
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: IX. 

 

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 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 2. srpna 2016, s termínem dodání 

stanovisek do 30. srpna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

9. Ministerstvo vnitra 1. Z K čl. I bodu 14 – k § 13zo: 

Ačkoli pokuty podle § 13zo jsou sankcemi za platební delikt 

(obdobně jako je tomu v případě § 13n v platném znění), na který se 

koncepce reformy správního trestání přímo nevztahuje, nesouhlasíme s 

jejich výší. V důvodové zprávě se uvádí, že nadnárodní skupiny 

podniků tvoří propojený celek a tento zákon upravuje pouze takové 

skupiny, jejichž roční výnos přesahuje cca 20 miliard Kč a dále se 

uvádí přehled výše sankcí za nesplnění oznamovací povinnosti v 

zahraničí, což podle předkladatele odůvodňuje navrhovanou výši 

pořádkové pokuty (1 a 3 miliony Kč). Výše pořádkové pokuty by však 

měla dle našeho názoru primárně vycházet z § 247 daňového řádu, kde 

je horní hranice pořádkové pokuty ve výši maximálně půl milionu Kč. 

Je nutno mít na zřeteli charakter pořádkových pokut, které mají vynutit 

nesplnění povinnosti, nikoli však trestat. Proto by jejich výše neměla 

být nepřiměřeně přísná. Jiná situace by byla v případě, kdy by se 

jednalo o pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, která se 

od pořádkové pokuty svou povahou odlišuje, neboť jejím cílem je 

naopak trestat. Maximální výše této pokuty je přitom podle § 247a 

odst. 1 daňového řádu půl milionu Kč, v případě daňového subjektu ve 

výši 2 miliony Kč (odstavec 2 téhož ustanovení). Pokud by to bylo 

řádně odůvodněno, bylo by možné ve zvláštním zákoně stanovit za 

nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (zde oznamovací povinnosti) 

vyšší pokutu (např. 3 miliony Kč), nežli je obecně stanovena v § 247a 

daňového řádu. I v důvodové zprávě uvedené peněžité tresty ukládané 

za nesplnění oznamovací povinnosti v zahraničí dle našeho názoru 

svou povahou korespondují spíše s pokutou za nesplnění povinnosti 

nepeněžité povahy, nežli s pořádkovou pokutou. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vyhověno. 

V návaznosti na získání doplňujících informací, týkajících se horní 

hranice obdobných sankcí ukládaných dalšími (zejména sousedními) 

státy, byla výše sankcí upravena následujícím způsobem: 

 hranice sankce ve výši 3.000.000,- Kč byla snížena na 

1.500.000,- Kč 

 hranice sankce ve výši 1.000.000,- Kč byla snížena na 

600.000,- Kč 

Předpokladem pro snížení je dále to, že pokuty podle § 13zo odstavců 

2, 3 a 4 je možné ukládat opakovaně, což by mělo přispět ke splnění 

požadavků směrnice Rady (EU) 2016/881 na zavedení účinných 

a odrazujících sankcí.  

Zároveň je však nutné mít na paměti, že v případě plnění povinností 

ohledně zpráv podle zemí je subjektem těchto povinností nejenom 

český daňový subjekt, ale také celá nadnárodní skupina podniků. 

Navržené sankce by tak měly co do své přísnosti odpovídat minimálně 

evropskému kontextu. Z České republiky nelze učinit místo, které by 

bylo pro nadnárodní skupiny podniků přitažlivé z hlediska ukládání 

nejnižších sankcí za nepodání zprávy podle zemí, a to nejenom z 

pohledu účinnosti regulace, ale i proto, že v takovém případě lze 

předpokládat vyšší vytížení orgánů Finanční správy České republiky, 

protože by pravděpodobně došlo k tomu, že by podáváním zpráv podle 

zemí byly pověřovány zejména české členské entity, kterým by v rámci 

Evropské unie hrozily nejnižší sankce, pokud by řádně neplnily 

oznamovací povinnost. 

Efektivnost navržených sankcí ve vztahu k plnění s nimi spojených 

povinností bude vyhodnocena v rámci přezkumu účinnosti regulace, 

jehož provedení plánujeme na rok 2020.  

Text zákona byl upraven. 
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Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

10. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

1. Z K ust. § 12e, § 13zg odst. 1 písm. a), § 13zk odst. 2 písm. a) bod 2 a 

odst. 3 písm. b) bod 2, § 13zp odst. 2: 

  

MZV nesouhlasí s navrženým způsobem odkazu na státy, ve vztahu 

k nimž se uplatní ustanovení § 13zg odst. 1 písm. a), § 13zk odst. 2 

písm. a) bod 2 a odst. 3 písm. b) bod 2, § 13zp odst. 2, a to vzhledem 

k nejasné mezinárodněprávní povaze „dohod příslušných orgánů“. 

  

Tato připomínka je zásadní.  

 

Odůvodnění:  

Byť se v důvodové zprávě uvádí, že „dohody příslušných orgánů“ 

představují „technický dokument“, není povaha těchto dohod 

z hlediska mezinárodního práva veřejného známa. V důvodové zprávě 

se totiž nezmiňuje skutečnost, že z komunikace (diplomatickou cestou) 

se státy, které rovněž podepsaly tzv. Berlínskou mnohostrannou 

dohodu /Mnohostrannou dohodu příslušných orgánů o automatické 

výměně informací o finančních účtech/ a tzv. Pařížskou mnohostrannou 

dohodu /Mnohostrannou dohodu příslušných orgánů o výměně zpráv 

podle zemí/ vyplývá, že je některé z nich považují nikoli za pouhé 

technické dokumenty, nýbrž za mezinárodní smlouvy. Jde například o 

Francii (v případě Berlínské i Pařížské mnohostranné dohody), 

Německo (v případě Berlínské mnohostranné dohody; k Pařížské 

mnohostranné dohodě se dosud nevyjádřilo), Švýcarsko (v případě 

Pařížské mnohostranné dohody; k Berlínské mnohostranné dohodě 

nebylo dotazováno), Estonsko (v případě Berlínské mnohostranné 

dohody; k Pařížské mnohostranné dohodě nebylo dotazováno) a 

Maďarsko (v případě Berlínské mnohostranné dohody; k Pařížské 

mnohostranné dohodě nebylo dotazováno). Některé jiné státy naproti 

tomu sdělily, že podle jejich názoru se o mezinárodní smlouvy nejedná. 

Než bude mezinárodněprávní povaha dohod příslušných orgánů 

vyjasněna (nejlépe na úrovni OECD), nepovažuje MZV za možné, aby 

tyto dokumenty byly jakýmkoli způsobem přímo zakotveny v zákoně 

(od jejich mezinárodněprávní povahy by se ostatně zřejmě i odvíjela 

formulace příslušných ustanovení zákona).  

 

O nejasnosti povahy „dohod příslušných orgánů“ svědčí i samotný 

předložený materiál, jelikož jsou v něm používány obraty, které 

v rozporu s tvrzením o jejich technické povaze přiznávají těmto 

dohodám právní účinky, zejména když se hovoří o „účinnosti“ těchto 

Vyhověno. 

Text zákona a důvodové zprávy byl po konzultaci s připomínkovým 

místem upraven v duchu připomínky.  
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Č. 

res. 
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Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

dohod [§ 13zg odst. 1 písm. a), § 13zk odst. 2 písm. a) bod 2, odst. 3 

písm. b) bod 2] a o „rozporu“ s těmito dohodami [§ 13zg odst. 1 písm. 

a)]. V § 13zp odst. 2 se pak užívá obrat „uzavření“ těchto dohod. 

 

Právní povaha „dohod příslušných orgánů“ není jasná ani z navrženého 

znění § 12e,které ostatně ani neodpovídá zcela příslušnému ustanovení 

unijního předpisu, jež má být transponováno. Ve Směrnici 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, se totiž v příloze III, bodu 11 stanoví, že „Termínem 

„kvalifikační dohoda mezi příslušnými orgány“ se rozumí dohoda, 

kterou uzavřeli zmocnění zástupci členského státu Unie a mimounijní 

jurisdikce, jež jsou smluvními stranami mezinárodní dohody, a která 

ukládá automatickou výměnu zpráv podle jednotlivých zemí mezi 

jurisdikcemi těchto smluvních stran.“.  

 

Toto vymezení, jakož i další text citované směrnice, v němž se  hovoří 

o „účinnosti“ kvalifikačních dohod mezi příslušnými orgány, 

naznačuje, že dohody příslušných orgánů by spíše než pouhými 

technickými dokumenty mohly skutečně být mezinárodními 

smlouvami.  

