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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: IX. 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se zajištěním 
přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 10. února 2017, s termínem dodání 
stanovisek do 17. února 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 
dopravy 

1. D K nadpisu zákona: 
S ohledem na čl. 31 odst. 1 písm. d) legislativních pravidel vlády 
doporučujeme nadpis zákona uvést v tomto znění: 
 

„ZÁKON 
ze dne … 2017, 

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů“ 

 
Slovního spojení „v souvislosti s  …“ se v názvu zákona obvykle 
používá, jde-li o zákon, který obsahuje novely většího počtu zákonů. 

Vyhověno jinak. 
Vzhledem k tomu, že do návrhu zákona budou doplněny drobné změny 
několika dalších zákonů, které vyplynuly z připomínkového řízení, 
důvod uvedené připomínky tím fakticky odpadl. 

1. Ministerstvo 
dopravy 

2. D K čl. II: 
S ohledem na čl. 48 odst. 6 legislativních pravidel vlády doporučujeme 
čl. II vypustit. Podle čl. 48 odst. 3 legislativních pravidel vlády se na 
právní předpisy Evropské unie, které jsou navrženým právním 
předpisem zapracovávány, odkazuje v úvodním ustanovení právního 
předpisu, nikoliv v samostatném článku uvedeném v závěru novely. 
V daném případě je navíc převážná část směrnice 2016/2258 již 
transponována do platné právní úpravy, a to zákonem č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů, obecnými pravidly daňového řádu a na 
základě platné právní úpravy veřejných rejstříků. Navrhovaná novela 
tedy transponuje pouze nepodstatnou část směrnice 2016/2258, 
přičemž obsahem předkládaného návrhu novely je i úprava jdoucí nad 
rámec předmětného evropského předpisu (ze dvou novelizačních bodů 
je vykázán jako transpoziční pouze jeden). 

Vysvětleno. 
Viz vypořádání připomínky č. 1 odboru kompatibility Úřadu vlády.  

2. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. D Ministerstvo zahraničních věcí k uvedenému návrhu sice neuplatňuje z 
hlediska své působnosti připomínky, nicméně považuje za 
nutné alespoň po pracovní linii upozornit na to, že název navrhovaného 

Vyhověno jinak. 
Vzhledem k tomu, že do návrhu zákona budou doplněny drobné změny 
několika dalších zákonů, které vyplynuly z připomínkového řízení, 
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zákona neodpovídá čl. 31 Legislativních pravidel vlády. důvod uvedené připomínky tím fakticky odpadl. 

3. Ministerstvo 
zemědělství 

1. Z Navrhovaná právní úprava zásadně zasahuje do práv advokátů, notářů 
a daňových poradců. Materiál považujeme za velmi citlivý a 
požadujeme ponechání dostatečného prostoru pro odbornou diskuzi 
s relevantními připomínkovými místy a zástupci příslušných komor. 
S ohledem na důležitost předkládaného materiálu požadujeme jeho 
stažení z mezirezortního připomínkového řízení, řádné prodiskutování 
a nové předložení do mezirezortního připomínkového řízení se 
standardním termínem. 

Nevyhověno – ROZPOR. 
Směrnice DAC 5 byla přijata v prosinci loňského roku s implementační 
lhůtou do 1. ledna 2018. Text směrnice je přístupný široké veřejnosti 
(včetně znění v českém jazyce). Nemůže být proto překvapení, že ze 
strany Ministerstva financí došlo k realizaci požadované implementace 
v termínu k tomu stanovenému vládou. Za účelem dodržení termínu pro 
předložení návrhu implementačního zákona vládě zkrátil ministr pro 
legislativu lhůtu pro předložení připomínek. O to větší prostor byl dán 
pro diskusi při vypořádávání připomínek, které je realizováno jak 
osobním projednáním, tak následnou písemnou komunikací, při které je 
připomínkovému místu poskytnut upravený normativní text k dalšímu 
vyjádření. Fakticky tak byla prodloužena doba pro uplatnění 
připomínek (navíc s možností seznámit se s prvotní reakcí 
navrhovatele). V konečném důsledku byl dotčeným připomínkovým 
místům dán časový prostor pro vyjádření v délce 1 měsíce. Přitom je 
třeba zohlednit též omezený rozsah samotného materiálu ve srovnání 
s jinými daňovými předpisy, jejichž rozsah je zpravidla mnohonásobně 
větší. Část připomínek profesních komor navíc směřuje vůči Směrnici 
DAC 5, která představuje objektivně daný text, který není možné měnit. 
Stejně tak není možné rezignovat na povinnost implementace této 
směrnice či tuto implementaci provést pouze částečně. Samotné stažení 
a opětovné předložení materiálu není možné už jen s ohledem na 
uvedené termíny pro předložení materiálu vládě a pro implementaci 
směrnice DAC 5. 
 
Reakce Ministerstva zemědělství: 

• skutečnost, že připomínka Ministerstva zemědělství je ze 
strany Ministerstva financí chápána restriktivně (jen co do 
procesu) neznamená, že Ministerstvo zemědělství neuplatnilo 
připomínku rovněž ve věcné rovině. Ministerstvo zemědělství 
požadovalo věcnou odbornou diskuzi s relevantními 
připomínkovými místy a zástupci příslušných komor. Tento 
postoj je jedině logický v situaci, kdy v důsledku postupu 
Ministerstva financí byl připomínkovým místům ke 
zpracování připomínek dán pouze velmi omezený časový 
prostor; 

• skutečnost, že návrh prošel zkráceným meziresortním 
připomínkovým řízením a je navrhováno jeho schválení 
v Poslanecké sněmovně již v prvním čtení, ačkoli příslušné 
komory s tímto po věcné stránce nesouhlasí, je v ostrém 
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kontrastu s informací obsaženou v RIA, a to, že v době 
přípravy návrhu (zpracování RIA) žádná z členských zemí EU 
s transpozicí směrnice DAC 5 nezačala a neměla ani prvotní 
představu o konceptu transpoziční legislativy; 

• zvláštně působí rovněž konstatování uvedené ve vypořádací 
tabulce, že o co kratší bylo meziresortní připomínkové řízení, 
o to důkladnější byla následná diskuze, když tato diskuze pak 
mohla proběhnout pouze s těmi připomínkovými místy, které 
stihly včas připomínky uplatnit. Při řádném meziresortním 
připomínkovém řízení by prostor pro diskuzi byl jistě širší; 

• Ministerstvem financí konstatovaná informace o tom, že bylo 
vyhověno Úřadu vlády – Odboru kompatibility nemá odraz ve 
vypořádací tabulce, a tedy lze jen obtížně dohledávat způsob 
navrženého vypořádání. Nad rámec uvedeného Úřad vlády – 
Odbor kompatibility do včerejšího dne z Vaší strany neobdržel 
návrh vypořádání, a tedy není zřejmé, zda jsou Vaše názory 
v souladu; 

• konstatování uvedené ve vypořádací tabulce k vypořádání 
připomínky Ministerstva zemědělství, že připomínkovým 
místům byl dán větší prostor „pro diskusi při vypořádávání 
připomínek, které je realizováno jak osobním projednáním, tak 
následnou písemnou komunikací, při které je připomínkovému 
místu poskytnut upravený normativní text k dalšímu 
vyjádření.“ se v kontextu informací, které má Ministerstvo 
zemědělství k dispozici, nejeví jako zcela naplněné, když 
normativní text neobdržel Úřad vlády – Odbor kompatibility a 
není vypořádána připomínka Úřadu vlády – Rady pro vývoj, 
výzkum a inovace, jakož ani připomínky profesních komor. 

• Ministerstvo zemědělství v návaznosti na tuto problematiku 
ještě dává k úvaze, zda by nebylo vhodné a z hlediska správy 
daní i efektivnější prolomení povinnosti mlčenlivosti nikoli u 
členů profesních komor, nýbrž jednotlivých úřadů, které se 
podílejí na správě daní/poplatků/veřejných prostředků. 
V rámci efektivnější komunikace by tak bylo možné předejít 
situacím, kdy na jedné straně jsou určité osobě vraceny peníze 
z důvodu přeplatku vůči státu či poskytnutí dotace a na druhé 
straně má taková osoba vůči státu nedoplatek.   

