2 – Přestupek 

Administrativní náročnost 

Varianta 2 představuje středně vysokou administrativní zátěž orgánů Finanční správy České 

republiky, které by tak v souvislosti s podáváním zprávy podle zemí vystupovaly v dvojí roli 

jako správce daně a jako správní orgán podle přestupkového zákona. O přestupku by se 

muselo vést samostatné řízení podle jiného procesního předpisu. 

Délka řízení 

Řízení o přestupku může vést stejný orgán, který vede řízení podle daňového řádu, avšak 

v důsledku nutnosti vést část řízení podle jiného procesního předpisu lze očekávat delší dobu 

řízení, než kdyby bylo možné postupovat pouze podle jednoho předpisu. 

Procesní záruky obviněné členské entitě 

Řízení o přestupcích je podrobně rozpracováno v přestupkovém zákoně. Přestupkový zákon 

normuje celý průběh řízení o přestupcích, a to včetně postupu před zahájením tohoto řízení. 

Úprava zákona o přestupcích je plně v souladu s kautelami vyplývajícími z ústavního pořádku 

a Úmluvy.  

Systémovost řešení 

Specifické povinnosti daňových subjektů jsou vynucovány hrozbou uložení sankce za 

přestupek (srov. např. § 135 - § 135zzi zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních), nejde 

tedy o právní nástroj, který by byl v daňovém právu neobvyklý. 

Přestupky však zásadně neslouží k vynucení určité procesní povinnosti, k tomu slouží 

pořádkové pokuty, jejichž účelem je prosazení porušených nebo nesplněných povinností.3 

3.4.3 Varianta 3 – Trestný čin 

Administrativní náročnost 

Varianta 3 představuje velmi vysokou administrativní zátěž orgánů veřejné moci. Správce 

daně musí připravit kvalifikované trestní oznámení a podklady pro něj. Na základě podaného 

oznámení orgány činné v trestním řízení, tedy policie, státní zástupci a soudy, započnou 

trestní řízení proti české členské entitě nadnárodní skupiny podniků, která nepodala zprávu 

podle zemí. 

                                                 

3  HENDRYCH, Dušan, Taisia ČEBIŠOVÁ, Martin KOPECKÝ, Vladimír MIKULE, Richard POMAHAČ, 

Helena PRÁŠKOVÁ, Josef STAŠA a Vladimír VOPÁLKA. Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3, s. 457. 
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Orgány činné v trestním řízení jsou specializované orgány pro uplatňování trestního práva. 

Tyto orgány tedy nejsou primárně odborně vybaveny na řešení otázek daňového práva, což by 

zvyšovalo náročnost takového trestního řízení. 

Délka řízení 

V důsledku nutné spolupráce správce daně a orgánů činných v trestním řízení a v důsledku 

toho, že orgány činné v trestním řízení nejsou odborně vybaveny na řešení otázek daňového 

práva, lze očekávat, že by v případě zavedení varianty 3 šlo v porovnání s ostatními 

variantami o nejdelší řízení. 

Procesní záruky obviněné členské entitě  

Trestní řízení je podrobně rozpracováno ve zvláštním procesním předpisu, zákoně 

č. 141/1961 Sb., trestním řádu. Trestní řád normuje celý průběh trestního řízení, a to včetně 

fáze před zahájením trestního stíhání. Úprava trestního řádu je plně v souladu s kautelami 

vyplývajícími z ústavního pořádku a Úmluvy. 

Systémovost řešení 

Trestní represe by měla být prostředkem ultima ratio a měla by být uplatňována pouze ve 

společensky nejškodlivějších případech. 

Smyslem trestání je v obecné rovině retribuce (odplata), prevence (odstrašení od páchání další 

trestné činnosti), rehabilitace (náprava pachatele), eliminace (zabránění v dalším páchání 

trestné činnosti).4 Pokud je hlavním cílem systému sankcí schopnost vynutit podání zprávy 

podle zemí, pak se trestní odpovědnost nejeví jako vhodný prostředek k dosažení tohoto cíle, 

protože ta slouží k jinému účelu. 

Nadto lze konstatovat, že se nejeví jako vhodné uplatňovat trestní represi v případě nepodání 

zprávy podle zemí, protože chráněný zájem nedosahuje takové významnosti, jako jiné zájmy 

chráněné trestním právem. 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno 

v kapitole 3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, 

ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti číslicemi od 

nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 3). 

Tabulka 6: Vyhodnocení navržených variant 

 

Administrativní 

náročnost 
Délka řízení 

Procesní záruky 

obviněné členské entitě Systémovost řešení 

V1 1 1 2-3 1 

V2 2 2 1 2 

V3 3 3 1 3 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií vyplynula 

jako nejvhodnější varianta 1. 