 

Za problematickou MZV považuje i skutečnost, že dohody příslušných 

orgánů nejsou publikovány, resp. že jejich publikace není v návrhu 

zákona nijak upravena. Jedná-li se o mezinárodní smlouvy, nebyla 

v případě Berlínské mnohostranné dohody a Pařížské mnohostranné 

dohody splněna povinnost požádat o jejich publikaci ve Sbírce 

mezinárodních smluv, nehledě na ignorování řádného postupu při jejich 

sjednávání, resp. jejich podpisu, určeného Ústavou České republiky 

a dalšími předpisy upravujícími sjednávání mezinárodních smluv. 

 

S ohledem na výše uvedené se v zájmu nalezení konstruktivního řešení 

dává ke zvážení, zda namísto přímých odkazů na dohody příslušných 

orgánů návrh zákona nekoncipovat spíše tak, že Ministerstvo financí 

vyhláškou zveřejní seznam států, s nimiž budou informace podle 

zákona vyměňovány, resp. ve vztahu k nimž se uplatní ustanovení § 

13zg odst. 1 písm. a), § 13zk odst. 2 písm. a) bod 2 a odst. 3 písm. b) 

bod 2, § 13zp odst. 2, a příslušná ustanovení zákona, která na tyto státy 

odkazují, neformulovat neutrálně (tj. bez použití pojmů „v účinnosti“, 

„uzavření“ a „rozpor s“. Toto řešení by mohlo zahrnovat: 
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Č. 

res. 
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Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

 vypuštění definice „dohod příslušných orgánů“ (§ 12e) a 

 doplnění zmocňovacího ustanovení (např. jako nový § 12e), na 

jehož základě by Ministerstvo financí mohlo vydat „vyhlášku 

obsahující seznam států nebo jurisdikcí, s jejichž příslušnými 

orgány Ministerstvo podepsalo dohodu k provedení mezinárodní 

smlouvy“ a 

 změnu formulace následujících ustanovení: 

o v § 13zg odst. 1 písm. a): „tento stát nebo jurisdikce 

je uveden na seznamu států ve vyhlášce podle § 12e, 

ale tento stát nebo jurisdikce pozastavily 

automatickou výměnu informací, nebo“ 

o v § 13zk odst. 2 písm. a) bod 2: „2. pro vykazované 

účetní období se nejedná o stát, který je uveden na 

seznamu států ve vyhlášce podle § 12e, nebo“ 

o v § 13zk odst. 3 písm. b) bod 2: „2. pro vykazované 

účetní období se nejedná o stát, který je uveden na 

seznamu států ve vyhlášce podle § 12e“ 

o v § 13zp odst. 2: „(2) Zpráva podle zemí za 

nadnárodní skupinu podniků se poskytne 

kontaktnímu místu jiného členského státu nebo 

smluvního státu, který je pro dané vykazované účetní 

období uveden na seznamu států ve vyhlášce podle § 

12e, ze kterých je členská entita této skupiny, 

uvedená v této zprávě.“ 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

1. D K novelizačním bodům 8 a 12 – vzhledem k tomu, že oba novelizační 

body řeší totožnou problematiku, tj. nahrazují slova „způsobem 

umožňujícím dálkový přístup“ slovy „Finančním zpravodaji“, 

doporučujeme oba novelizační body spojit. 

Vysvětleno. 

Tyto body není z důvodu přehlednosti vhodné spojit, protože se mezi 

nimi nachází jiné novelizační body. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

1. D Doporučujeme v § 13zc odst. 2 za slova „ přepočtená podle“ vložit 

slovo „průměrného“. 

 

Vyhověno. 

Text zákona byl upraven. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

2. D Doporučujeme v § 13zo odst. 1 písm. a) doplnit slova „použité při 

sestavování zprávy podle zemí za tuto skupinu“. 

 

Vysvětleno. 

Vymezení skutkové podstaty navazuje na § 13zj, který obsah této 

povinnosti vymezuje. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

3. D Doporučujeme v § 13zf odst. 2 slovo „který“ nahradit slovem „která“. 

 
Vysvětleno. 

Slovo „který“ se váže na větný člen „jediného zástupce“ a je s tímto 

větným členem ve shodě. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

1. Z k  závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Požadujeme doplnit do ZZ RIA i zhodnocení podstaty navrhované 

úpravy, tj. samotného zavedení automatické výměny zpráv 

Vyhověno. 

Text závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace byl upraven. 
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Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

nadnárodních skupin podniků podle zemí pro daňové účely (včetně 

povinnosti českých členských entit nadnárodních skupin podniků tyto 

zprávy správci daně předkládat). Ačkoli daná úprava nemá reálnou 

alternativu a její porovnání s nulovou variantou bude ve vztahu k volbě 

řešení ryze formální (a lze je omezit na vyloučení nulové varianty z 

důvodu rozporu s povinnostmi ČR vyplývajícími z jejího členství v 

EU, popř. i jejími mezinárodními závazky), je provedení tohoto 

zhodnocení nezbytné pro identifikaci a posouzení celkových přínosů a 

nákladů navrhované úpravy oproti stávajícímu stavu a jejích dopadů ve 

vymezených oblastech (které je třeba uvést v textu samotné ZZ RIA, 

nikoli jen v jejím shrnutí). 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

2. Z k  závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Požadujeme doplnit do popisu cílového stavu (stejně jako  

do odpovídající části shrnutí) obecný věcný cíl navrhované úpravy, tj. 

eliminaci, popř. minimalizaci případů vyhýbání se daňovým 

povinnostem ze strany nadnárodních skupin podniků. Stávající podoba 

vymezení cílového stavu se omezuje výlučně na formální cíl řádné 

transpozice příslušné evropské směrnice a dílčí cíle zajišťující 

efektivitu v rámci jí zvoleného řešení, což vyvolává dojem 

samoúčelnosti navrhované úpravy a neposkytuje dostatečnou představu 

o jejím celkovém účelu (ve vztahu k němuž je třeba hodnotit zvolené 

řešení a následně i jeho praktické fungování); ve shrnutí ZZ RIA je pak 

namísto cíle popsán obsah zvoleného řešení. 

Vyhověno. 

Text závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace byl upraven. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

3. D k  závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Doporučujeme v příslušné části ZZ RIA upřesnit popis dotčených 

subjektů a dopadů, jež na ně bude mít navrhovaná úprava; zejména u 

orgánů finanční správy doplnit možnost využití údajů získaných ze 

zpráv podle zemí pro účely daňových kontrol (s rozlišením, zda tyto 

údaje povedou ke zvýšení rozsahu kontrolní činnosti či jen k jejímu 

cílenějšími zaměření) a u orgánů činných v trestním řízení vysvětlit, jak 

konkrétně se jich navrhovaná úprava dotýká, tj. jsou-li zmíněny pouze 

jakožto potenciálně dotčené subjekty v návaznosti na vyhodnocení 

(nezvolené) varianty povahy sankce za porušení oznamovací 

povinnosti ve formě trestného činu, či zda se předpokládá využitelnost 

získaných údajů pro účely trestního řízení (např. zkrácení daně) v rámci 

aplikace zvoleného řešení. 

Vyhověno.  

Text závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace byl upraven. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

4. D k  závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Doporučujeme v příslušné části ZZ RIA uvést skutečný popis 

existujícího právního stavu (nejen pouhý výčet dotřených právních 

předpisů) a jeho zhodnocení, a to jak z hlediska existující úpravy 

mezinárodní výměny informací v oblasti daní, tak z hlediska dosavadní 

Vyhověno. 

Text závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace byl upraven. 
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vlády úpravy cílené na eliminaci daňových úniků ze strany nadnárodních 

skupin podniků (např. problematika převodních cen mezi spojenými 

osobami). 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

5. D k  závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 

Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace uvést termín jeho 

provedení (v návaznosti na termíny vyhodnocování mezinárodní 

spolupráce v oblasti daní) a doplnit konkrétní indikátory, podle nichž 

bude posuzována účinnost navržené právní úpravy, tj. naplnění jejích 

cílů, popř. její nezamýšlené důsledky. 

Vyhověno. 

Text závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace byl upraven. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

6. D k návrhu zákona 

Doporučujeme sjednotit terminologii používanou v navrhovaném 

zákoně a nahradit termín „skupina nadnárodních podniků“ na všech 

místech, kde se vyskytuje (např. § 13zd odst. 3 a 4; § 13zk odst. 2 

písm. a) bod 2., odst. 3 a 4,; § 13zo odst. 5, § 13zp odst. 3) termínem 

„nadnárodní skupina podniků“. 

