
  III. 

ZÁKON 
ze dne ... 2017, 

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti 

na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona 
č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 
č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. 
a zákona č. …/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 57 odstavec 3 zní: 

„(3) Banky, včetně zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce, 
poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatelé 
elektronických peněz malého rozsahu (dále jen „poskytovatel platebních služeb“) jsou 
povinny na vyžádání správce daně poskytnout údaje o 
a) číslech účtů nebo jiných jedinečných identifikátorech, 
b) majitelích účtů nebo zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s peněžními prostředky 

na účtech, 
c) stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu, včetně údajů o osobách, které 

peněžní prostředky na účet vložily, a příjemcích plateb, 
d) službách pro provádění platebních transakcí prostřednictvím dálkového přístupu a jejich 

využití, včetně údajů k identifikaci zařízení, kterým je tento přístup uskutečňován, 
e) úvěrech a úschovách, včetně údajů o pronájmech bezpečnostních schránek, a to v rozsahu 

obdobném rozsahu údajů podle písmen a) až d).“. 

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje. 

2. V § 57 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:  

„(7) Povinné osoby podle zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu, a to i v případě, že se jedná o osobu podle odstavců 2 až 6, jsou 
povinny na vyžádání správce daně poskytnout údaje získané při provádění  
a) identifikace klienta a  
b) kontroly klienta podle § 9 odst. 2 písm. a) až c) zákona o boji proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu.  
(8) Údaje podle odstavce 7 se na vyžádání správce daně poskytují včetně souvisejících 

písemností a údajů o způsobu shromažďování těchto údajů.“. 
CELEX: 32016L2258 
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Čl. II 

Tento zákon zapracovává příslušný právní předpis Evropské unie upravující zajištění 
přístupu správce daně k některým údajům v souvislosti s výkonem mezinárodní spolupráce 
při správě daní1).  
CELEX: 32016L2258 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 
CELEX: 32016L2258 

                                                 
1) Směrnice Rady 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup 

daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz  
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