                                                 

4  NOVOTNÝ, František a Josef SOUČEK. Trestní právo hmotné. 3., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-291-2, s. 248-253 
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I přesto, že varianty 2 a 3 představují propracovaný systém procesních záruk obviněné 

členské entitě, je odpovědnost za platební delikty podle daňového řádu nutno uplatňovat 

v souladu s kautelami plynoucími z ústavního pořádku a mezinárodních smluv o lidských 

právech a základních svobodách. 
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E Sdělení systémového selhání státu nebo jurisdikce 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 1 – Individuální doručování 

Správce daně sdělí systémové selhání státu nebo jurisdikce individuálně všem českým 

členským entitám, na které by takové selhání mohlo mít dopad, protože v nich mají svou 

nejvyšší mateřskou entitu, zastupující mateřskou entitu nebo zastupující evropskou entitu. 

Českým členským entitám správce daně také sdělí, že stav systémového selhání státu nebo 

jurisdikce pominul. 

Protože sdělení o systémovém selhání státu nebo jurisdikce nebo sdělení o pominutí tohoto 

stavu jsou písemnosti, budou se české členské entitě doručovat podle § 39 an. daňového řádu. 

Varianta 2 – Zveřejnění ve Finančním zpravodaji 

Ministerstvo financí zveřejní selhání systémové státu nebo jurisdikce ve Finančním 

zpravodaji. Sdělení o systémovém selhání státu nebo jurisdikce zůstane v platnosti, dokud 

nebude ve Finančním zpravodaji zveřejněno pominutí tohoto stavu. 

Varianta 3 – Doručování veřejnou vyhláškou 

Správce daně bude sdělení o systémovém selhání státu nebo jurisdikce doručovat hromadně 

všem českým členským entitám, na které by takové selhání mohlo mít dopad, a to 

prostřednictvím veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce a zveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Stejným způsobem správce daně doručí i sdělení o pominutí 

stavu systémového selhání.  

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Vzhledem k tomu, že se žádná z navrhovaných variant nedá vyloučit pro její 

nerealizovatelnost, v dalším průběhu analýz bude uvažováno se všemi variantami. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Jako hlavní hodnotící kritéria byla identifikována: 

 Administrativní náročnost 

 Náklady na doručování 

 Procesní obstrukce 

 Právní jistota 

Dále pak z analýzy rizik vyplynula další kritéria: 

 Neznámý okruh českých členských entit, na které se regulace vztahuje 

 Neschopnost získat zprávu podle zemí 
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3.2 Náklady  

Administrativní náročnost 

Kritérium administrativní náročnosti představuje zátěž správce daně při sdělování 

systémového selhání státu a jurisdikce jednotlivým českým členským entitám nadnárodních 

skupin podniků. 

Náklady na doručování 

Kritérium cena doručování představuje náklady na doručení sdělení správce daně 

jednotlivým českým členským entitám nadnárodních skupin podniků. 

Procesní obstrukce 

Kritérium procesních obstrukcí představuje možnost ztížit nebo zmařit schopnost správce 

daně sdělit českým členským entitám nadnárodních skupin podniků to, že určitý stát nebo 

jurisdikce systémově selhaly, a tím se vyhnout právním povinnostem navázaným na 

skutečnost, že bylo systémové selhání sděleno. 

3.3 Přínosy  

Právní jistota 

Kritérium právní jistoty představuje míru určitosti právního postavení české členské entity ve 

vztahu k povinnostem, které jsou následkem sděleného systémového selhání státu nebo 

jurisdikce. 

3.4 Vyhodnocení variant 

3.4.1 Varianta 1 – Individuální doručování 

Administrativní náročnost 

Varianta 1 představuje významnou administrativní zátěž správce daně, protože musí 

identifikovat každou jednotlivou českou členskou entitu nadnárodní skupiny podniků, na jejíž 

právní postavení by mohlo mít vliv systémové selhání státu nebo jurisdikce a musí této entitě 

individuálně doručit sdělení o systémovém selhání.  

Náklady na doručování 

Varianta 1 představuje významnou zátěž správce daně, zahrnující náklady na vyhotovení a 

doručení jednotlivé písemnosti, které lze odhadnout částkou cca 30 až 50 Kč na jednu českou 

členskou entitu nadnárodní skupiny podniků. Počet těchto entit je závislý na tom, kolik 

nejvyšších mateřských entit nadnárodních skupin podniků, nebo kolik ohlášených 

zastupujících mateřských entit nebo ohlášených zastupujících evropských entit je z takto 

systémově selhaného státu nebo jurisdikce. 