Vyhověno. 

Text zákona byl upraven. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

1.  Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 

října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 

v Evropské unii, v platném znění.  
 
Po stránce materiální: 

Předložený materiál má implementační charakter, neboť do právního 

řádu ČR transponuje směrnici 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 (dále jen „DAC 

IV“).  

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Pro oblast mezinárodní spolupráce při správě daní je stěžejní směrnice 

Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci 

v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, v konsolidovaném 

znění (dále jen „DAC“).  

Návrhu se okrajově týká rovněž  

 směrnice Rady (EU) 2015/2060 ze dne 10. listopadu 2015, 

Bere se na vědomí. 
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kterou se zrušuje směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů 

z úspor v podobě úrokových plateb.  

 

Z oblasti mezinárodních dokumentů je rovněž nutné zmínit  

 

 Pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským 

společenstvím a Republikou San Marino, kterou se 

stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným 

směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve 

formě příjmů úrokového charakteru (22015A1231(01))  

  Pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským 

společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví 

opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí 

Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě 

příjmů úrokového charakteru (22015A1219(02))  

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

2. D K výkaznictví a implementaci směrnice DAC IV 

K § 13zl odst. 2: 

 

Toto ustanovení stanoví, že lhůta pro oznámení v případě systémového 

selhání neskončí dříve než 3 měsíce ode dne, kdy ministerstvo toto 

selhání zveřejnilo. Není jasné, kde v DAC IV má nastavená 3 měsíční 

lhůta oporu. Žádáme vyjasnit nebo odst. 2 v návrhu odpodtrhnout. 

Vyhověno. 

Podtržení bylo zrušeno. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

3. D K výkaznictví a implementaci směrnice DAC IV 

K § 13zm odst. 4: 

 

Zde je obdobná situace jako v případě výše uvedeného paragrafu (viz 

§13zl odst. 2). Žádáme uvést, z čeho 15tidenní lhůta pro ohlášení 

změny údajů vyplývá nebo odst. 4 návrhu odpodtrhnout a odstranit jej 

z rozdílové tabulky.    

Vyhověno. 

Podtržení bylo zrušeno. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

4. D K výkaznictví a implementaci směrnice DAC IV 

K § 13zk odst. 5: 

 

K tomuto ustanovení je v rozdílové tabulce uvedena příloha III odd. II 

bod 2, který podle našeho názoru s navrženým zněním nekoresponduje. 

Žádáme vyjasnit, resp. uvést k odst. 5 relevantní článek DAC IV. 

Vysvětleno. 

§ 13zk odst. 5 v podstatě upravuje výjimku z výjimky, resp. říká, kdy 

se řadová česká členská entita (s nejvyšší mateřskou společností mimo 

EU či smluvní jurisdikci), z které byly původně povinnosti týkající se 

zprávy podle zemí sejmuty (tím, že se k nim jiná členská entita z jiné 

jurisdikce jako náhradní mateřská společnost přihlásila), stává znovu 

povinná zprávu podle zemí připravit a předat správci daně (protože 

došlo k porušení jedné ze základních podmínek, kterou musí jurisdikce 

uvedené náhradní matky splňovat, tj. došlo v ní k případu systémového 

selhání).  

Uvedený oddíl II bod 2 DAC IV řeší prakticky stejnou situaci – tj. že 

řadová (např. česká) členská entita nemusí zprávu podle zemí za svou 
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nejvyšší mateřskou společnost sestavit a podávat v případě, že se k této 

povinnosti přihlásí náhradní mateřská společnost, a povinnost podávat 

zprávu podle zemí je z ní sejmuta. Pokud ale v jurisdikci této 

náhradní matky dojde k systémovému selhání, srov. písm. c) oddílu 

II bodu 2, pak toto sejmutí povinnosti neplatí, tj. řadová členská 

entita se stává znovu povinnou k sestavení a podání zprávy podle 

zemí.    

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

5. D K výkaznictví a implementaci směrnice DAC IV 

K § 13zo odst. 2, 3 a 4: 

Tato ustanovení ukládají sankce za porušení oznamovací povinnosti. 

Přestože čl. 1 odst. 7 – článek 25a DAC IV stanoví sankce za porušení 

povinností stanovených zákonem, žádáme výši pokut nepodtrhávat, 

neboť výše uvedený článek směrnice uvádí „pouze“ kritéria pro jejich 

stanovení – musí být účinné, přiměřené a odrazující, jejich konkrétní 

výši tedy nestanoví. 

Vysvětleno. 

Uvedený odst. 7 článku 25a sice neobsahuje konkrétní druh a výši 

sankcí, ale jak je uvedeno i v připomínce, obsahuje kritéria pro jejich 

stanovení a jasně z nich vyplývá závazek tato kritéria v podobě 

konkrétních sankcí do vnitrostátního právního řádu transponovat. Proto 

lze mít za to, že se o transpoziční ustanovení jedná. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

6. D K jednotlivým ustanovením návrhu 

K § 13ta:  

 

Navrhujeme ustanovení lépe formulovat, např. slovy „o volbě, kterou 

umožňuje provést mezinárodní smlouva,“ nebo „o využití oprávnění 

příslušného orgánu ČR stanovit jednostranně úpravu ve věcech, ve 

kterých to smlouva připouští, včetně znění této úpravy.“ 

Vyhověno jinak, 

Text zákona byl upraven. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

7. Z K jednotlivým ustanovením návrhu 

K § 13zb odst. 1:  

 

Není jasné, proč podnikem (enterprise ve smyslu DAC IV) nemůže být 

fyzická osoba. Ta podle odst. 2 bude moci být zřejmě také např. 

mateřským subjektem, a proto je třeba definici rozšířit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Směrnice DAC fyzické osoby vylučuje: 

 

Příloha III, oddíl I, bod 2: Termínem „podnik“ se rozumí jakákoli forma 

podnikání vykonávaná osobou uvedenou v čl. 3 bodě 11 písm. b), c) a d). 

 

Čl. 3 odst. 11: „osobou“: 

 

a) fyzická osoba; 

b) právnická osoba nebo 

c) pokud tak stanoví platné právní předpisy, sdružení osob uznané 

jako způsobilé k právním úkonům, avšak bez postavení 

právnické osoby, nebo 

d) jakékoli jiné právní uspořádání jakékoli povahy a formy, s 

právní subjektivitou či bez ní, vlastnící nebo spravující majetek, 

včetně z něj pocházejícího příjmu, jež podléhá některé z daní, na 

něž se vztahuje tato směrnice; 

  

Definice podniku tedy fyzické osoby nezahrnuje.  
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16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

8. Z K jednotlivým ustanovením návrhu 

K odst. 2:  

 

Podle § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, má povinnost 

sestavovat konsolidovanou účetní závěrku obchodní společnost v roli 

mateřské společnosti, což není tak široké vymezení, jako „podnik“ 

enterprise podle DAC IV. Navrhujeme upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Ustanovení navazuje na vymezení skupiny nadnárodních podniků (sic!) 

ve směrnici DAC. Skupinou je podle ní soubor podniků spřízněných 

strukturou vlastnictví tak, že musí sestavovat konsolidovanou účetní 

závěrku. 

Skupina tedy buď musí sestavovat takovou závěrku podle cizího práva, 

nebo podle práva České republiky. V případě, že jde o sestavování účetní 

závěrky podle práva České republiky, uplatní se podmínky v § 22 zákona 

o účetnictví a úprava tak (v souladu se směrnicí) dopadne pouze na ty 

soubory podniků, ve kterých je nějaká obchodní společnost, která má 

povinnost konsolidovat. 

To samé platí pro českou nejvyšší mateřskou entitu, která musí být 

obchodní společností, protože by jinak neměla povinnost konsolidovat (§ 

22 zákona o účetnictví a contrario). 

Naopak v případě zahraniční nejvyšší mateřské entity záleží na tom, jak 

je nastavena povinnost konsolidovat v její jurisdikci. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

9. D K jednotlivým ustanovením návrhu 

K § 13zc odst. 1 písm. b): 

 

Navrhujeme místo stávajícího konkrétného vymezení použít pojem 

„daňové rezidentury“ ve dvou státech (např. zákon č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, zná pojem daňový rezident jiného státu, tedy je 

používán). 

Vysvětleno. 