 
Reakce předkladatele: 
Ministerstvo zemědělství opět neuvedlo žádné konkrétní věcné výhrady 
vůči navrženému zákonu; pouze se odvolává na požadavek získání 
souhlasu profesních komor, ačkoliv takový požadavek z povahy věci 
nemůže být vždy reálné naplnit už jen s ohledem na rozdílnost zájmů, 
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které reprezentují profesní komory a které reprezentují státní orgány. 
Pokud jde o časové aspekty legislativního procesu, Ministerstvo 
zemědělství nadále ignoruje skutečnost, že Česká republika je vázána 
implementační lhůtou Směrnice DAC 5 a (s přihlédnutím k ústavním 
legislativním procedurám a konání voleb do Poslanecké sněmovny 
v roce 2017) nadále fakticky požaduje, aby ze strany Ministerstva 
financí, resp. České republiky nebyla uvedená lhůta dodržena, stejně 
jako požaduje, aby nebyla respektována závazná pravidla vlády ohledně 
termínů předložení implementačních návrhů k projednání vládě. Za tyto 
důsledky nemůže nést Ministerstvo financí odpovědnost. V tomto 
ohledu je též irelevantní argumentace tím, že v jiných zemích EU ještě 
legislativní proces nezačal, neboť v těchto zemích platí jiné ústavní 
procedury a neplatí pro ně zmíněný faktor letošních voleb do 
Poslanecké sněmovny.  
Postoj Ministerstva zemědělství je rovněž nekonzistentní v tom, že 
všechna připomínková místa, která zmiňuje, své připomínky zaslala a 
následně s nimi byly tyto připomínky projednávány osobně nebo 
písemně, a to v dvojkolovém režimu, který fakticky prodloužil lhůtu 
pro vyjádření na 1 měsíc. O výsledku těchto projednání byli 
informováni gestoři příslušných komorových předpisů – Ministerstvo 
spravedlnosti a dotčené útvary Ministerstva financí. 
Co se týče stanoviska odboru kompatibility Úřadu vlády, nebyly z jeho 
strany uplatněny zásadní připomínky, které by vyžadovaly formální 
projednání v rámci vypořádání. Současně bylo z jeho strany 
konstatováno, že předložený návrh je slučitelný s evropskou 
legislativou a byly vzneseny pouze některé doporučující připomínky. 
Těm bylo z podstatné části vyhověno, což je zachyceno v této 
vypořádací tabulce. Postup vypořádání byl tedy v tomto ohledu zcela 
standardní. 
Pokud jde o zásadní připomínku Úřadu vlády – Rady pro vývoj, 
výzkum a inovace, je prakticky identická s postojem Ministerstva 
zemědělství, přičemž s oběma resorty byla problematika řešena 
paralelně i na úrovni náměstků ministrů a s oběma tedy nadále trvá 
rozpor (vzájemné odkazování na nevypořádání připomínek těchto dvou 
resortů je ovšem svého druhu argumentace kruhem). 
Co se týče námětu na řešení otázky výměny informací mezi správci 
daně v souvislosti s problematikou přeplatků a nedoplatků ve vztahu 
k veřejným rozpočtům, není jasné, jak souvisí se Směrnicí DAC 5 a 
navrženým zákonem, zvláště když již v současnosti platí, že výměna 
informací mezi správci daně (resp. správci peněžitých plnění, která jsou 
příjmem veřejných rozpočtů, včetně např. odvodů za porušení 
rozpočtové kázně) není porušením daňové mlčenlivosti. Uvedený 
požadavek je navíc v příkrém rozporu s požadavkem profesních komor, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAL3AVFBB)



Stránka 5 z 53 
 

jejichž zájmy se rozhodlo Ministerstvo zemědělství urputně hájit, podle 
něhož by novela neměla překračovat nezbytný rámec implementace. 
Přístup Ministerstva zemědělství tak lze i v tomto ohledu hodnotit jako 
nekonzistentní. 

3. Ministerstvo 
zemědělství 

2. D K nadpisu:  
Z nadpisu zákona doporučujeme vypustit slova „v souvislosti se 
zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na 
výkon mezinárodní spolupráce při správě daní“. Tento dovětek by 
podle našeho názoru měl opodstatnění, pokud by se novelizoval větší 
počet zákonů. V případě, kdy je novelizován pouze daňový řád, jej 
považujeme za nadbytečný. 

Vyhověno jinak. 
Vzhledem k tomu, že do návrhu zákona budou doplněny drobné změny 
několika dalších zákonů, které vyplynuly z připomínkového řízení, 
důvod uvedené připomínky tím fakticky odpadl.  

3. Ministerstvo 
zemědělství 

3. D K bodu 1:  
Upozorňujeme, že se rozšiřuje okruh osob vymezených pod legislativní 
zkratkou „poskytovatel platebních služeb“, přičemž daňový řád s touto 
legislativní zkratkou hojně operuje. Je třeba pečlivě zvážit, zda 
povinnosti, které dnes daňový řád spojuje s „poskytovateli platebních 
služeb“ mohou být bez dalšího vztaženy rovněž na osoby, které pod 
toto vymezení budou nově spadat. 

Bere se na vědomí. 

4. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

1. Z K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Požadujeme doplnit ZZ RIA o empirická data, která jsou nezbytná  
pro naplnění samotného účelu RIA, tj. pro plnohodnotné posouzení 
potřebnosti navrhované úpravy z věcného hlediska, včetně jejích 
konkrétních nákladů a přínosů v porovnání s jejími možnými 
alternativami, a která v předložené ZZ RIA zcela absentují. Z obsahu 
ZZ RIA tak není možné učinit si žádnou představu o závažnosti 
problému daňových úniků ani o faktorech relevantních  
pro vyhodnocení variant navrhované úpravy a její celkové dopady, 
např. o počtu subjektů dotčených navrhovanou úpravou, resp. jejich 
jednotlivých kategorií, počtu daňových rezidentů a nerezidentů atd.  

Vyhověno. 
Do ZZ RIA byly, tam kde je to možné, empirická data. Konkrétně byl  
doplněn (část 1.2) odhad celkové daňové mezery České republiky, 
počet subjektů dotčených navrhovanou úpravou v jednotlivých 
kategoriích povinných osob podle zákona AML. Počet daňových 
rezidentů a nerezidentů nelze podle vyjádření Generálního finančního 
ředitelství přesně určit. Finanční správa České republiky nemá údaje o 
osobách, kterým nevznikla povinnost podat daňové přiznání nebo jsou 
jen zaměstnanci a nepodávají daňové přiznání. Do části 1. 4. byl pro 
hrubou představu doplněn počet podaných daňových přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob. Na základě 
této evidence lze dále rozlišit daňové rezidenty a nerezidenty, resp. 
daňové subjekty, které předložily daňové přiznání s vyplněným kódem 
státu, resp. subjekty, které předložily daňové přiznání a jejichž sídlo je 
v zahraničí. 

4. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

2. Z K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Požadujeme provést řádné porovnání přínosů a nákladů zvažovaných 
variant navrhované úpravy, tj. zejména 
 
a) zohlednit mezi hodnotícími kritérii všechny jejich relevantní 
aspekty, včetně – dosud opominutých – dopadů na soukromí daňových 
poplatníků a narušení důvěrnosti jejich vztahu s advokáty  
a dalšími obdobnými osobami (daňovými poradci aj.), 
 
 

a) Vyhověno jinak. 
V návrhu bude v novém § 57a odst. 2 daňového řádu explicitně 
uvedeno, že pro poskytování údajů správci daně ze strany advokátů, 
notářů, daňových poradců, auditorů a soudních exekutorů se obdobně 
použijí pravidla omezující okruh poskytovaných informací, která jsou 
upravena v AML zákoně, konkrétně v jeho § 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 a 
2. Nebylo úmyslem navrhovatele, aby uvedené osoby poskytovaly 
správci daně údaje nad rámec limitů obsažených v AML zákoně. Tato 
úprava by měla podstatným způsobem přispět k posílení garance 
ochrany práva na právní a ekonomickou pomoc. Nedojde tedy 
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b) vymezit náklady a přínosy ve vzájemně porovnatelné,  
tj. – kde je to možné – kvantifikované podobě (což mimo jiné eliminuje 
stávající vágnost, popř. i nekonzistentnost hodnocení, kdy jsou  
např. důsledky vyplývající z rozdílu v počtu daňových rezidentů  
a nerezidentů popsány u nákladů jako o něco vyšší, zatímco  
u přínosů jako významné rozšíření), 
 
 
 
 
 
c) zachovat jednotnost hodnocení variant v tabulce obsahující 
stanovení jejich pořadí, tj. tak, aby stupně škály vždy odpovídaly 
relevantnímu rozdílu mezi variantami - případný vyšší význam dílčího 
kritéria je třeba řešit stanovením jeho váhy (jelikož daná tabulka není 
koncipována jako multikriteriální analýza umožňující zohlednit váhu 
kritéria v celkovém vyhodnocení, postačí tuto váhu popsat a zohlednit 
ve slovním odůvodnění výběru zvolené varianty – v daném konkrétním 
případě není vyšší váha kritéria navíc pro tento výběr samotný 
podstatná), nikoli disproporčním hodnocením v rámci škály, které 
snižuje přehlednost celkového vyhodnocení. 

k narušení důvěrnosti vztahu klienta s advokáty a dalšími „obdobnými“ 
osobami. Důvodová zpráva podrobně popisuje současnou právní 
úpravu týkající se mlčenlivosti s ohledem na jednotlivé kategorie 
povinných osob podle § 2 zákona AML. Do části 3.1. bylo doplněno 
podrobné  vysvětlení, proč nepovažujeme hodnotící kritérium „dopad 
na soukromí subjektů“ za relevantní. 
 
b) Vysvětleno. 
Analýza je pojata především jako kvalitativní, náklady a přínosy nelze 
kvantifikovat vzhledem k okolnostem, které uvádí i ZZ RIA (např. výši 
doměrků nelze dát do přímé souvislosti pouze s jedním druhem 
informací, rozsah a přítomnost mezinárodního prvku se v souvislosti s 
konkrétním případem, jehož se týká mezinárodní spolupráce, může 
měnit a nelze předem odhadnout, v kolika případech se bude týkat 
pouze cizího daňového rezidenta, Finanční správa České republiky 
nemá údaje o osobách, kterým nevznikla povinnost podat daňové 
přiznání nebo jsou jen zaměstnanci a nepodávají daňové přiznání).  
 
c) Vyhověno. 
Hodnocení bylo upraveno. 

4. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

3. D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme v definici problému přesněji vymezit jeho podstatu, 
rozsah a závažnost, tj. zejména podrobněji popsat, jaké údaje – z těch 
zpřístupňovaných navrhovanou úpravou – nemá správce daně vůbec 
k dispozici a jaké konkrétní důsledky pro řádnou správu daně (popř. 
přímo pro boj s daňovými úniky) jejich absence působí,  
u jakého podílu daňových subjektů (či ve vztahu k jakému objemu 
daňové povinnosti) je tato absence relevantní, jaké z daných údajů si 
může opatřit i alternativními způsoby a zda/ nakolik se zvýšenými 
náklady apod. Současně je daný problém vhodné zasadit  
do příslušného kontextu, tj. popsat rozsah a závažnost problému 
daňových úniků jako celku.  

Vyhověno částečně, popř. jinak. 
ZZ RIA byla v části 1.3. doplněna s tím, že z textu vyplývá, jaké údaje 
si  správce daně  může opatřit např. nahlédnutí do evidence 
svěřenských fondů, resp. evidence skutečných majitelů, a proč přesto 
potřebuje širší přístup k údajům shromažďovaným povinnými osobami.  
Dále byl doplněn odkaz na konkrétní části důvodové zprávy obsahující 
připomínkou požadované informace v obecné části (část 1.2.1., 1.2.2.). 
Důvodová zpráva byla navíc doplněna s ohledem na § 58 daňového 
řádu.  Popis rozsahu a závažnosti problému daňových úniků jako celku 
byl doplněn do části 1.2. 

4. Úřad vlády České 
republiky 

- 

4. D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme popis existujícího právního stavu zaměřit i na věcný 
obsah stávající úpravy, a to v rozsahu, v jakém je relevantní pro její 

Vyhověno jinak. 
ZZ RIA byla v části 1.3. doplněna s tím, že požadované informace 
obsahuje důvodová zpráva jak v obecné části (část 1.2.1.,1.2.2.), tak 
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Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

navrhovanou změnu, tj. zejména na popis stávajícího rozsahu 
oprávnění správce daně požadovat po konkrétních subjektech 
informace pro účely správy daní, rozsahu informací shromažďovaných 
jednotlivými kategoriemi povinných osob dle zákona AML, jejich 
povinnosti mlčenlivosti a míry jejího prolomení, rozsahu jejich 
informační povinnosti dle zákona AML a rozsahu a způsobu získávání 
informací shromážděných povinnými osobami dle zákona AML (či 
obsahově korespondujících s těmito informacemi) správcem daně. 
Současně je třeba doplnit odůvodnění nedostatečnosti stávající úpravy 
v relevantním směru, tj. pokud jde o získávání informací potřebných 
pro boj s daňovými úniky správcem daně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

zvláštní části (k čl. I, bodu 1), která navíc byla doplněna s ohledem 
na § 58 daňového řádu. Popis rozsahu a závažnosti problému daňových 
úniků jako celku byl doplněn do části 1.2. 

4. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

5. D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme identifikované dotčené subjekty podrobněji strukturovat 
dle typu a rozsahu dopadů, jež na ně bude navrhovaná úprava mít, 
zejména rozdělit povinné osoby dle zákona AML do jednotlivých 
kategorií z hlediska toho, zda již mají určitou informační povinnost 
vůči správci daně a zda navrhovanou úpravou dojde k prolomení jejich 
povinnosti mlčenlivosti. Dále doporučujeme mezi dotčené subjekty 
doplnit i daňové poplatníky (s rozlišením na daňové rezidenty a 
nerezidenty), jichž se navrhovaná úprava zjevně dotýká, popř. i další 
osoby zúčastněné na správě daně.  

Vyhověno částečně. 
Do ZZ RIA byl doplněn počet subjektů dotčených navrhovanou 
úpravou v jednotlivých kategoriích povinných osob podle § 2 zákona 
AML. Počet daňových rezidentů a nerezidentů nelze podle vyjádření 
Generálního finančního ředitelství přesně určit. Finanční správa České 
republiky nemá údaje o osobách, kterým nevznikla povinnost podat 
daňové přiznání nebo jsou jen zaměstnanci a nepodávají daňové 
přiznání. Do části 1. 4. byl pro hrubou představu doplněn počet 
podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob a dani z 
příjmů právnických osob. Na základě této evidence lze dále rozlišit 
daňové rezidenty a nerezidenty, resp. daňové subjekty, které předložily 
daňové přiznání s vyplněným kódem státu, resp. subjekty, které 
předložily daňové přiznání a jejichž sídlo je v zahraničí. 
V návrhu bude v novém § 57a odst. 2 daňového řádu explicitně 
uvedeno, že pro poskytování údajů správci daně ze strany advokátů, 
notářů, daňových poradců, auditorů a soudních exekutorů se obdobně 
použijí pravidla omezující okruh poskytovaných informací, která jsou 
upravena v AML zákoně, konkrétně v jeho § 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 a 
2. Nebylo úmyslem navrhovatele, aby uvedené osoby poskytovaly 
správci daně údaje nad rámec limitů obsažených v AML zákoně. Tato 
úprava by měla podstatným způsobem přispět k posílení garance 
ochrany práva na právní a ekonomickou pomoc. Nedojde tedy k 
narušení důvěrnosti vztahu klienta s advokáty a dalšími „obdobnými“ 
osobami. Důvodová zpráva podrobně popisuje současnou právní 
úpravu týkající se mlčenlivosti s ohledem na jednotlivé kategorie 
povinných osob podle § 2 zákona AML. 

4. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

6. D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme popsat cíl navrhované úpravy ve vztahu k dosažení 
určité hodnoty (aby bylo možné určit, nakolik je její dosažení žádoucí a 
zda/do jaké míry jí bylo dosaženo). Deklarovaný obecný cíl „posílení 
schopnosti správce daně účinně bojovat s daňovými úniky“ nemůže být 
cílem sám o sobě (neboť jeho naplnění není z hlediska 

Vyhověno. 
Doplněn text v části 1.5, který nyní zní: „Obecným cílem je řádná 
transpozice Směrnice DAC 5 a posílení schopnosti správce daně účinně 
bojovat s daňovými úniky a provádět mezinárodní spolupráci, a tím 
snížení daňových úniků. Konkrétním cílem je rozšíření okruhu 
informací, které může správce daně využít při správě daně, o údaje, 
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celospolečenských přínosů samo o sobě relevantní - např. v případě, že 
správce daně této posílené schopnosti adekvátně nevyužije), může být 
pouze prostředkem k dosažení jiného cíle, tj. snížení daňových úniků.  

včetně údaje o způsobu jejich shromažďování, jež shromažďují povinné 
osoby v rámci identifikace a kontroly klienta podle zákona AML tam, 
kde povinnost poskytnout tyto údaje správci daně nebyla dána již 
stávající právní úpravou, ačkoliv je to Směrnicí DAC 5 předpokládáno. 
Tímto způsobem bude dosaženo efektivnějšího systému získávání 
požadovaných údajů ze strany správce daně.“. 

4. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

7. D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme upřesnit indikátory, na jejichž základě bude hodnocena 
účinnost navrhované úpravy v rámci následného přezkumu. Plánované 
zhodnocení, zda se zlepšil/nezměnil/zhoršil stav ohledně omezení 
daňových úniků/výše doměřených daní není pro daný účel dostatečné. 
Z použité formulace není jednoznačně zřejmé, zda se míní výše daní 
doměřených na základě nově zpřístupněných údajů (kde se stav 
nemůže zhoršit již z povahy věci a k jeho zlepšení stačí jediný 
odhalený případ jakkoli bagatelního daňového úniku) či celková výše 
doměřených daní (která je relevantní, nicméně závislá i na mnoha 
dalších nesouvisejících faktorech a bylo by ji tudíž vhodné od působení 
jiných vlivů očistit); daný indikátor (měřící přínosy) navíc není 
kvantifikován, což znemožňuje posoudit celkovou účinnost navrhované 
úpravy (tj. i se zohledněním jejích nákladů). Jako doplňkové indikátory 
lze zvážit např. i zvýšení počtu kontrolovaných daňových poplatníků a 
poměr počtu případů doměření daně (a jejich celkové výše) na základě 
nově zpřístupněných údajů k celkovému počtu poplatníků, k nimž byly 
tyto údaje vyžádány, včetně porovnání tohoto poměru s jinými 
možnými postupy správce daně aj. 

Vyhověno částečně. 
Doplněna část 6, která zní: „Přezkum účinnosti regulace by měl 
sledovat odhad celkového vlivu nové úpravy na omezení daňových 
úniků, zejména z pohledu výše daní doměřených v poměru k počtu 
provedených kontrol v příslušném kalendářním roce s využitím nově 
zpřístupněných údajů oproti období předcházejícímu. Výši doměrků ale 
nelze dát do přímé souvislosti pouze s jedním druhem informací (např. 
od povinných osob podle zákona AML), které měl správce daně k 
dispozici a které k doměrku vedly. Takovou evidenci zejména Finanční 
správa České republiky v tuto chvíli nevede. Na základě jejích 
současných statistik bude tedy možné pouze konstatovat, zda se stav 
nezměnil, zlepšil, zhoršil, a odhadnout tak celkový vliv nové právní 
úpravy.“. Byla doplněna statistika doměrků vedená Generálním 
finančním ředitelstvím „Přehled o počtu a výsledcích daňových kontrol 
za rok 2015“. 

4. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

8. D K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
Doporučujeme v ZZ RIA vyhodnotit i druhý dílčí segment navrhované 
úpravy, tj. rozšíření  informační povinnosti poskytovatelů platebních 
služeb vůči správci daně, a to jak z hlediska okruhu povinných 
subjektů, tak z hlediska rozsahu poskytovaných informací. Tato dílčí 
úprava nepředstavuje pouhou precizaci ustanovení (jak je prezentována 
v důvodové zprávě), ale věcnou změnu oproti stávajícímu stavu. 

Vysvětleno. 
Zpracování hodnocení dopadu regulace ve vztahu k návrhu nového 
znění § 57 odst. 3 daňového řádu se nejeví jako nezbytné, neboť 
uvedená úprava je skutečně ve svém celku primárně precizací stávající 
úpravy, resp. reakcí na její výklad judikaturou, zohledněním 
terminologie navazujících předpisů (nový zákon o platebním styku) a 
sjednocením stávající praxe poskytovatelů platebních služeb. Výčet 
poskytovaných údajů je přitom obsažen v písmenech a) až e), přičemž 
tento výčet je materiálně obdobný s výčtu stávajícímu. Výjimku tvoří v 
podstatě pouze údaje o disponentech účtů a údaje vztahující se k 
elektronickému bankovnictví. Údaje o disponentech účtů byly v 
minulosti ze strany poskytovatelů platebních služeb běžně správcům 
daně poskytovány již na základě dosavadního znění předmětného 
ustanovení, avšak na základě vývoje judikatury bylo toto poskytování 
ze strany většiny bank ukončeno. Z tohoto pohledu se tedy jedná o 
legislativní potvrzení dlouhodobé praxe a současně jednoznačné 
zakotvení stavu, který by měl sjednotit dosavadní aplikační 
nejednotnost. Uvedené platí do jisté míry i o poskytování údajů 
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vztahujících se k elektronickému bankovnictví, které byly v minulosti 
některými poskytovateli platebních služeb též sdělovány, a uvedená 
judikatura se jich rovněž částečně dotýká. Rozšíření okruhu 
poskytovaných údajů oproti dřívějšímu stavu tedy bude velmi omezené. 
Uvedené skutečnosti budou současně podrobněji rozvedeny v důvodové 
zprávě. 

5. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

1. D Po stránce formální: 
Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“), 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.  
Čl. 48 odst. 3 LPV stanoví povinnost zařadit do úvodního ustanovení 
právního předpisu odkaz na směrnici v případě, že je prováděna její 
implementace. Čl. II bodového znění návrhu na směrnici DAC V v 
souladu s jejím čl. 2 odst. 1 třetí alinea odkazuje. Pro naplnění 
požadavků LPV je však nutné tento odkaz uvést do § 1 zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád. 

Vysvětleno. 
Podle ustanovení čl. 48 odst. 3 Legislativních pravidel vlády platí, že 
ustanovení informující o implementačním charakteru daného předpisu 
se v jeho úvodním ustanovení uvádí v případě, že je „právním 
předpisem promítnuta do právního předpisu celá směrnice Evropské 
unie nebo její podstatná části a toto promítnutí směrnice se týká 
podstatné části právního předpisu“. Zatímco první z podmínek 
nepochybně splněna je (navržený zákon implementuje podstatnou část 
Směrnice DAC 5, a sice jedno ze dvou jejích klíčových témat), druhá 
část splněna není, neboť v rámci daňového řádu jako rozsáhlého 
procesního předpisu bude tato implementace provedena pouhým 
jediným ustanovením (navržený nový § 57a). Z pohledu daňového řádu 
jako celku je tak jeho implementační charakter zcela marginální a 
ustanovení čl. 48 odst. 3 Legislativních pravidel vlády na tento případ 
nedopadá. Naopak se použije ustanovení čl. 48 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, který v takovém případě uvedení předmětné informace 
nutně nepředpokládá (byť jeho uvedení zřejmě nevylučuje). Ustanovení 
§ 1 daňového řádu ostatně ani není pro uvedení předmětné informace 
legislativně a systematicky vhodné. Ustanovení čl. 48 odst. 3 a 6 
Legislativních pravidel vlády lze navíc z čistě jazykového pohledu číst i 
tak, že předmětná informace může být obsažena jak v předpise, do 
něhož je směrnice implementována, tak v přímo v implementující 
novele. 

5. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

2. D Po stránce materiální: 
Předložený materiál má implementační charakter, neboť do právního 
řádu ČR transponuje směrnici 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 (dále jen 
„DAC V“).  
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 týká rovněž směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního 
systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení 

Bere se na vědomí. 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 
2006/70/ES (dále jen „AML“).   
Z oblasti ochrany osobních údajů je relevantní směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, která bude s účinností od 25. května 2018 nahrazena 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
K uvedenému návrhu se dále vztahuje dopis ze dne 10. února 2017 
zaslaný Ministerstvem financí (odborem strategie daňové politiky, 
spolupráce a správy) odboru kompatibility, ze kterého vyplývá, že 
Ministerstvo financí v souvislosti s transpozicí směrnice DAC V 
v zásadě zvažovalo dva způsoby provedení: 

- model, ve kterém by měly mít daňové orgány přístup 
výhradně k informacím, které jsou shromažďovány pouze 
povinnými osobami, které jsou zároveň finančními institucemi 
podle směrnice 2014/107/EU. Osobní rozsah by tak přesně 
odpovídal úpravě stanovené pouze v této směrnici a 
nereflektoval by rozšířený osobní rozsah působnosti podle 
směrnice DAC V (tj. uvedenou směrnici by vůbec nenaplnil), 

- osobní rozsah by odpovídal směrnici AML, přístup 
k daňovým informacím by tedy nebyl omezen pouze na 
finanční instituce ve smyslu směrnice 2014/107/EU, ale 
umožňoval by přístup k informacím, které by shromažďovaly 
všechny povinné osoby vymezené směrnicí AML 

Předkladatel zvolil druhou variantu, tj. vymezit rozsah povinných osob 
dle směrnice AML.  

5. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

3. D Připomínky a návrhy změn: 
Čtvrtou novelou směrnice DAC dochází k dalšímu rozšíření okruhu 
výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. 
Cílem je zajistit správci daně přístup k mechanismům, postupům, 
dokumentům a informacím, které jsou získávány pro účely boje proti 
praní špinavých peněz. Problematika boje proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti je specificky upravena ve směrnici AML, na jejíž 
některé články a postupy v souladu s DAC V předložený návrh novely 
daňového řádu v Čl. 1 bodu 2 návrhu (tj. v § 57 odst. 7 a 8) odkazuje. 
Návrh novely daňového řádu tedy v uvedených ustanoveních odpovídá 
článek 13, 30, 31 a 40 směrnice AML, na kterou směrnice DAC V 
odkazuje.  
V důsledku novely směrnice DAC, kterou se do čl. 22 vkládá nový 

Vyhověno. 
V návrhu bude v novém § 57a odst. 2 daňového řádu explicitně 
uvedeno, že pro poskytování údajů správci daně ze strany advokátů, 
notářů, daňových poradců, auditorů a soudních exekutorů se obdobně 
použijí pravidla omezující okruh poskytovaných informací, která jsou 
upravena v AML zákoně, konkrétně v jeho § 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 a 
2. Nebylo úmyslem navrhovatele, aby uvedené osoby poskytovaly 
správci daně údaje nad rámec limitů obsažených v AML zákoně. 
Symetrie s úpravou AML zákona bude dosaženo též doplněním nového 
§ 57a odst. 3 daňového řádu, který stanoví, že v případě advokátů a 
notářů bude vyžádání údajů a jejich následné poskytnutí probíhat 
prostřednictvím příslušné komory (obdoba § 27 odst. 4 AML zákona). 
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odst. 1a, který ukládá povinnost členských států poskytnout daňovým 
orgánům přístup k informacím uvedeným ve výše uvedených čl. 
směrnice AML, se podstatným způsobem rozšiřuje osobní působnost 
v rámci výměny informací, neboť ta by se už neměla týkat jen 
finančních institucí, ale všech povinných osob, resp. subjektů dle výše 
cit. ustanovení směrnice AML. Povinnost poskytovat informace se tak 
má vztahovat např. i na advokáty, notáře, daňové poradce a to včetně 
jejich rodinných příslušníků. V tomto ohledu je nutné připomenout, že 
přestože směrnice AML výměnu informací v případě jednotlivých 
subjektů obecně umožnuje, je současně možné dopad informační 
povinnosti např. vůči výše uvedeným osobám i omezit (viz např. čl. 
141 a 342 směrnice AML). Tato skutečnost není návrhem daňového 
řádu reflektována.  
V této souvislosti podotýkáme, že advokáti, notáři, auditoři, účetní, 
daňoví poradci a soudní exekutoři podléhají ve smyslu § 26 a 27 
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti odlišnému režimu, který (v souladu se směrnicí 
AML) zakládá výjimky z povinností (informační povinnost, kontrola 
klienta), jež jsou jinak aplikovatelné na všechny povinné osoby. 
Přestože se zdá, že zvolená varianta z formálního hlediska naplňuje 
implementaci směrnice DAC V, považujeme za nezbytné, aby 
případný návrh normativního textu reflektoval „liberační“ ustanovení, 
které AML směrnice připouští, resp. aby takový návrh byl v souladu 
s úpravou v zákoně č. 253/2008 Sb., a byla tak nadále zajištěna ochrana 
profesního tajemství a ústavně garantovaných práv dotčených osob. 
Situace je o to komplikovanější, že DAC V lze de facto považovat za 
nepřímou novelu směrnice AML, a nejen z toho důvodu je tedy 
nezbytné návrh se směrnicí AML komplexně provázat. Na přehlednosti 
nepřidává ani skutečnost, že dle bodu 1.1. důvodové zprávy je t.č. v EU 
opět projednáván návrh novelizace směrnice AML [COM (2016) 450 
final], který by měl změnit články 30 a 31 a vložit do této směrnice 
nový článek 32a, který by uložil subjektům další povinnost (tj. zřídit 
automatizovaný centrální registr platebních  a bankovních účtů, který 
by obsahoval zároveň informace o osobách, které vlastní nebo 
kontrolují platební účet). V návaznosti na to je pak pravděpodobně 

                                            
1 "Členské státy neuplatňují první pododstavec na notáře, jiné samostatně výdělečně činné právníky, auditory, externí účetní a daňové poradce výlučně v rozsahu, ve kterém tyto osoby zjišťují 
právní postavení svého klienta nebo obhajují či zastupují tohoto klienta v soudním řízení nebo v souvislosti s takovým řízením, včetně poradenství ohledně zahájení takového řízení nebo 
vyhnutí se takovému řízení." 
 