Procesní obstrukce 

Sdělení o systémovém selhání se bude doručovat českým členským entitám nadnárodních 

skupin podniků, které mají buď formu právnické osoby, nebo formu jednotky bez právní 

osobnosti. V případě právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku bude v souladu 

s daňovým řádem doručováno prostřednictvím jejich datové schránky, kterou mají ze zákona 
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povinně zřízenu. To však již nemusí platit v případě právnických osob, které v obchodním 

rejstříku zapsány nejsou, například proto, že jsou zřízeny v cizím státě, avšak přesto jsou 

považovány za českou členskou entitu, protože mají místo skutečného vedení v České 

republice. Stejně tak nemají (a nemohou mít) datové schránky jednotky bez právní osobnosti. 

V případě některých českých členských entit tak nebude v případě zavedení varianty 0 možné 

doručovat elektronicky, ale správce daně bude muset sdělení o systémovém selhání doručovat 

pomocí zásilky, čímž se však českým členským entitám otevírají možnosti jak bránit doručení 

takové zásilky. 

Právní jistota 

V případě zavedení varianty 1 se bude sdělení o systémovém selhání státu nebo jurisdikce 

sdělovat adresně jednotlivým českým členským entitám nadnárodních skupin podniků. Právní 

následky systémového selhání státu nebo jurisdikce se nemohou uplatnit vůči entitám, kterým 

toto sdělení nebylo doručeno. 

Neznámý okruh českých členských entit, na které se regulace vztahuje 

Správce daně by v případě zavedení varianty 1 mohl doručovat pouze těm českým členským 

entitám, které jsou mu známy. V případě individuálního doručování by správce daně nebyl 

schopen systémové selhání sdělit těm členským entitám, které zejména v důsledku porušení 

jejich ohlašovací povinnosti nezná. Takovým členským entitám může správce daně sdělit 

systémové selhání státu nebo jurisdikce až poté, co se o jejich existenci dozví jiným 

způsobem. 

Neschopnost získat zprávu podle zemí 

V důsledku toho, že by správce daně v případě zavedení varianty 1 nebyl schopen doručit 

sdělení o systémovém selhání státu nebo jurisdikce českým členským entitám nadnárodních 

skupin podniků, které mu nejsou známy, může dojít k tomu, že bude ohroženo získání zprávy 

podle zemí za jejich nadnárodní skupinu podniků. 

V případě, že systémově selže stát nebo jurisdikce, ze kterých je nejvyšší mateřská entita 

nadnárodní skupiny podniků nebo ze kterých jsou zastupující mateřská entita nebo zastupující 

evropská entita této skupiny, dopadne povinnost sestavit a podat zprávu podle zemí zásadně 

na všechny české členské entity této skupiny. Tato povinnost na ně ale dopadne pouze 

v případě, kdy je těmto entitám toto systémové selhání sděleno. 

Českým členským entitám nadnárodních skupin podniků, které nejsou správci daně známy, 

není možné systémové selhání sdělit, a tedy jim ani nevznikne povinnost sestavit a podat 

zprávu podle zemí za jejich skupinu.  

Vedlejším negativním efektem je to, že by se tyto entity v důsledku porušení ohlašovací 

povinnosti vyhnuly povinnosti oznamovací, což je nežádoucí, protože porušení právní 

povinnosti má vést k sankci a nikoliv ke komparativní výhodě oproti entitám, které tuto 

povinnost splnily. 

3.4.2 Varianta 2 – Zveřejnění ve Finančním zpravodaji 

Administrativní náročnost  

Varianta 2 nepředstavuje žádnou administrativní zátěž správce daně, protože Finanční 

zpravodaj vydává Ministerstvo financí. To jej vydává v rámci své běžné činnosti, zátěž 

spojená se zveřejněním sdělení je zanedbatelná. 
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Náklady na doručování 

Varianta 2 představuje zanedbatelné náklady na doručování, protože je Finanční zpravodaj 

vydáván pouze elektronicky a jeho vydávání je zabezpečeno interními silami Ministerstva 

financí. 

Procesní obstrukce 

Varianta 2 neumožňuje procesní obstrukce spojené s doručováním sdělení o systémovém 

selhání státu nebo jurisdikce. 

Právní jistota 

V případě zavedení varianty 2 budou české členské entity nadnárodních skupin podniků, na 

které se mají vztahovat právní účinky sdělení o systémovém selhání určitého státu nebo 

jurisdikce, vymezeny pouze jejich vztahem k určitému státu nebo jurisdikci. Česká členská 

entita nadnárodní skupiny podniků tak bude muset posoudit, zda se jí takové sdělení dotýká či 

nikoliv. Právní úprava však nevylučuje možnost, aby správce daně neformálně informoval 

české členské entity nadnárodních skupin podniků, které jsou mu známy, že se jich toto 

systémové selhání dotkne. 

Jednotlivé částky Finančního zpravodaje jsou zpětně dostupné a datované. Lze z nich tedy 

i zpětně dovodit, kdy byly publikovány a zda pro dané účetní období byl daný stát považován 

za stát nebo jurisdikci, které systémově selhaly, a tedy zda měla česká členská entita 

nadnárodní skupiny podniků povinnost podávat zprávu podle zemí nebo nikoliv. 