V kontextu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se tradičně 

spojení „daňový rezident“ ze směrnice DAC transponuje slovy „podléhá 

zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa 

vedení“ (srov. § 13, § 13e odst. 4). Použití pojmu „daňový rezident“ 

přímo ze zákona o daních z příjmů je nežádoucí, protože by mohlo dojít 

k obsahovému nesouladu pojmu daňový rezident podle směrnice DAC 

a podle zákona o daních z příjmů. Navíc zákon o daních z příjmů 

definuje tento pojem pouze ve vztahu k České republice (poplatník je 

buď český rezident, nebo český nerezident), zatímco v kontextu tohoto 

ustanovení je rozhodné i to, že danou osobu považuje za daňového 

rezidenta i jiný stát nebo jurisdikce. 

Zákon o mezinárodní spolupráci sice pro účely (a pouze pro účely) 

automatické výměny informací oznamovaných finančními institucemi 

pojem „daňový rezident“ zavádí, šlo však o výjimečný postup, 

odůvodněný extenzivním použitím tohoto pojmu v rozsáhlých přílohách 

směrnice DAC II. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

10. D K jednotlivým ustanovením návrhu 

K § 13zd odst. 1: 

 

Požadujeme vyjasnit, proč ve výčtu nefiguruje i případ „členského 

subjektu“ („členské entity“) dle Přílohy III, oddílu I bodu 5. písm. c) 

DAC IV.. 

Vysvětleno. 

Část členské entity, vykonávající činnost prostřednictvím stálé 

provozovny se podle směrnice považuje za členskou entitu pouze pro 

účely výkaznictví ve zprávě podle zemí, samostatně se jí jinak práva a 

povinnosti neukládají. 

Z tohoto důvodu se taková část členské entity nepovažuje obecně za 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFGL7555)



   

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

samostatnou členskou entitu (§ 13zd odst. 1 a contario), a považuje se za 

samostatnou entitu pouze ve vztahu k údajům uvedeným ve zprávě podle 

zemí (§ 13zh odst. 4). 

Do ustanovení upravujícího postup ústředního kontaktního orgánu bylo 

doplněno, že se zprávy podle zemí předají i do států nebo jurisdikcí, ve 

kterých jsou takové stálé provozovny. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

11. Z K jednotlivým ustanovením návrhu 

K § 13zf odst. 3:  

 

Dle znění Přílohy III, oddílu II bodu 1 předposlední odstavec DAC IV 

má povinnost určit zastupující evropskou entitu skupina samotná. 

Pokud by platilo, že totéž může ohlásit bez dalších podmínek kterákoli 

evropská členská entita, mohlo by dojít k libovůli a nejasnostem při 

souběhu více takových určení. Ohlášení se musí dít na základě 

rozhodnutí skupiny, což není v návrhu vyjádřeno. Navrhujeme upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Není objektivně možné, aby správce daně mohl ověřit, zda skupina 

skutečně určila konkrétní zastupující evropskou entitu. Žádná 

harmonizovaná úprava, která by způsob takového skupinového 

rozhodnutí (a jeho formu) upravovala, neexistuje. Podmínka 

předchozího určení entity skupinou proto do textu zákona nebyla 

zahrnuta a uvedené ustanovení bylo transponováno způsobem, který 

odpovídá objektivní realitě. Informaci o tom, že nějaká členská entita je 

zastupující evropskou entitou, se správce daně dozví vždy pouze skrze 

konkrétní členskou entitu. Vzhledem k tomu, že správce daně nemá 

žádný nástroj jak tuto skutečnost ověřit, neověřuje ji a je na samotné 

skupině, aby se o splnění svých povinností týkajících se zpráv podle 

zemí v dané jurisdikci postarala. I když se v případě členských entit 

(s výjimkou stálých provozoven) jedná o právně nezávislé entity, 

ekonomicky tvoří taková skupina jeden koordinovaný celek (zejména 

v oblasti převodních cen).  

Předkladatel si není vědom způsobu, jak existenci takového rozhodnutí 

skupiny ověřit. Lze mít za to,, že by vyhovění připomínce s největší 

pravděpodobností znamenalo podstatnou mezeru v celé navržené právní 

úpravě. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

12. D K jednotlivým ustanovením návrhu 

K § 13zg odst. 2:  

 

Ustanovením se implementuje povinnost členského státu oznámit dané 

členské entitě, že z důvodu systémového selhání má povinnost podávat 

zprávu. Je otázkou, zda tuto povinnost lze splnit pouhým neadresným 

zveřejněním ve Finančním zpravodaji, DAC IV vyžaduje, aby 

povinnost byla uložena adresně, což v kontextu českého právního řádu 

znamená přinejmenším aktem, který standardně upravuje správní 

právo. 

Vysvětleno. 

Varianta individuálního doručování poplatníkům by představovala 

významnou administrativní zátěž správce daně, protože správce by 

musel identifikovat každou jednotlivou českou členskou entitu, na jejíž 

právní postavení by mohlo mít systémové selhání státu nebo jurisdikce 
vliv, a této entitě pak individuálně sdělení o systémovém selhání 
doručit. Nedoručení takového sdělení by mohlo plnění povinností 

týkající se zpráv podle zemí i významně ohrozit. Otázka 

individuálního doručování byla řešena v rámci vyhodnocení 

jednotlivých variant způsobu sdělení systémového selhání v Závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) – viz její str. 33, kde 

z hlediska vyhodnocovaných kritérií nebylo individuální doručování 

vyhodnoceno jako nejlepší varianta (je nutno upozornit na skutečnost, 

že ve slovním zhodnocení variant na straně 38 došlo vinou písařské 

chyby k prohození označení variant, což bylo na základě této 
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připomínky opraveno). Navíc se počítá s tím, že správce daně bude 

členské entity, o kterých je mu známo, že by mohly být dotčeny tímto 

systémovým selháním (např. proto, že řádně splnily ohlašovací 

povinnost), neformálně o systémovém selhání informovat, jak to 

odpovídá podobným případům ve stávající praxi. 
 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

13. Z K jednotlivým ustanovením návrhu 

K § 13zh odst. 1 písm. b) bod 2:  

 

Slova „stát nebo jurisdikce entity“ ještě neznamenají automaticky totéž 

co stát anebo jurisdikce v daňovém smyslu rezidentury, jak to míní čl. 

8aa odst. 3 písm. b) DAC IV, ale právě jen stát či jurisdikce. Nutno 

tedy upravit tak, aby měly význam státu daňové rezidentury. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

Ustanovení navazuje na § 13zd odst. 2. Text byl upraven tak, aby byl na 

toto ustanovení lépe navázán. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

14. Z K jednotlivým ustanovením návrhu 

K odst. 2:   

 

Prováděná věta DAC IV (Příloha III, oddíl III, pododdíl B., bod 4.) je 

specifičtější a směřuje ke zdroji, kterým je povinná účetní závěrka. 

Pokud se jako základ pro vykazování použije povinná účetní závěrka, 

veškeré částky se převedou do deklarované funkční měny vykazujícího 

nadnárodního podniku podle průměrného směnného kurzu pro rok 

uvedený v oddíle doplňujících informací šablony. Ustanovení je třeba 

upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Uvedený text bude obsažen v pokynech k tiskopisu zprávy podle zemí 

(srov. § 13zn odst. 1). 

Nadto lze konstatovat, že český překlad směrnice je nepřesný, protože se 

v oddílu doplňujících informací bude uvádět směnný kurs a nikoliv rok 

(ten je přímo v záhlaví zprávy). 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

15. D K jednotlivým ustanovením návrhu 

K odst. 3:  

 

„Stejným zdrojem“ je v Příloze III, oddíle III, části B bodu 4 míněna 

konzistence napříč časem, tedy každoročně. To je sice předmětem 

druhé věty, ale již první věta je zavádějícím způsobem příliš široká a je 

vhodné vložit slovo „každoročně“, aby shodnost zdrojů byla 

specifikována. 

Vysvětleno. 

