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Návrh zákona, 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 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 
Ustanovení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 
 

Poznámka 
 

Čl. I bod 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.“. 

32016L2258 Čl. 1 V článku 22 směrnice 2011/16/EU se 
vkládá nový odstavec, který zní: 
1a.   Pro účely provádění a vymáhání 
právních předpisů členských států, 
jimiž se provádí tato směrnice, a pro 
zajištění fungování správní spolupráce, 
již tato směrnice zavádí, poskytnou 
členské státy daňovým orgánům ze 
zákona přístup k mechanismům, 
postupům, dokumentům a informacím 
uvedeným v článcích 13, 30, 31 a 40 
směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/849. 

 

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. 

32016L2258 Čl. 2 odst. 1 
třetí alinea 

Tyto předpisy přijaté členskými státy 
musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 
nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob 
odkazu si stanoví členské státy. 
.... 
 
 

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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Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. 32016L2258 Čl. 2 odst. 1 
druhá alinea 

…Použijí tyto předpisy ode dne 
1. ledna 2018. ... 

 

Celex. Číslo Název předpisu 
 

32016L2258 Směrnice Rady (EU) 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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