Neznámý okruh českých členských entit, na které se regulace vztahuje 

Zveřejnění sdělení o systémovém selhání státu nebo jurisdikce ve Finančním zpravodaji má 

účinky vůči všem českým členským entitám nadnárodních skupin podniků, které mají 

k tomuto státu nebo jurisdikci vztah, bez ohledu na to, zda jsou správci daně známy nebo ne. 

Neschopnost získat zprávu podle zemí 

Protože právní účinky sdělení o systémovém selhání určitého státu nebo jurisdikce nezávisí na 

tom, zda je určitá česká členská entita nadnárodní skupiny podniků známa správci daně nebo 

nikoliv, nevedlo by zavedení varianty 2 k ohrožení schopnosti získat zprávu podle zemí. 

Vzhledem k tomu, že účinky zveřejnění ve Finančním zpravodaji trvají až do zveřejnění 

informace o tom, že stav systémového selhání pominul, není schopnost získat zprávu podle 

zemí ohrožena ani v případě českých členských entit nadnárodních skupin podniků, které 

vzniknou až po zveřejnění sdělení o systémovém selhání. 

3.4.3 Varianta 3 – Zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím 

dálkový přístup 

Administrativní náročnost 

Varianta 3 představuje zanedbatelnou administrativní zátěž správce daně, pokud jde 

o samotné vyvěšení sdělení o systémovém selhání státu nebo jurisdikce na úřední desce. 

Vzhledem k tomu, že systémové selhání státu nebo jurisdikce má povahu spíše trvalou, 

a vzhledem k tomu, že mohou vznikat nové české členské entity, vůči kterým jednorázové 

vyvěšení informace na úřední desce, které navíc mohlo proběhnout před jejich vznikem, 

nemusí mít právní účinky, je nutné sdělení o systémovém selhání určitého státu nebo 
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jurisdikce vyvěšovat pravidelně, případně je nutné zajistit, že toto sdělení bude vyvěšeno na 

úřední desce trvale, dokud stav systémového selhání daného státu nebo jurisdikce nepomine. 

Náklady na doručování 

Varianta 3 představuje zanedbatelné náklady na doručování. K umístění informace na úřední 

desku správce daně není ani třeba vytvářet nové systémy, protože správce daně již nyní úřední 

desku provozuje. 

Procesní obstrukce 

Varianta 3 neumožňuje procesní obstrukce spojené s doručováním sdělení o systémovém 

selhání státu nebo jurisdikce. 

Právní jistota 

V případě zavedení varianty 3 budou české členské entity nadnárodních skupin podniků, na 

které se mají vztahovat právní účinky sdělení o systémovém selhání určitého státu nebo 

jurisdikce, vymezeny pouze jejich vztahem k určitému státu nebo jurisdikci. Česká členská 

entita nadnárodní skupiny podniků tak bude muset posoudit, zda se jí takové sdělení dotýká či 

nikoliv. Právní úprava však nevylučuje možnost, aby správce daně neformálně informoval 

české členské entity nadnárodních skupin podniků, které jsou mu známy, že se jich toto 

systémové selhání dotkne. 

V případě informace vyvěšené na úřední desce může nastat problém se zpětným dohledáním, 

zda pro dané účetní období bylo systémové selhání určitého státu nebo jurisdikce sděleno 

nebo nikoliv. Tyto informace jsou sice k dispozici u správce daně, avšak česká členská entita 

nadnárodní skupiny podniků je bez součinnosti s tímto správcem daně není schopna získat, 

protože archiv úřední desky není veřejně přístupný. 

Neznámý okruh českých členských entit, na které se regulace vztahuje 

Zveřejnění sdělení o systémovém selhání státu nebo jurisdikce na úřední desce správce daně 

má účinky vůči všem českým členským entitám nadnárodních skupin podniků, které mají 

k tomuto státu nebo jurisdikci vztah, bez ohledu na to, zda jsou správci daně známy nebo ne. 

Neschopnost získat zprávu podle zemí 

Jednorázové vyvěšení sdělení o systémovém selhání státu nebo jurisdikce by nemělo účinky 

vůči českým členským entitám nadnárodních skupin podniků. Vyvěšování na úřední desku 

tedy musí být pravidelně opakováno, nebo musí být trvalé. V opačném případě by bylo 

ohroženo získání zprávy podle zemí od takovýchto nových entit. 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno 

v kapitole 3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, 

ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti číslicemi od 

nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 3). 
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Tabulka 7: Vyhodnocení navržených variant 

 

Administrativní 

náročnost 

Náklady na 

doručování 

Procesní 

obstrukce Právní jistota 

Neznámý okruh 

českých 

členských entit, 

na které se 

regulace 

vztahuje 

Neschopnost 

získat zprávu 

podle zemí 

V1 3 2-3 2-3 1 3 3 

V2 1 1 1 2 1-2 1 

V3 2 1 1 3 1-2 2 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií vyplynula 

jako nejvhodnější varianta 1, která vyšla nejlépe ve většině posuzovaných kritérií. 