2 "Odchylně od čl. 33 odst. 1 mohou členské státy v případě povinných osob uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 3 písm. a), b) a d) určit vhodný orgán stavovské samosprávy dotčené profese jako 
orgán, kterému mají být poskytnuty informace uvedené v čl. 33 odst. 1. V případech uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce předá určený orgán stavovské samosprávy informace 
neprodleně a v celém rozsahu finanční zpravodajské jednotce, aniž je dotčen odstavec 2". 
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možné očekávat další novelu směrnice DAC, která by nové znění AML 
reflektovala.  
V neposlední řadě nelze odhlédnout ani od faktu, že při transferu 
daňových informací o jednotlivých subjektech je vždy nutné 
respektovat zásady ochrany osobních údajů stanovené t.č. ve směrnici 
95/46/ES a od 25.května 2018 již v nařízení 2016/679/EU. Přestože dle 
čl. 13 odst. 1 písm. e) směrnice 95/46/ES mohou členské státy omezit 
rozsah povinností a práv subjektů z důvodu sledování významného 
hospodářského nebo finančního zájmu členského státu mj. v daňové 
oblasti, je nutné v každém případě ctít princip přiměřenosti a 
nezbytnosti účelu zpracování (viz čl. 6 směrnice 95/46/ES a čl. 25 odst. 
1 směrnice DAC či rec. 42 a 46 směrnice AML. K tomu též rozsudek 
Schrems (C-362/14). Jsme názoru, že plošné rozšiřování povinností dle 
směrnice DAC V nad rámec možných výjimek z hlediska směrnice 
AML je z hlediska naplňování uvedených principů ochrany dat 
problematické.  
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše jsme názoru, že přijetí 
uvedeného návrhu, tedy rozšíření informační povinnosti na všechny 
subjekty dle směrnice AML, avšak pouze s odkazem na její některé 
články, není bez rizika, a to i přesto, že vychází ze znění směrnice 
DAC V. Vhodnější metodou transpozice se tak může jevit 
komplexnější provázání obou směrnic (DAC V a AML), a to zejména 
v případě liberačních článků směrnice AML.  

5. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

4. D Závěr: 
Návrh zákona hodnotíme z pohledu implementace směrnice DAC 
V jako slučitelný. Ohledně systematiky výměny daňových informací 
však poukazujeme na nejasnost této úpravy na úrovni EU ve vztahu 
k jiným směrnicím, zejm. na nepřesnou provazbu se směrnicí AML, 
které způsobuje nepřímo rozšíření osobní působnosti vyplývající ze 
směrnice AML. Domníváme se, že navržená úprava je problematická i 
ve světle nastavených standardů ochrany osobních údajů.  

Bere se na vědomí, resp. vyhověno. 
Viz vypořádání připomínka č. 3 

6. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Rada pro vývoj, 

výzkum a inovace 

1. Z Požadujeme stažení materiálu z meziresortního připomínkové řízení a 
jeho znovupředložení k připomínkám ve standardní lhůtě. Návrh 
zákona zásadním způsobem zasahuje do práv a povinností advokátů, 
notářů a daňových poradců, proto považujeme jeho předložení ve 
zkráceném připomínkovém řízení za krajně nevhodné. Zkrácená lhůta 
neumožňuje projednání návrhu zákona se zástupci příslušných komor, 
bez jejichž souhlasu nelze dle našeho názoru podobný návrh podpořit. 
Rovněž v případě takto závažných změn považujeme návrh na 
schválení zákona již v prvém čtení za minimálně sporný. Tato 
připomínka je zásadní. 

Vysvětleno, částečně vyhověno. 
Směrnice DAC 5 byla přijata v prosinci loňského roku s implementační 
lhůtou do 1. ledna 2018. Text směrnice je přístupný široké veřejnosti 
(včetně znění v českém jazyce). Nemůže být proto překvapení, že ze 
strany Ministerstva financí došlo k realizaci požadované implementace 
v termínu k tomu stanovenému vládou. Za účelem dodržení termínu pro 
předložení návrhu implementačního zákona vládě zkrátil ministr pro 
legislativu lhůtu pro předložení připomínek. O to větší prostor byl dán 
pro diskusi při vypořádávání připomínek, které je realizováno jak 
osobním projednáním, tak následnou písemnou komunikací, při které je 
připomínkovému místu poskytnut upravený normativní text k dalšímu 
vyjádření. Fakticky tak byla prodloužena doba pro uplatnění 
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připomínek (navíc s možností seznámit se s prvotní reakcí 
navrhovatele). V konečném důsledku byl dotčeným připomínkovým 
místům dán časový prostor pro vyjádření v délce 1 měsíce. Přitom je 
třeba zohlednit též omezený rozsah samotného materiálu ve srovnání 
s jinými daňovými předpisy, jejichž rozsah je zpravidla mnohonásobně 
větší. Část připomínek profesních komor navíc směřuje vůči Směrnici 
DAC 5, která představuje objektivně daný text, který není možné měnit. 
Stejně tak není možné rezignovat na povinnost implementace této 
směrnice či tuto implementaci provést pouze částečně. Samotné stažení 
a opětovné předložení materiálu není možné už jen s ohledem na 
uvedené termíny pro předložení materiálu vládě a pro implementaci 
směrnice DAC 5. 

6. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Rada pro vývoj, 

výzkum a inovace 

2. Z V rámci vypořádání připomínek s Úřadem vlády České republiky – 
Radou pro vývoj, výzkum a inovace byla v návaznosti na vysvětlení 
předchozí připomínky vznesena následující zásadní připomínka: 
 
V rámci procesu vypořádávání připomínek jsme se přiklonili k názoru 
profesních komor, a proto s návrhem zákona nesouhlasíme zejména 
z těchto důvodů: 
1. Implementovaná směrnice míří na mezinárodní spolupráci mezi 
daňovými orgány a nijak nerozšiřuje informační povinnost povinných 
osob podle AML předpisů. 
2. Prolomení mlčenlivosti je dnes možné pouze za podmínek AML 
zákona a informace může požadovat pouze FAU. Navrhované rozšíření 
umožní každému správci daně požadovat předmětní informace, což 
shledáváme jako zásah zcela neproporcionální, který je tak v rozporu s 
ústavním pořádkem (mj. s právem na právní pomoc). 
3. Cílem AML zákona je ochrana proti terorismu a legalizaci výnosů 
trestné činnosti (je zde silný veřejný zájem, který tak může prolomit 
mlčenlivost). Navrhovaná úprava však míří i na běžnou správu daní, 
kde není veřejný zájem tak intenzivní. 

Nevyhověno – ROZPOR. 
Viz vypořádání připomínek České advokátní komory, zejména 
připomínky č. 1, 5 a 6. 

7. Asociace 
samostatných 

odborů 

1. D K § 57 odst. 7 
Dáváme na zvážení, neboť to považujeme za žádoucí, doplnit do 
navrhovaného písm. b) odstavce 7 v ustanovení § 57 daňového řádu 
ještě odstavec 6 a 9 zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu. Identifikace konkrétního 
obmyšleného v okamžiku výplaty výnosu nebo uplatnění jím nabytých 
práv může být zásadní pro včasné zajištění prostředků pro účely 
daňového řízení, a to nejen pro dohledávání řádného zdanění výnosů 
konkrétního svěřeneckého fondu, ale může být rovněž rozhodující při 
postupu při prokazování příjmů a stanovení daně zvláštním způsobem 
dle § 38x až § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
Nebude-li možnost "provázání" informací o svěřeneckém fondu ve 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 9 odst. 6 AML zákona konkretizuje obecnější ustanovení 
o rozsahu kontroly klienta podle odstavce 2 téhož paragrafu. Pokud 
navržené ustanovení daňového řádu odkazuje na § 9 odst. 2 AML 
zákona, měla by být ustanovení odstavce 6 v mezích odstavce 2 
aplikována rovněž, přičemž jejich explicitní uvedení tedy není 
nezbytné. Rovněž lze odkázat na stanovisko odboru kompatibility 
Úřadu vlády, který neidentifikoval potřebu uvedení odkazů na další 
ustanovení AML zákona k naplnění implementace Směrnice DAC 5.  
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vazbě na příjem obmyšleného existovat, mohou být oslabeny možnosti 
dokazování v případném daňovém řízení, pokud by si svěřenecký fond 
nesplnil svou registrační povinnost u správce daně právě pro to, že 
svěřenecké fondy nejsou evidovány nikde jinde než u finančních úřadů. 
Existenci svěřeneckého fondu a legálnost příjmů obmyšleného tak 
nelze ověřit jiným způsobem a z jiných zdrojů v rámci státní správy. 
Existuje obava, zda bez explicitního uvedení identifikace osoby 
obmyšlené dle § 9 odst. 6 písm. b) zákona o boji proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v daňovém řádu 
nedojde k podobné situaci jako v minulosti u disponentů účtů, které v 
současné době bankovní instituce na základě aktuální judikatury 
odmítají Finanční správě sdělit právě proto, že není v § 57 daňového 
řádu explicitně uvedena. Navrhujeme, aby písm. b) § 57 daňového řádu 
znělo následovně: 
 
„b) kontroly klienta podle § 9 odst. 2 písm. a) až c) a podle § 9 odst. 6 
písm. b) zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu“. 