Každoroční konzistence zdrojů vyplývá z kontextu odst. 3 věty druhé , 

jejíž aplikace je podmíněna použitím odchylného zdroje údajů než 

v předcházejícím období. Podstatné je, že při vyplňování šablony se z 

povahy věci stejným zdrojem údajů myslí celkově využití pouze 

jednoho ze zdrojů účetních informací uvedených v druhé větě části B 
bodu 4. Nedává smysl při vyplňování jednotlivých polí šablony smíchat 

údaje z konsolidovaných a zároveň samostatných závěrek, což by 

celkový obraz o rozvrstvení podnikání skupiny v jednotlivých 

jurisdikcích zkreslilo. Např. ten samý údaj o zisku společnosti X jednou 

ze samostatné a podruhé z konsolidované závěrky může být velmi 

odlišný. Smyslem přehledu je strukturovaný přehled o rozvrstvení 

ekonomické aktivity/příjmů a jejich zdanění napříč jurisdikcemi, 

z kterého se dá získat základní přehled o daňovém fungování skupiny, 

proto není možné z povahy věci používat v jedné šabloně různé zdroje 

údajů.  
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16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

16. D K jednotlivým ustanovením návrhu 

K § 13zk: 

 

Vyjádření v odst. 2 a odst. 3 si neodpovídají; používá se výraz „entita 

nadnárodní skupiny podniků“, tak „entita skupiny nadnárodních 

podniků“. Nutno sjednotit. 

Vyhověno. 

Text zákona byl upraven. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

17. D K jednotlivým ustanovením návrhu 

K § 13zm odst. 1 písm. a):   

 

Domníváme se, že pokud nastane situace podle písm. d) bodu 1., 

nemusí být nutně česká členská entita povinná provádět oznamování 

podle písm. a). V takovém případě by se písm. a) nemělo uplatnit a je 

třeba to v něm uvést, např. slovy „pokud je povinna oznamování 

provádět“. 

Vyhověno.  

Text zákona byl upraven. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

18. Z K jednotlivým ustanovením návrhu 

K § 13zn odst. 1:  

 

Tiskopis bude obsahovat údaje pro výkaznictví soukromých subjektů a 

fakticky transponovat Přílohu III oddíl III směrnice DAC IV. 

Transpozice provedená mimoprávním předpisem je nicméně 

problematická (srov. čl. 14 Metodických pokynů). 

Uvedený tiskopis bývá obvykle vydáván vyhláškou, nikoli pouhým 

veřejným sdělením, viz např. formuláře oznámení obsažené v 

prováděcí vyhlášce ČNB k zákonu č. 256/2004  Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu. Navrhujeme takto upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

V oblasti daňového práva není obvyklé vydávat tiskopisy vyhláškou. 

Ustanovení je naopak konstruováno obdobně k § 72 daňového řádu. 

Ministerstvo financí vydá příslušný tiskopis a ústřední kontaktní orgán 

(tedy Generální finanční ředitelství) k němu vydá formát a strukturu 

datové zprávy tak, aby ji bylo schopné zpracovat technické zařízení 

správce daně. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

19. D K jednotlivým ustanovením návrhu 

K § 13zo odst. 2 a 3:  

 

Míněny jsou pořádkové pokuty dle zák. č. 280/2009 Sb., daňového 

řádu. V zásadě by se jimi ale mělo sankcionovat nesplnění procesní 

povinnosti, v tomto případě se však nevede proces v pravém slova 

smyslu a je tak otázkou, zda – i vzhledem k navrhované horní hranici 3 

mil. Kč -  by nemělo jít spíše o jinou formu pokuty dle daňového řádu. 

Vysvětleno. 

Tento typ pokuty se používá již v § 13n odst. 2 Jiná forma sankce podle 

daňového řádu není vhodná, protože nemá donucující charakter. 

Povinnost podat oznámení je procesní povinností. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

20. Z K jednotlivým ustanovením návrhu 

K § 13zo odst. 3 a § 13zp odst. 3:  

 

Není zřejmé, kde je upravena povinnost členské entity oznámit 

členskému státu své rezidence, že nejvyšší mateřský subjekt odmítl 

zpřístupnit potřebné informace pro účely podání zprávy (Příloha III, 

oddíl II, bod 1 poslední pododstavec DAC IV). Je upravena až 

Vysvětleno. 

Uvedená povinnost je uvedena v podmínkách pro liberaci v § 13zo odst. 

5 písm. c). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFGL7555)



   

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

povinnost ústředního kontaktního orgánu předat tuto informaci dál, 

nikoli přímá povinnost členské entity. Navrhujeme proto uvedenou 

povinnost doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 
23. Česká národní banka 1. D K § 13zb odst. 1 písm. b) (obdobně i v následujících ustanoveních): 

Upozorňujeme, že je zavádějící použít pojem „regulovaný trh“, který 

má jasné zákonné vymezení (viz § 55 odst. 1 Zákona č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu), a v důvodové zprávě (str. 32) přitom 

předpokládat, že by mělo přesto platit jiné, širší vymezení. 

 

Doporučujeme proto nahradit pojem „regulovaný trh“ pojmem 

„regulovaný a obdobný trh“ s doplňujícím vysvětlením v důvodové 

zprávě. 

Vyhověno jinak. 

Pro regulovaný trh včetně zahraničního regulovaného trhu je nově 

používána formulace „regulovaný trh včetně obdobného trhu 

v zahraničí". Text zákona byl upraven. 

33. Hlavní město Praha 1. D K čl. I 

K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1): 

V souladu s čl. 55 odst. 5 větou třetí Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme bod vypustit, neboť text poznámky pod čarou se 

samostatně zpravidla nenovelizuje. 

Vysvětleno. 

Podle směrnice DAC a v souladu s článkem 48 Legislativních pravidel 

vlády je nutné do poznámky pod čarou doplnit odkaz na transponovaný 

předpis. 

33. Hlavní město Praha 2. D K čl. I 

K bodu 13 (§ 13ta): 

Doporučujeme zvážit navrhovaný text, neboť podle čl. 26 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády se nově vkládané paragrafy označují 

číslem shodným s číslem paragrafu, za který se vkládají s tím, že 

k číslu vkládaného paragrafu se připojí malé písmeno, např. § 2a, 2b, 

2c atd., nikoliv však dvě malá písmena. 

Vysvětleno. 

Předložený návrh zákona navazuje na 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. 

V současné době jde o sněmovní tisk 868, který obsahuje jak § 13t, tak § 

13u. 

Aby bylo možné předmětné ustanovení systematicky zařadit mezi § 13t 

a § 13u, je nutné zdvojit písmenka za číslem 13, protože by se jinak 

vkládané ustanovení zařadilo jinam, protože by při lexikografickém 

uspořádání čísel paragrafů mezi § 13t a § 13u nepatřilo. 

Srov. např. § 134zzc (zařazený mezi § 134zzb a § 135) zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 

 

33. Hlavní město Praha 3. D K čl. I 

K bodu 14 (§ 13za až 13zp): 

Doporučujeme: 

- zvážit navrhovaný text, neboť stávající zákon č. 164/2013 Sb. má 

v části první hlavě III dílu 2 pouze 3 oddíly (přičemž poslední je § 13t) 

a dále podle čl. 26 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se nově 

vkládané paragrafy označují číslem shodným s číslem paragrafu, za 

který se vkládají s tím, že k číslu vkládaného paragrafu se připojí malé 

písmeno, např. § 2a, 2b, 2c atd., nikoliv však dvě malá písmena; 

- v § 13zf odst. 1 písm. b), v souladu s čl. 71 Legislativních pravidel 

Vysvětleno. 

Předložený návrh zákona navazuje na 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. 

V současné době jde o sněmovní tisk 868, který končí § 13z. 

 

§ 13zh odst. 1 písm. a) bod 1 a § 13zo odst. 5 písm. a) nejsou 

samostatnými větami. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFGL7555)



   

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

vlády, slova „uvedenému v písmeni a)“ nahradit slovy „podle písmene 

a)“; 

- v § 13zh odst. 1 písm. a) bodě 1 a § 13zo odst. 5 písm. a), v souladu 

s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, čárku na konci nahradit 

středníkem. 

33. Hlavní město Praha 4. D K čl. II 

K bodu 2 písm. a): 

V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 

čárku na konci nahradit středníkem. 

Vysvětleno. 

Čl. II bod 2 písm. a) není samostatnou větou. 