V případě kritéria právní jistoty vyšla sice varianta 2 hůře než varianta 1, avšak pouze 

v důsledku toho, že namísto individuálního určení české členské entity nadnárodní skupiny 

podniků bude v případě zavedení varianty 2 tato entita určena svým vztahem k určitému státu 

nebo jurisdikci, který je této entitě znám. Správce daně navíc může negativní efekt takovéhoto 

hromadného určení členských entit zmírnit tím, že neformálně vyrozumí ty členské entity, 

které jsou mu známy, že by mohly být dotčeny tímto systémovým selháním. 
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F Uplatnění výjimky pro první oznamování 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 0 – Neuplatnit výjimku 

Všechny české členské entity nadnárodních skupin podniků, které mají povinnost podat 

zprávu podle zemí, ji musí poprvé podat již za účetní období, které započalo dne 1. ledna 

2016 nebo později. 

Varianta 1 – Uplatnit výjimku 

Zprávu podle zemí za účetní období začínající dne 1. ledna 2016 nebo později podají pouze ty 

české členské entity nadnárodních skupin podniků, které jsou nejvyšší mateřskou entitou nebo 

zastupující mateřskou entitou této skupiny. 

Ostatní české členské entity nadnárodních skupin podniků, které mají povinnost podat zprávu 

podle zemí, ji musí poprvé podat až za účetní období, které započne dne 1. ledna 2017 nebo 

později. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Vzhledem k tomu, že se žádná z navrhovaných variant nedá vyloučit pro její 

nerealizovatelnost, v dalším průběhu analýz bude uvažováno se všemi variantami. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Jako hlavní hodnotící kritéria byla identifikována: 

 Administrativní náročnost 

 Dopad na subjekty 

 Informace k dispozici 

 Reciprocita 

3.2 Náklady  

Administrativní náročnost 

Kritérium administrativní náročnosti zátěž správce daně spojené s přijímáním, zpracováním 

a poskytováním zpráv podle zemí. 

Dopad na subjekty 

Kritérium dopadu na subjekty zohledňuje zátěž českých členských entit, které musí 

sestavovat zprávu podle zemí. 
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3.3 Přínosy  

Informace k dispozici 

Kritérium informací k dispozici zohledňuje množství informací, které lze získat 

o nadnárodních skupinách podniků. 

Reciprocita 

Kritérium reciprocity zohledňuje to, zda lze očekávat ze zahraničí informace obdobné těm, 

které budou poskytnuty do zahraničí. 

3.4 Vyhodnocení variant 

3.4.1 Varianta 0 – Neuplatnit výjimku 

Administrativní náročnost 

V případě zavedení varianty 0 bude muset správce daně již v prvním roce přijmout, zpracovat 

a poskytnout do zahraničí zprávy podle zemí od všech českých členských entit nadnárodních 

skupin podniků, kterým zákon tuto povinnost ukládá.  

Při prvním skutečném podávání zpráv podle zemí lze očekávat zvýšenou zátěž v důsledku 

nezkušenosti s touto agendou a v důsledku prvního skutečného nasazení podpůrného 

software.  Protože povinnost podávat zprávy podle zemí nenaběhne postupně, ale bude se již 

od prvního účetního období týkat všech povinných subjektů, lze očekávat zvýšené 

administrativní nároky na správce daně. 

Dopad na subjekty 

Zavedení varianty 0 by mělo na české členské entity nadnárodních skupin podniků větší 

dopad než by mělo zavedení varianty 1. Důvodem je jak samotný fakt, že bude muset více 

subjektů sestavit a podat zprávu podle zemí, tak to, že nadnárodní skupiny podniků nemusí 

stihnout uspořádat své vnitřní vztahy tak, aby byly schopné jmenovat jednu zastupující 

mateřskou entitu. Pokud by tyto skupiny zastupující mateřskou entitu neurčily a včas 

neohlásily, dopadla by povinnost podat zprávu podle zemí na všechny české členské entity 

této skupiny. 

Navíc by mohlo dojít k nejednotnému přístupu k členským entitám dané skupiny, protože by 

se po českých členských entitách vyžadovalo splnění více povinností než po členských 

entitách stejné skupiny, které jsou ze státu, který výjimku uplatnil. 

Informace k dispozici 

V případě zavedení varianty 0 bude mít správce daně k dispozici informace o větším počtu 

nadnárodních skupin podniků než kolik by měl v případě zavedení varianty 1. 

