
VI. 

Platné znění části zákona č. 280/2009 Sb., daňový řad, 
ve znění návrhu 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 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ke dni vyhlášení 

 
§ 57 

(1) Povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce daně mají orgány veřejné moci 
a osoby, které 
a) vedou evidenci osob nebo věcí, 
b) poskytují plnění, které je předmětem daně, 
c) provádějí řízení v případech, jejichž předmět podléhá daňové povinnosti, nebo 
d) získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní. 
(2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny na vyžádání správce daně poskytnout údaje, které jsou 
na základě zákona oprávněny shromažďovat. 
(3) Banky, včetně zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva a platební instituce (dále jen 
„poskytovatel platebních služeb“) jsou povinny na vyžádání správce daně poskytnout čísla 
účtů, údaje o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu 
a údaje o úvěrech, vkladech a depozitech8). 

(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). 

(4) Provozovatelé poštovních služeb jsou povinni na vyžádání správce daně poskytnout údaje 
o poštovních zásilkách, poštovních poukazech a pronajatých poštovních přihrádkách, a to 
i o jejich příjemcích a pronajímatelích. 
(5) Podnikatelé poskytující veřejně dostupnou telefonní službu jsou povinni na vyžádání 
správce daně poskytnout údaje, které shromažďují o účastnících veřejně dostupných 
telefonních služeb. 
(6) Vydavatelé periodického tisku jsou povinni na vyžádání správce daně poskytnout jméno 
nebo název a adresu objednatele inzerátu uveřejněného pod značkou. 

                                                 
8 § 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb. 

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



Stránka 2 z 2 
 

(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. 
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