34. Hospodářská 

komora České 

republiky 

1. Z Hospodářská komora České republiky s politováním konstatuje, že 

předkladatel prozatím nevyužil šance a alespoň se nepokusil 

demonstrovat klientsky orientovaný vstřícný přístup k daňovým 

poplatníkům. Jakkoliv jde o transpoziční novelu, mohla by ČR na 

národní úrovni prokázat jinou, než čistě restriktivní tvář daňového 

práva. Přinejmenším ve zprávě RIA by měla být zmíněna  

i možnost pozitivní „motivace“ ve vztahu jak k nejvyšším mateřským 

entitám, tak k řadovým členským entitám. Vedle akcentování technik, 

jak efektivně pod sankcí vymáhat plnění nových povinností, by bylo 

přiměřené reagovat na vlastní předkladatelovo konstatování, že nová 

povinnost firem vyvolá náklady na straně poplatníků. Domníváme se, 

že je nejenom legitimní diskutovat, ale i konkrétním legislativním 

návrhem ošetřit alespoň částečnou kompenzaci mimořádných nákladů 

na straně povinných osob. Nabízí se například možnost zavést 

jednorázovou slevu na dani z příjmů, která by vyrovnala investice a 

další startovní náklady prokazatelně vynaložené na nastavení vnitřních 

korporátních procesů a upgrade informačních systémů firem v přímé 

souvislosti se zavedením nové oznamovací povinnosti. Nastavení výše 

slevy může být předmětem odborné diskuze, i kdyby předkladatel od 

takového řešení pod tíhou jiných skutečností nakonec ustoupil. Tato 

připomínka je zásadní.  

Nevyhověno. 

Pokud by mělo o podobném typu kompenzace, čistě na úrovní odborné 

diskuse, být reálně uvažováno, byly by jako podklad pro tuto diskusi 

zapotřebí komplexní informace o výši předpokládaných mimořádných 

nákladů adaptace na nové povinnosti u daňových subjektů, jejichž 

zájmy Hospodářská komora České republiky zastupuje, jakož i fixních 

nákladů spojených s periodickým plněním těchto povinností. 

V současné fázi transpozice směrnice Rady (EU) 2016/881, kdy je 

Česká republika ze strany Evropské unie vázána přijetím příslušné 

legislativy v krátkém termínu do července 2017, již není v rámci 

přípravy tohoto návrhu zákona prostor pro takovou diskusi, byť by 

byla podepřena ověřitelnými čísly. Jde tedy o otázku, kterou by bylo 

nutné řešit samostatně. 

Dále lze v této souvislosti uvést, že není možné dopředu slibovat 

reparaci nákladů daňových poplatníků, vynakládaných za účelem 

postupného sblížení právního řádu České republiky se standardy 

vyspělého světa, a to zejména v oblasti převodních cen a dokumentace 

k nim, a celkově k vytvoření transparentnějšího prostředí účastníků 

trhu, což je jistě společný zájem jak Ministerstva financí, tak 

i Hospodářské komory České republiky.  

69. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 

1. D OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

  

SP ČR obecně podporuje iniciativu OECD BEPS mířící proti vyhýbání 

se daňovým povinnostem v oblasti přímých daní. Předložený návrh 

zákona je ryze transpozičním předpisem, který transponuje akci 13 

iniciativy BEPS, resp. směrnici EU DAC IV. Návrh zákona nejde nad 

rámec požadavků v transponovaných předpisech EU, což SP ČR vítá. 

Nicméně i tak to bude znamenat dodatečné povinnosti a náklady, tj. 

zvýšení administrativy firmám. Navíc určitá skupina velkých 

společností musí podávat přílohu k DPPO (transakce se spřízněnými 

osobami), jejímž cílem je právě boj proti daňovým únikům. Vítáme, že 

Bere se na vědomí. 
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návrh zákona neobsahuje povinné zveřejňování zpráv podle zemí. 

Takováto povinnost by konkurenčně znevýhodnila evropské podniky 

např. nad americkými podniky, protože americké podniky by mohly 

získat o evropských konkurentech citlivá data. Doufáme, že se MF na 

půdě EU zasadí o odmítnutí snah o povinné zveřejňování zpráv podle 

zemí v EU. 

 

Jakkoliv SP ČR předložený návrh zákona významně nerozporuje, 

navrhované sankce za nepodání zpráv podle zemí se nám 

v mezinárodním kontextu zdají poměrně vysoké. Jak uvádí důvodová 

zpráva k návrhu zákona, sankce za nepodání zpráv podle zemí by ve 

Francii měly činit 2,7 mil., v Německu 135 tis. resp. 68 tis. (úmysl 

resp. nedbalost), v USA minimálně 244 tis. maximálně 1,2 mil. (sankce 

odstupňovaná podle délky prodlení), ve Spojeném království 10 tis. 

jednorázově a 2 tis. denně a po 30 dnech 32 tis. denně. Sankce v návrhu 

zákona činí 3 mil. pro nejvyšší/zastupující mateřské firmy a 1 mil. pro 

členské firmy, což je na úrovni Francie, která je známa, že není příliš 

přívětivá pro business. Proto navrhujeme snížení sankcí na úroveň, 

která bude obdobná jako navrhované sankce v Německu, USA či 

Spojeném království a která bude stále dostatečně motivující pro 

nadnárodní podniky, aby podaly zprávu podle zemí. 

69. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 

2. Z KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

 

Konkrétně navrhujeme v § 13zo odstavcích (2) a (3) snížení sankcí na 

1 000 000 Kč z navrhovaných 3 000 000 Kč a v odstavci (4) na 

300 000 Kč z navrhovaných 1 000 000 Kč. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 

V návaznosti na získání doplňujících informací, týkajících se horní 

hranice obdobných sankcí ukládaných dalšími (zejména sousedními) 

státy, byla výše sankcí upravena následujícím způsobem: 

 hranice sankce ve výši 3.000.000,- Kč byla snížena na 

1.500.000,- Kč 

 hranice sankce ve výši 1.000.000,- Kč byla snížena na 

600.000,- Kč 

Předpokladem pro snížení je dále to, že pokuty podle § 13zo odstavců 

2, 3 a 4 je možné ukládat opakovaně, což by mělo přispět ke splnění 

požadavků směrnice Rady (EU) 2016/881 na zavedení účinných 

a odrazujících sankcí.  

Zároveň je však nutné mít na paměti, že v případě plnění povinností 

ohledně zpráv podle zemí je subjektem těchto povinností nejenom 

český daňový subjekt, ale také celá nadnárodní skupina podniků. 

Navržené sankce by tak měly co do své přísnosti odpovídat minimálně 

evropskému kontextu. Z České republiky nelze učinit místo, které by 

bylo pro nadnárodní skupiny podniků přitažlivé z hlediska ukládání 

nejnižších sankcí za nepodání zprávy podle zemí, a to nejenom z 

pohledu účinnosti regulace, ale i proto, že v takovém případě lze 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFGL7555)



   

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

předpokládat vyšší vytížení orgánů Finanční správy České republiky, 

protože by pravděpodobně došlo k tomu, že by podáváním zpráv podle 

zemí byly pověřovány zejména české členské entity, kterým by v rámci 

Evropské unie hrozily nejnižší sankce, pokud by řádně neplnily 

oznamovací povinnost. 

Efektivnost navržených sankcí ve vztahu k plnění s nimi spojených 

povinností bude vyhodnocena v rámci přezkumu účinnosti regulace, 

jehož provedení plánujeme na rok 2020.  

Text zákona byl upraven. 

87. Katedra finančního 

práva a finanční 

vědy PF UK 

1. D K materiálu obecně: V textu zákona 164/2013 Sb. se nekonzistentně 

používá spojení "na internetových stránkách" a "způsobem 

umožňujícím dálkový přístup". Předloženou novelou zákona se většina 

výskytů spojení "způsobem umožňujícím dálkový přístup" odstraňuje 

(nahrazuje zveřejněním ve Finančním zpravodaji), avšak stále se 

ponechává v § 13m a § 13s a nově bude obsaženo i v § 13zn. Oproti 

tomu v § 6 odst. 3 je použito spojení "na svých internetových 

stránkách". 

Bylo by vhodné, terminologicky sjednotit způsoby zveřejňování 

informací podle zákona o mezinárodní spolupráci. Jako vhodnější se 

jeví použití formulace "způsobem umožňující dálkový přístup". Do 

návrhu zákona by tedy bylo vhodné doplnit novelu § 6 odst. 3. 

Vyhověno. 

Text zákona byl upraven. 

87. Katedra finančního 

práva a finanční 

vědy PF UK 

2. D K § 13zk: Některé povinnosti české členské entity se vážou na 

skutečnost, že je se smluvním státem uzavřena dohoda příslušných 

orgánů. Tyto dohody ale nejsou nikde zveřejňovány, což by mohlo vést 

k právní nejistotě adresátů zákona. Seznam takovýchto dohod či států 

by bylo vhodné zveřejnit ve Finančním zpravodaji, obdobně jako se v 

něm bude zveřejňovat seznam smluvních států pro účely výměny 

informací o finančních účtech (§ 13b odst. 2). 

Vyhověno. 