Reciprocita 

S ohledem na vyšší administrativní náročnost varianty 0 a vyšších dopadů na adresáty právní 

úpravy lze předpokládat, že jiné členské státy Evropské unie výjimku uplatní a nebudou tak 

vyžadovat podávání zpráv podle zemí ode všech nadnárodních skupin podniků, které mají 

členské entity na jejich území. V případě zavedení varianty 0 tak lze očekávat, že by Česká 

republika poskytla do zahraničí více informací, než by byla schopna ze zahraničí získat.  
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3.4.2 Varianta 1 – Uplatnit výjimku 

Administrativní náročnost 

V případě zavedení varianty 1 nebude muset správce daně v prvním roce přijmout, zpracovat 

a poskytnout do zahraničí zprávy podle zemí od všech českých členských entit nadnárodních 

skupin podniků, kterým zákon tuto povinnost ukládá, ale pouze od těch, které jsou nejvyšší 

mateřskou entitou nebo zastupující mateřskou entitou některé skupiny nadnárodních podniků.  

Při prvním skutečném podávání zpráv podle zemí lze očekávat zvýšenou zátěž v důsledku 

nezkušenosti s touto agendou a v důsledku prvního skutečného nasazení podpůrného 

software.  Protože bude muset správce daně zpracovávat informace od menšího počtu 

subjektů, budou na něj kladeny nižší administrativní nároky. 

Dopad na subjekty 

V případě zavedení varianty 1 budou celkové dopady na české členské entity nadnárodních 

skupin podniků nižší než v případě zavedení varianty 0, protože část těchto entit nebude 

muset v prvním roce sestavovat a podávat zprávu podle zemí. Odložení oznamování dá také 

těmto nadnárodním skupinám podniků delší prostor připravit se na povinnost tuto zprávu 

podle zemí sestavovat a podávat a na uspořádání poměrů uvnitř skupiny tak, aby byla tato 

skupina schopna zprávu podle zemí sestavit. 

Informace k dispozici 

V případě zavedení varianty 1 bude mít správce daně k dispozici informace o méně 

nadnárodních skupinách podniků než kolik by měl v případě zavedení varianty 0. 

Reciprocita 

V případě varianty 1 nedojde k nerecipročnímu předání informací do zahraničí. 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno 

v kapitole 3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, 

ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti číslicemi od 

nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 2). 

Tabulka 8: Vyhodnocení navržených variant 

 

Administrativní 

náročnost 
Dopad na subjekty Informace k dispozici Reciprocita 

V0 2 2 1 2 

V1 1 1 2 1 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií vyplynula 

jako nejvhodnější varianta 1, která je vhodná podle většiny hodnotících kritérií. 

Výhoda varianty 0 spočívající v tom, že by správce daně měl pro první vykazované účetní 

období více informací, nepřeváží nad ostatními kritérii, zejména pokud jde o dopady na 

mimoevropské nadnárodní skupiny podniků, kterým je potřeba poskytnout dostatečný čas na 

adaptaci na novou právní úpravu.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNACFHHCB3)



42 

 

G Posun lhůty pro ohlášení 

2 Návrh variant řešení 

Varianta 0 – Výchozí lhůta 

Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků podá za každé jednotlivé účetní období 

nadnárodní skupiny podniků ohlášení, a to ve lhůtě do konce tohoto období. 

Varianta 1 – Výchozí lhůta a jednorázové ohlášení 

Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků podá za první účetní období nadnárodní 

skupiny podniků ohlášení, a to ve lhůtě do konce tohoto období. Toto ohlášení zůstane 

v platnosti i pro další účetní období, a to s výhradou změny okolností, které česká členská 

entita musí správci daně ohlásit do 15 dnů. 

Varianta 2 – Posunutí lhůty 

Česká členská entita nadnárodní skupiny podniků podá za každé jednotlivé účetní období 

nadnárodní skupiny podniků ohlášení, a to ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání k 

dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období, ve kterém skončilo vykazované účetní 

období. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

V případě, kdy by byla lhůta pro podání ohlášení prodloužena až do konce lhůty pro podání 

řádného tvrzení k dani z příjmů, by mohlo u některých českých členských entit dojít k tomu, 

že by lhůta pro ohlašování skončila později než lhůta pro oznamování. 

Zdaňovacím obdobím pro daň z příjmů může být jiné období, než účetní období, za které se 

sestavuje konsolidovaná účetní závěrka za nadnárodní skupinu podniků, na což také pamatují 

pokyny k vyplnění zprávy podle zemí. V extrémním případě by se mohla tato období 

překrývat pouze po jeden kalendářní měsíc. V takovém případě by lhůta pro ohlašování 

skončila buď (i) v průběhu účetního období nadnárodní skupiny podniků (pokud by se lhůta 

měla vztahovat ke zdaňovacímu období, které končí v průběhu účetního období skupiny) nebo 

(ii) by skončila až 14 (11+3) resp. 17 (11+6) měsíců po skončení účetního období (pokud by 

se lhůta měla vztahovat ke zdaňovacímu období, ve kterém skončilo účetní období skupiny). 