8. Česká advokátní 
komora 

1. Z K čl. I bodu 2: 
Do zkráceného připomínkového řízení byl předložen návrh daňového 
řádu, jímž se podle předkladatele transponuje do českého právního 
řádu 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 (dále jen „Směrnice DAC 5“). 
Uvedená směrnice obsahuje pouze jediný požadavek, a to na zajištění 
přístupu daňových orgánů k mechanismům, postupům, dokumentům a 
informacím uvedeným v článku 13, 30, 31 a 40 Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 
o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 
financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (dále jen „směrnice 
AML“ – Anti Money Laundering Directive), a to za účelem kontroly 
fungování správní spolupráce v oblasti daní.  
Proto je tento požadavek implementován do čl. 22 směrnice 
2011/16/EU, jež po členských státech požaduje, aby učinily opatření 
k zajištění koordinace mezi jednotlivými koordinačními útvary 
členských států zřízenými podle této směrnice, zavedení přímé 
spolupráce s orgány ostatních členských států, zajištění plynulého 
fungování systému správní spolupráce stanoveného touto směrnicí a po 
novele provedené Směrnicí DAC 5 umožnily daňovým orgánům 
přístup k mechanismům, postupům, dokumentům a informacím 
uvedeným v článcích 13, 30, 31 a 40 směrnice č. 2015/849/EU.  

Nevyhověno. 
Ze strany České republiky z principu nelze rezignovat na implementaci 
Směrnice DAC 5, popřípadě nelze provést její implementaci pouze 
částečně. Směrnice DAC 5 požaduje, aby pro účely mezinárodní 
spolupráce při správě daní byly daňovým orgánům poskytnuty přístupy 
k vybraným údajům podle explicitně uvedených ustanovení AML 
směrnice. 
Ustanovení čl. 1 směrnice DAC explicitně spojuje účel tohoto přístupu 
s výkonem agendy mezinárodní spolupráce podle směrnice DAC, která 
je součástí výkonu správy daní. Přestože se tedy jedná o zpřístupnění 
údajů původně se týkajících oblasti AML, směrnice DAC 5 požaduje 
jejich využití též pro určitý segment výkonu správy daní. Využití 
předmětných údajů v rámci správy daní explicitně vyplývá též 
z preambule směrnice DAC 5 (viz její body 3 a 4). Ohledně uvedeného 
chápání požadavků směrnice DAC 5 lze ostatně odkázat též na 
stanovisko odboru kompatibility Úřadu vlády. 
Pokud jde o samotné zajištění požadavku přístupu správců daně 
k předmětným údajům z AML oblasti, nelze jej v plném rozsahu zajistit 
prostřednictvím Finančně analytického úřadu, aniž by současně byla 
stanovena povinnost jejich poskytnutí na žádost správci daně ze strany 
povinných osob dle AML zákona, jak je v připomínce navrhováno. Ve 
své stávající podobě tento úřad významnou částí předmětných údajů 
nedisponuje a ani svojí kapacitou a smyslem své činnosti není na jejich 
shromažďování uzpůsoben. Jeho případná restrukturalizace a posílení 
by v tomto ohledu nepřinesly žádný efekt, neboť i v takovém případě 
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Předmětem článku 22 je tak povinnost členského státu zajistit aby 
správní orgány členských zemí byly schopny komunikovat v oblasti 
správy daní mezi sebou, po novele provedené Směrnicí DAC 5 mezi 
tyto spolupracující orgány zahrnuje i orgány boje proti praní špinavých 
peněz, resp. jejich systém, nijak nerozšiřuje oprávnění daňových 
orgánů požadovat po osobách povinných podle příslušných AML 
předpisů sdělovat ještě nějaké informace správci daně, nýbrž má 
zajistit, aby si je orgány správy daně mohly získat v rámci 
vnitrostátních AML mechanismů, a to proto, že probíhající změny 
evropské legislativy v oblasti praní špinavých peněz obsahují i 
požadavek na samostatnost jednotek boje proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu.  
Předkladatel návrhu však tuto souvislost zcela pominul a na místo 
prohloubení systému správní spolupráce požaduje zřízení nové 
povinnosti osob definovaných pro zcela jiné účely, než je spolupráce 
v oblasti správy daní a kontroly této spolupráce, zvláštním zákonem, 
poskytnout informace správci daně, a to pouze na základě obecného 
procesního předpisu upravující rovněž jiný účel než ten, který je 
předvídán implementovanou směrnicí. Jakkoliv sama směrnice do 
ochrany lidských práv nezasahuje, návrh zákona ano. Přitom nejde o 
implementaci požadavků směrnice, anebo lze na návrh nahlížet jako na 
implementaci vadnou.  
Lze přitom zdůraznit, že jde o výrazný zásah do práva na ochranu 
osobního a rodinného života, ve vztahu k advokacii pak jednoznačně 
nelze prolomení povinnosti mlčenlivosti, takto široce koncipované 
mimo zákonem i směrnicí předvídaný účel, provést způsobem, kdy by 
z ustanovení daňového řádu mělo pouze implicitně vyplývat, Takový 
zásah musí být jednoznačně odůvodněn potřebou, která je předvídaná 
na úrovni ústavního práva a mezinárodních závazků ochrany lidských 
práv, jimiž je Česká republika vázána, ve formě zcela explicitní a 
výslovné a za zákonem předvídaných podmínek a dále navíc nemůže 
být svěřeno obecně tomu, kdo podle daňového řádu vede jakékoliv i 
neformální řízení. Oznamovací povinnost se tak nemůže týkat osob, 
které mají uloženou povinnost mlčenlivosti zvláštním zákonem, mimo 
již jím předvídaný rámec a proces daný zvláštním zákonem k v něm 
stanovenému účelu a prolomení jejich povinnosti mlčenlivosti se 
nemůže týkat soukromých listin, dokumentů nebo obecně vymezených 
„dalších údajů“ označovaných jako všechny možné další informace a 
listiny. 
Z uvedených důvodů se navrhuje bod 2 vypustit pro rozpor s ústavním 
pořádkem ČR. Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

by údaje, jimiž nedisponuje, musel získávat od povinných osob dle 
AML zákona, aby je následně mohl předat správci daně. Z pohledu 
povinných osob by takové řešení neznamenalo žádný věcný posun – 
správce daně by (byť přes prostředníka) získal stejné penzum údajů 
jako v rámci přímého dotazu na povinnou osobu. Administrativní 
náklady na vyřízení žádosti o poskytnutí údajů by z pohledu povinné 
osoby byly shodné (z tohoto pohledu není rozdílu mezi reakcí na žádost 
Finančně analytického úřadu a na žádost správce daně). Současně by 
však vznikly náklady na rozšíření a provoz Finančně analytického 
úřadu, který pro výkon takové agendy není určen, a došlo by 
k prodloužení a administrativnímu zkomplikování celého procesu díky 
postupování požadovaných údajů přes prostředníka.  
To na straně druhé nic nemění na tom, že v souladu s § 58 odst. 3 
daňového řádu je správce daně povinen získávat údaje prioritně od 
jiných orgánů státní správy, tj. v případě možnosti získat údaje od 
Finančně analytického úřadu by neměl tyto údaje požadovat od 
povinných subjektů. Tento princip dopadá i na navrhovanou právní 
úpravu.    
Implementace směrnice DAC 5, která by se omezila pouze na otázky 
vnitřní komunikace mezi Finančně analytickým úřadem a správci daně, 
jak je připomínkou navrhováno, by – pokud by měla skutečně naplnit 
požadavky směrnice DAC 5 v celém rozsahu – nepřinesla oproti 
předkladatelem navrženému řešení žádný posun v postavení povinných 
osob a nad to by znamenala nelogické a nadbytečné náklady na straně 
státu.  
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8. Česká advokátní 
komora 

2. Z V rámci vypořádacího jednání s Českou advokátní komorou dne 
2. března 2017 byla v návaznosti na vysvětlení předchozí připomínky 
týkající se výkladu požadavků směrnice DAC 5 vznesena zásadní 
připomínka v tom smyslu, že ze strany České advokátní komory nelze 
souhlasit s navrženou implementací nad rámec směrnice DAC 5, tj. se 
zavedením povinnosti povinných osob dle AML zákona poskytovat 
správci daně předmětné údaje nejen pro účely mezinárodní spolupráce 
při správě daní, ale také pro účely vnitrostátní správy daní. 