Seznam států, se kterými byly podepsány dohody příslušných orgánů, 

se bude vyhlašovat ve Finančním zpravodaji. 

101. Asociace pro 

kapitálový trh 

1. D K § 13za 

 

Z navrhovaného textu zákona vyplývá, že zpráva podle zemí bude 

obsahovat souhrnné informace o skupině jako takové a současně 

finanční a obecné informace o jednotlivých entitách v členění dle zemí. 

Ze Směrnice Rady EU 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se 

mění směrnice 2011/16/EU (dále jen „Směrnice“), stejně jako 

z iniciativy BEPS č. 13, v souladu s níž byl představen vzor zprávy 

podle zemí jako součást Směrnice, vyplývá, že informace ve zprávě 

podle zemí by měly být členěny výlučně dle zemí, resp. by měly 

obsahovat informace o jednotlivých členských entitách činných 

v jednotlivých zemích či jurisdikcích. Zpráva podle zemí 

Vysvětleno. 

Jádro zprávy podle zemí tvoří informace o členských entitách 

nadnárodních skupin podniků. Zpráva však obsahuje také informace 

vztahující se ke skupině jako celku. Takovou informací je zejména 

seznam členských entit této skupiny. 

Ustanovení však samo o sobě nestanovuje obsah zprávy podle zemí, ten 

je upraven v samostatném ustanovení. 
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nepředpokládá, že by měly být podávány obecné agregátní informace o 

skupině.  

Návrh 

Navrhujeme doplnit toto ustanovení následujícím způsobem 

(navrhovaná změna je označena červeně): 

Při automatické výměně informací oznamovaných nadnárodními 

skupinami podniků se poskytují zprávy podle zemí obsahující některé 

souhrnné informace o nadnárodní skupině podniků ve vztahu ke 

každému státu nebo jurisdikci a informace o jednotlivých členských 

entitách této skupiny, které správci daně poskytly české členské entity 

této skupiny. 

101. Asociace pro 

kapitálový trh 

2. D K § 13zd odst. 1) 

 

Pojem členská entita vychází především z definice obsažené v sekci 1 

písm. f) Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, 

vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 2/2014 Sb. m. s. 

(„Úmluva“). Návrh zákona tuto definici převzal však jen částečně. 

Návrh zákona hovoří o samostatné účetní jednotce, ačkoliv Úmluva 

hovoří o „any separate business unit“, tedy o jakékoliv zvláštní 

obchodní jednotce nadnárodní skupiny. S ohledem na to, že členské 

entity nadnárodní skupiny budou podřízeny lokálním právním 

předpisům upravujícím podmínky, za kterých je takovou jednotku třeba 

považovat za samostatnou členskou jednotku skupiny, pak není zřejmé, 

z čeho je dovozováno, že se má vždy jednat o účetní jednotku.  

Současně z textu zákona, stejně jako důvodové zprávy, oproti textu 

Úmluvy, není zcela jasné, zda je třeba za členskou entitu třeba 

považovat i stálou provozovna zahraniční entity. Stálá provozovna je a-

priori právní fikcí pro daňové účely, která umožňuje zdanit v určité 

jurisdikci či státě příjmy stálé provozovny bez toho, aby v ní byla 

zakládána entita v podobě organizační složky, odštěpného závodu atp.   

Návrh 

Navrhujeme vypustit z odst. 1 slovo „účetní“. 

Navrhujeme rozšířit odst. 1 o písm. c), které by v souladu s textem 

Úmluvy za členskou entitu označilo i stálou provozovnu zahraniční 

entity.  

Vysvětleno. 
Část členské entity, vykonávající činnost prostřednictvím stálé 

provozovny se podle směrnice považuje za členskou entitu pouze pro 

účely výkaznictví ve zprávě podle zemí, samostatně se jí jinak práva a 

povinnosti neukládají. 

Z tohoto důvodu se taková část členské entity nepovažuje obecně za 

samostatnou členskou entitu (§ 13zd odst. 1 a contario), a považuje se 

za samostatnou entitu pouze ve vztahu k údajům uvedeným ve zprávě 

podle zemí (§ 13zh odst. 4). 

Do ustanovení upravujícího postup ústředního kontaktního orgánu bylo 

doplněno, že se zprávy podle zemí předají i do států nebo jurisdikcí, ve 

kterých jsou takové stálé provozovny. 

101. Asociace pro 

kapitálový trh 

3. D K § 13zf odst. 2) 

 

Zastupující mateřská entita má dle důvodové zprávy plnit funkci 

nejvyšší mateřské entity v případě, že nejvyšší mateřská entita 

nadnárodní skupiny podniků je ze státu nebo jurisdikce, se kterými 

Vysvětleno. 

Nejvyšší mateřská entita se nemůže zbavit povinnosti podat zprávu 

podle zemí, je-li ze státu nebo jurisdikce, se kterými výměna informací 

probíhá. 

Zákon obsahuje povinnost české nejvyšší členské entity podat zprávu, 
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neprobíhá výměna zpráv podle zemí. Tento požadavek však zákon 

neobsahuje. Je tedy otázkou, zda záměrem je, aby nadnárodní skupiny 

měly možnost si zvolit zastupující mateřskou entitu i v případě, že 

nejvyšší mateřská entita je ze smluvního státu či jurisdikce, se kterou 

výměna zpráv podle zemí probíhá. Z různých praktických důvodů si lze 

představit, že si nadnárodní skupina podniků bude chtít zvolit 

zastupující mateřskou entitu právě i v případě, že nejvyšší mateřská 

společnost bude ze státu či jurisdikce, se kterou probíhá výměna zpráv 

podle zemí. 

Návrh 

Navrhujeme tedy v textu zákona blíže specifikovat, zda volba 

zastupující mateřské entity je dána pouze v případě, že nejvyšší 

mateřská entita je ze státu či jurisdikce, se kterou neprobíhá výměna 

zpráv dle zemí.  

bez možnosti se této povinnosti zprostit, a dále povinnost řadové české 

členské entity podat zprávu podle zemí, pokud je její nejvyšší mateřská 

entita ze státu nebo jurisdikce, se kterými výměna neprobíhá. Tato 

řadová členská entita se může povinnosti podat zprostit. 

Zákon neřeší možnost jmenovat zastupující mateřskou entitu 

v případech, kdy je nejvyšší mateřská entita ze státu nebo jurisdikce, se 

kterými výměna probíhá, protože v takovém případě neukládá řadovým 

členským entitám zprávu podávat (a tedy není nutné řešit jejich 

případné zastoupení jinou entitou) a pokud je nejvyšší mateřská entita 

z České republiky, pak má povinnost vždy tato entita, která se také 

nemůže nechat zastoupit. 

101. Asociace pro 

kapitálový trh 

4. D K § 13zf odst. 2) 

 

Seznam států či jurisdikcí, se kterými probíhá výměna zpráv podle 

zemí, je pro českou entitu zcela zásadní informací pro základní 

orientaci v tom, jaký postup a výkazy, resp. zastupující entitu je třeba 

zvolit. Výměna zpráv dle zemí je navázána jak na Směrnici, tak na 

Mnohostrannou dohodu příslušných orgánů o výměně zpráv podle 

zemí („Dohoda“) přijatou k provedení Úmluvy. Z praktického hlediska 

je pro české entity velice obtížné dohledat, se kterými státy byly 

uzavřeny tyto mezinárodní smlouvy, resp. se kterými státy probíhá 

výměna zpráv podle zemí. Pro zvýšení právní jistoty českých 

členských entit navrhujeme k určitému datu zveřejnit ve Finančním 

zpravodaji, či jiným způsobem umožňujícím dálkový přístup, seznamu 

států a jurisdikcí, se kterými k tomuto datu má probíhat výměna zpráv 

podle zemí.  

 

Návrh 

Navrhujeme zveřejnit ve Finančním zpravodaji či jiným způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, seznamu států a jurisdikcí, se kterými 

k určenému datu má probíhat výměna zpráv podle zemí, resp. které 

k 31.12.2016 přistoupily k Úmluvě, resp. k Dohodě. 

Vyhověno. 

Seznam států, se kterými byly podepsány dohody příslušných orgánů, 

se bude vyhlašovat ve Finančním zpravodaji. 

101. Asociace pro 

kapitálový trh 

5. D K § 13zf odst. 3) 

 

Z důvodové zprávy vyplývá, že zastupující evropská entita bude 

povinna podávat zprávu podle zemí obsahující údaje o všech 

společnostech z nadnárodní skupiny. Toto podání má zbavit ostatní 

evropské entity nadnárodní skupiny povinnosti podávat zprávu podle 

Vysvětleno. 