Obrázek 2: Běh lhůty pro ohlášení v případě ad (i) 

Účetní období nadnárodní skupiny podniků
12 měsíců

Zdaňovací období české členské entity
12 měsíců

Čas

Lhůta pro podání 
daňového přiznání

3 až 6 měsíců

1 měsíc

4 až 7 měsíců  
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Obrázek 3: Běh lhůty pro podání ohlášení v případě ad (ii) 

Účetní období nadnárodní skupiny podniků
12 měsíců

Zdaňovací období české členské entity
12 měsíců

Čas

Lhůta pro podání zprávy podle zemí
12 měsíců

Lhůta pro podání 
daňového přiznání

3 až 6 měsíců

1 měsíc

14 až 17 měsíců

11 měsíců

 

V případě ad (i) by došlo ke zkrácení lhůty pro podání ohlášení, což by bylo v rozporu se 

smyslem možnosti prodloužení lhůty. V případě ad (ii) by došlo k tomu, že by lhůta pro 

ohlášení uplynula až po lhůtě pro podání oznámení, případně i po lhůtě pro poskytnutí zprávy 

jiným státům, což je nežádoucí vzhledem k tomu, že ohlášení má sloužit k tomu, aby bylo 

možné kontrolovat plnění oznamovací povinnosti a případně včas zakročil. 

V obou případech by tedy došlo k nežádoucím výsledkům, a proto je nutné variantu 2 

vyloučit, protože by došlo k chybné transpozici směrnice. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Jako hlavní hodnotící kritéria byla identifikována: 

 Administrativní náročnost 

 Náklady českých členských entit nadnárodních skupin podniků 

 Aktuálnost informací 

Dále pak z analýzy rizik vyplynula další kritéria: 

 Chybná implementace předpisu Evropské unie 

3.2 Náklady  

Administrativní náročnost 

Kritérium administrativní náročnosti představuje náklady správce daně při přijímání 

a zpracování ohlášení. 

Náklady českých členských entit nadnárodních skupin podniků 

Kritérium nákladů českých členských entit nadnárodních podniků představuje náklady, 

které musí tyto entity vynaložit na řádné splnění ohlašovací povinnosti. 

3.3 Přínosy  

Aktuálnost informací 

Kritérium aktuálnost informací zohledňuje stáří a použitelnost informací získaných 

v ohlášení pro správce daně. 
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3.4 Vyhodnocení variant 

3.4.1 Varianta 0 – Výchozí lhůta 

Administrativní náročnost 

Varianta 0 představuje významnou administrativní zátěž správce daně, protože musí být 

každoročně přijato podání od všech českých členských entit nadnárodních skupin podniků 

a toto ohlášení musí být poté každoročně zpracováno.  

Vzhledem k tomu, že konec lhůty pro podání ohlášení není stanoven k pevnému datu, ale je 

vázáno na konec účetního období, za které se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka 

nadnárodní skupiny podniků, které může skončit zásadně k poslednímu dni libovolného 

kalendářního měsíce, nelze ani rozumným způsobem plánovat kapacity na zpracování těchto 

podání. 

Náklady českých členských entit nadnárodních skupin podniků 

Varianta 0 představuje významnou zátěž české členské entity nadnárodních skupin podniků, 

která by v případě jejího zavedení musela každoročně podávat správci daně ohlášení. Lze 

předpokládat, že u většiny takových entit by toto ohlášení bylo každoročně stejné, zejména 

pokud by šlo o entity, jejichž nejvyšší mateřská entita je ze státu nebo jurisdikce, se kterými 

probíhá výměna zpráv podle zemí. Šlo by tedy zejména o členské státy Evropské unie nebo 

o členské státy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). V takovém případě 

bude v ohlášení uvedena jako vykazující entita vždy nejvyšší mateřská entita této skupiny 

a nepřipadá v úvahu, že by v některých letech byla v ohlášení uvedena jiná entita určená 

skupinou k vykazování. 

Aktuálnost informací 

Správce daně by měl v případě zavedení varianty 0 jednou ročně k dispozici aktuální 

informace, které ale mohou s ohledem na to, že lhůta pro oznamování činí 12 měsíců, zastarat 

dříve, než dojde k podání zprávy podle zemí. Součástí ohlášení jsou i informace nutné 

k technickému zabezpečení oznamování, které se mohou změnit i v případě, že u vykazující 

české členské entity dojde k personální změně, která vyústí ve změnu v osobě, která byla 

správci daně ohlášená jako osoba, jejíž elektronický podpis bude sloužit k podpisu oznámení. 

V takovém případě budou informace získané z ohlášení již neaktuální. 

Chybná implementace předpisu Evropské unie 

Varianta 0 představuje doslovnou transpozici směrnice. 

3.4.2 Varianta 1 – Výchozí lhůta a jednorázové ohlášení 

Administrativní náročnost 

Varianta 1 představuje jednorázovou významnou administrativní zátěž správce daně 

spočívající v příjmu a zpracování ohlášení od všech českých členských entit nadnárodních 

skupin podniků v průběhu prvního vykazovaného účetního období těchto skupin. V dalších 

účetních obdobích lze předpokládat sice průběžnou, avšak administrativně nenáročnou 

agendu spojenou s přijímáním a zpracováním změn v ohlášení od jednotlivých českých 

členských entit nadnárodních skupin podniků. 
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Náklady českých členských entit nadnárodních skupin podniků 

Varianta 1 představuje jednorázovou zátěž české členské entity v prvním účetním období, kdy 

tato entita musí podat ohlášení. Tato entita pak musí následně již hlásit pouze změny 

v ohlášení, kterými bude zejména skutečnost, že v rámci skupiny byla určena jiná zastupující 

mateřská entita nebo jiná zastupující evropská entita (toto nepřipadá v úvahu v případech, kdy 

je nejvyšší mateřská entita skupiny ze státu nebo jurisdikce, se kterými probíhá výměna zpráv 

podle zemí), případně když dojde ke změně údajů k technickému zabezpečování oznamování, 

například ke změně v elektronickém podpisu pověřeného zaměstnance této entity. 

Aktuálnost informací 

V případě zavedení varianty 1 bude správce daně disponovat vždy informacemi, které jsou 

aktuální s výhradou posledních 15 dní, tedy lhůty pro ohlášení změny údajů. 

Chybná implementace předpisu Evropské unie 

Varianta 1 představuje odchýlení od doslovného znění směrnice, protože namísto 

každoročního ohlašování, které má proběhnout v průběhu vykazovaného účetního období, 

stanovuje, že takové ohlášení má být podáno pouze v průběhu prvního účetního období a dále 

mají být již pouze ohlašovány změny ohlášených údajů.  

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno 

v kapitole 3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, 

ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti číslicemi od 

nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 2). 

Tabulka 9: Vyhodnocení navržených variant 

 

Administrativní 

náročnost 

Náklady českých 

členských entit 

nadnárodních skupin 

podniků 

Aktuálnost informací 
Chybná implementace 

předpisu Evropské unie 

V0 2 2 2 1 

V1 1 1 1 2 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií vyplynula 

jako nejvhodnější varianta 1, která je vhodná především z hlediska hlavních hodnotících 

kritérií, kterými jsou administrativní náročnost a náklady českých členských entit 

nadnárodních skupin podniků.  

V hodnotícím kritériu rizika chybné implementace předpisu Evropské unie vychází sice 

varianta 0 lépe, protože nepředstavuje odchýlení od doslovného textu směrnice, avšak 

smyslem transpozice směrnic není jejich doslovný přepis do českého právního řádu, ale 

dosažení sledovaného cíle vhodnými prostředky na národní úrovni. I přesto, že se varianta 1 

od směrnice odchyluje, dosahuje stejného cíle, tedy toho, aby správce daně měl k dispozici 

pro každé posuzované účetní období relevantní informace týkající se oznamovací povinnosti.  

Navíc varianta 0 představuje variantu, na základě které získá správce daně méně aktuální 

informace, a to přesto, že je tato varianta více zatěžující jak pro něj, tak pro české členské 

entity. 
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Implementace, konzultace a kontakty 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Ministerstvo financí zajistí implementaci regulace tím, že předloží návrh novely zákona o 

mezinárodní spolupráci při správě daní. Aktuální harmonogram předpokládá, že návrh bude 

předložen vládě do září 2016. 

6 Přezkum účinnosti regulace  

Přezkum účinnosti regulace bude proveden v rámci pravidelného vyhodnocování mezinárodní 

spolupráce, které provádí členské státy Evropské unie společně s Evropskou komisí. 

7 Konzultace a zdroje dat 

Vycházelo se z konzultací s Generálním finančním ředitelstvím, se společností 

PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. a z podkladů, které poskytla Evropská komise 

ke svému návrhu. 
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Velká Británie 

 Statutory instruments 2016 No. 237 Taxes. The Taxes (Base Erosion and Profit 

Shifting) (Country-By-Country Reporting) Regulations 2016. Dostupné z: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/237/pdfs/uksi_20160237_en.pdf 

Spojené státy americké 

 REG–109822–15, Notice of Proposed Rulemaking Country-by-Country Reporting. 

Dostupné z: https://www.irs.gov/irb/2016-14_IRB/ar13.html 

 26 U.S. Code § 6038 - Information reporting with respect to certain foreign 

corporations and partnerships. Dostupné z:  

http://uscode.house.gov/download/releasepoints/us/pl/114/165/pdf_usc26@114-

165.zip 
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