Český zákon může ukládat práva a povinnosti pouze českým členským 

entitám nadnárodních skupin podniků. 

Navrhovaný dovětek pro české členské entity plyne již z § 13zk odst. 4. 

Pokud jde o rozsah zprávy podle zemí, očekává se zpráva podle zemí 

v plném rozsahu – zákon nezakotvuje, že by bylo možné podat zprávu 
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zemí v zemi svého sídla či jurisdikcí. Z textu zákona však není zcela 

zřejmé, v jakém rozsahu bude zastupující evropská entita podávat 

zprávu podle zemí, resp. zda bude tato zpráva obsahovat jen informace 

o ostatních evropských členských entitách či kompletní informace o 

celé nadnárodní skupině. 

Návrh 

Navrhujeme doplnit toto ustanovení následujícím způsobem 

(navrhovaná změna je označena červeně): 

Zastupující evropskou entitou nadnárodní skupiny podniků se rozumí 

evropská členská entita této skupiny, kterou jakákoli evropská členská 

entita této skupiny ohlásila jako evropskou členskou entitu této skupiny, 

která jako jediná podá zprávu podle zemí podle § 13zh) za tuto 

skupinu. Žádná další za všechny evropská členská entita této skupiny 

nemusí zprávu podle zemí podávat. 

v užším rozsahu. 

101. Asociace pro 

kapitálový trh 

6. D K § 13zh odst. 3) 

 

V textu návrhu zákona je jmenována jen a pouze konsolidovaná účetní 

závěrka, prostřednictvím které je, kromě jiného, definována nadnárodní 

skupina podniků, stejně jako členská entita nadnárodní skupiny 

podniků (viz např. §13 zb), § 13zc a § 13zd odst. 1). O jiném typu 

výkazů či účetních závěrek není v textu návrhu zákona zmínka. Pokud 

je následně v § 13zh) odst. 3 požadováno, aby pro sestavování zprávy 

podle zemí byly použity údaje ze stejného zdroje, pak tento požadavek 

navozuje dojem, že ve zprávě podle zemí mají být vyplňována data 

obsažená právě v konsolidované účetní závěrce. Pro nadnárodní 

skupiny, které však konsolidované účetní závěrky nepřipravují, nebo 

v nich některé členské entity nejsou obsaženy, by to znamenalo 

navýšení administrativní zátěže spojené s novým vyhotovováním 

konsolidovaných účetních závěrek, popř. s jejich rozšířením o další 

entity. 

V textu Směrnice (oddíl III. příloha B. bod č. 4) se hovoří o tom, že 

„vykazující nadnárodní podnik se může rozhodnout použít údaje ze 

svých konsolidovaných výkazů, z povinných účetních závěrek 

samostatných subjektů, z regulačních účetních závěrek nebo z 

účetnictví pro vnitřní řízení. Není nutné sesouhlasit výnosy, zisk a daně 

vykazované v šabloně s konsolidovanou účetní závěrkou. Pokud se jako 

základ pro vykazování použije povinná účetní závěrka, veškeré částky 

se převedou do deklarované funkční měny vykazujícího nadnárodního 

podniku podle průměrného směnného kurzu pro rok uvedený v oddíle 

doplňujících informací šablony. Není však nutno provádět úpravy u 

Vysvětleno. 

V normativním textu není vhodné uvádět příklady. 

Z návrhu zákona nevyplývá, že by měla být k sestavení zprávy podle 

zemí použita právě konsolidovaná účetní závěrka. Podrobnosti týkající 

se vyplnění zprávy podle zemí budou obsaženy v pokynech k formuláři 

zprávy podle zemí. 

Ani opatření 13 BEPS, ani směrnice nezakotvují pravidla pro 

zahrnování údajů o entitách, které byly součástí nadnárodní skupiny 

pouze po část roku. Z povahy věci vyplývá, že zpráva podle zemí musí 

obsahovat informace o všech členských entitách, které byly alespoň po 

část daného vykazovaného účetní období členskou entitou skupiny. 

Předpokládá se, že tato otázka bude řešena v metodických pokynech 

k uplatňování tohoto zákona nebo v pokynech k vyplnění formuláře 

zprávy podle zemí. 
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rozdílů mezi účetními zásadami používanými v jednotlivých daňových 

jurisdikcích.“ Obdobně různé zdroje pro vyplnění zprávy podle zemí 

uvádí i důvodová zpráva k návrhu zákona. 

Dále nám z textu zákona nejsou pravidla pro zahrnování / částečné 

zahrnování či nezahrnování údajů o entitách, které se stanou součástí 

skupiny v průběhu roku či dojde k jejich prodeji či jiné formě 

zcizení/zániku apod. v průběhu roku. 

 

Návrh 

Navrhujeme do odst. 4 či do samostatného odstavce uvést příklady 

zdrojů dle Směrnice a důvodové zprávy, ze kterých mohou být použity 

údaje pro účely vyplnění zprávy podle zemí.  

Navrhujeme doplnění uvedení pravidel pro zahrnování údajů o 

entitách, které byly součástí nadnárodní skupiny pouze po část roku. 
101. Asociace pro 

kapitálový trh 

7. D K § 13zg odst. 2) 
 

Informace o tom, že nastalo systémové selhání, by mělo být 

zveřejňováno ve Finančním zpravodaji.  

Návrh 

S ohledem na to, jaké důsledky se systémovým selháním návrh zákona 

spojuje, navrhujeme za účelem zvýšení informovanosti českých 

členských entit tuto informaci zveřejnit současně i na stránkách 

finanční správy spolu s praktickými informacemi k vyplňování zpráv 

podle zemí. 

Vysvětleno. 

Očekává se, že vedle povinné publikace informace o systémovém 

selhání státu nebo jurisdikce bude na tuto výjimečnou situaci reagovat 

také Finanční správa nebo Ministerstvo financí tím, že na svých 

internetových stránkách zveřejní oznámení o systémovém selhání, 

aktuální seznam systémově selhaných států a pokyny, co v takovém 

případě činit. 

101. Asociace pro 

kapitálový trh 

8. D K § 13zm odst. 4) 

 

Návrh zákona stanoví české členské entitě nadnárodní skupiny podniků 

poněkud krátkou dobu pro oznámení změny v tom, kdo je nejvyšší 

mateřskou entitou, popř. kdo za ni bude případně zprávu podle zemí 

podávat.  

S ohledem na to, že podávání zpráv podle zemí se týká opravdu 

velkých nadnárodních skupin činných po celém světě, kde informace 

díky několikastupňovému řízení často dostávají členské entity 

s určitým zpožděním a kde navíc česká členská entita je ve většině 

případů ne zcela významným členem, je více než nepřiměřené jí hrozit 

pokutou až do výše 500 000 Kč, pokud změnu v zemi pro účely podání 

zprávy podle zemí do 15 dnů českému správci dne neoznámí.  

Návrh 

Navrhujeme, aby česká členská entita měla povinnost správci daně 

nahlásit změnu v údajích uvedených v odst. 1 do 15 dnů ode dne, kdy 

se členská entita o této změně prokazatelně dozvěděla, nejpozději pak 

Vysvětleno. 
Ze směrnice DAC IV vyplývá, že by se mělo ohlášení podávat 

každoročně, a to do konce vykazovaného účetního období. Podle 

návrhu zákona je namísto toho uplatňován princip, že informace 

uvedené v ohlášení není nutné ohlašovat pravidelně, ale postačí ohlásit 

pouze jejich změnu. Toto ustanovení tedy na rozdíl od směrnice snižuje 

každoroční administrativní zátěž. Na druhou stranu je však nutné dostát 

požadavku, aby správce daně disponoval aktuální informací, která je 

předmětem ohlášení. Proto je nutné změny hlásit ve lhůtě, která je 

stejná jako lhůta pro ohlášení změn v registračních údajích podle 

daňového řádu. 
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do konce lhůty pro podání zprávy podle zemí. 

 

Připomínky neuplatnila následující připomínková místa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 

životního prostředí, Úřad vlády České republiky – Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky – Rada pro vývoj, výzkum a inovace, 

Akademie věd ČR, Asociace krajů, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Česká advokátní komora, Českomoravská konfederace 

odborových svazů, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Energetický regulační úřad, 

Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář prezidenta republiky , Kancelář 

Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Komora daňových poradců, Komora patentových zástupců, Konfederace zaměstnavatelských 

a podnikatelských svazů ČR, Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad Kraje 

Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, 

Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Zlínského 
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