Nevyhověno. 
Návrh jde ve vztahu k účelu poskytování údajů podle navrženého § 57 
odst. 7 a 8 daňového řádu částečně nad rámec transpozice. Tato 
skutečnost je v návrhu výslovně uvedena a překročení rozsahu čisté 
transpozice je rovněž předmětem RIA v souladu s požadavky 
„Metodické pomůcky pro prevenci nadbytečné regulatorní zátěže při 
implementaci práva EU“, vydané vládou České republiky jako závazný 
dokument pro jednotlivé resorty. 
Ve prospěch předkladatelem navrženého řešení hovoří zejména tyto 
důvody: 

• maximalizace využití předmětných údajů pro boj s daňovými 
úniky, což souzní i s principiálními východisky směrnice 
DAC 5, 

• zachování principu daňové neutrality (stejné postavení 
tuzemských i zahraničních daňových subjektů),  

• stejné postavení tuzemského a zahraničního správce daně, 
• realizovatelnost správy daní (eliminace problematického 

rozlišování mezinárodního a tuzemského účelu správy daní, 
které se v jednotlivých kauzách prolínají a vyvíjejí v čase; 
omezení rizika právních sporů, právní nejistoty 
a administrativních nákladů spojených se selekcí údajů podle 
uvedených účelů), 

• snížení nákladů na straně osob zúčastněných na správě daní 
(v případě, kdy je to hospodárné a zároveň efektivní, může 
správce daně získávat údaje od povinných osob dle AML 
zákona a ne od daňových subjektů). 

V podrobnostech lze odkázat na RIA, která je přílohou důvodové 
zprávy k návrhu zákona. 

8. Česká advokátní 
komora 

3. Z K čl. I bodu 2: 
Dále je potřeba upozornit na skutečnost, že na advokáta jakožto 
povinnou osobu dle zákona č. 253/2008 Sb. se vztahují některá zvláštní 
ustanovení korespondující se specifickým postavením, které advokát 
ve vztahu ke svým klientům při poskytování svých služeb zastává a 
které zákon nejenom zakotvuje, ale rovněž respektuje a chrání (viz 
zásada rule of law ve smyslu rozhodovací praxe ESLP). Z hlediska této 
optiky je advokát sice plní celou řadu povinnosti stanovené zákonem 
povinným osobám (identifikace klienta, kontrola klienta), ovšem pokud 
jde o hlášení podezřelého obchodu jakožto středobodu celého 
citovaného zákona, plní tuto povinnost v souladu s AML směrnicí 
prostřednictvím České advokátní komory, která má povinnost podrobit 
oznámení přezkumu a teprve v případě, kdy splňuje veškeré podmínky 
a náležitosti, jej postoupí FAÚ (přičemž uvedený postup platí i 

Vyhověno. 
V návrhu bude v novém § 57a odst. 2 daňového řádu explicitně 
uvedeno, že pro poskytování údajů správci daně ze strany advokátů, 
notářů, daňových poradců, auditorů a soudních exekutorů se obdobně 
použijí pravidla omezující okruh poskytovaných informací, která jsou 
upravena v AML zákoně, konkrétně v jeho § 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 a 
2. Nebylo úmyslem navrhovatele, aby uvedené osoby poskytovaly 
správci daně údaje nad rámec limitů obsažených v AML zákoně. 
Symetrie s úpravou AML zákona bude dosaženo též doplněním nového 
§ 57a odst. 3 daňového řádu, který stanoví, že v případě advokátů a 
notářů bude vyžádání údajů a jejich následné poskytnutí probíhat 
prostřednictvím příslušné komory (obdoba § 27 odst. 4 AML zákona). 
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obráceně v případě sdělování údajů na základě vyžádání od FAÚ – viz 
§ 27 odst. 4 AML zákona). Zavedení nové informační povinnosti 
advokáta ve vztahu ke správci daně ve smyslu navrhovaného ust. § 57 
odst. 7 a 8 daňového řádu je v přímém rozporu s účelem výše citované 
právní úpravy, která respektuje potřebu přistupovat k advokátovi 
odlišně od ostatních povinných osob. Správci daně se tak zakládá 
mnohem širší oprávnění, než které má FAÚ jakožto orgán povolaný 
zákonem k plnění povinností dle AML směrnice. 

8. Česká advokátní 
komora 

4. Z K čl. I bodu 2: 
Rovněž je potřeba upozornit, že stanovená informační povinnost tak, 
jak je návrhem zákona představena, neřeší konkurenci s povinností 
mlčenlivosti ve smyslu § 21 odst. 1 zákona o advokacii, která je 
zakotvena právní normou stejné právní síly jako ta, kterou hodlá založit 
předmětný návrh. Proto nelze s jakoukoli mírou právní jistoty tvrdit, že 
nově založená povinnost se nutně vztahuje i na advokáty (případně 
další osoby se zákonem uloženu povinností mlčenlivosti), neboť tato 
povinnost mlčenlivosti není navrhovaným předpisem jakkoli 
modifikována a zůstává tedy i nadále bez sebemenších pochyb 
zachována, neboť pokud jeden předpis ukládá adresátovi právní normy 
povinnost, nemůže být tento adresát vystaven situaci, kdy jej druhý 
právní předpis nutí tuto povinnost porušit. 

Vyhověno. 
Do návrhu bude doplněna novela zákona o advokacii, resp. dalších 
komorových zákonů, které upravují speciální povinnost mlčenlivosti, 
která bude explicitně prolomena ve vztahu k plnění povinností dle 
navrhované úpravy. 
 
 
 
 
 

8. Česká advokátní 
komora 

5. Z V rámci vypořádání připomínek s Českou advokátní komorou byla v 
návaznosti na vysvětlení předchozí připomínky týkající se výkladu 
požadavků směrnice DAC 5 vznesena následující zásadní připomínka: 
 
Ani po provedeném ústním „vypořádání připomínek“ nelze s jeho 
závěry souhlasit a nelze námitky ČAK stran nesprávné implementace 
směrnice DAP 5 shrnout jedním slovem „vysvětleno“, zvláště když se 
tak nestalo. MF nijak neodůvodnilo svůj názor, že by účelem DAP 5 
mělo být rozšíření pravomoci kteréhokoliv orgánu moci veřejné, který 
v jakémkoliv řízení vykonává roli správce daně (§ 10 daňového řádu, v 
některých případech ani nemusí jít o řádně zahájené řízení ale pouze o 
tzv. vyhledávací činnost) vůči subjektům, jichž se uvedený proces v 
konkrétním případě netýká, neboť nejde o jejich daňové povinnosti. 
MF tedy nijak nevysvětlilo, proč uvedeným způsobem implementuje 
směrnici, která má sloužit pouze k prohloubení správní spolupráce 
mezi daňovými orgány. Je na místě připomenout, že uvedený postup 
nadále nesplňuje ani základní transpoziční požadavky tak, jak jsou 
uvedeny v čl. 28 a 29 preambule Směrnice Rady 2011/16/EU (tj. 
novelizovaném předpise), ani v čl. 6 a 7 preambule Směrnice Rady č. 
2016/2258/EU (DAP 5, tj. novela samotná), a to především s ohledem 
na respekt k požadavkům čl. 47 Charty základních práv EU, požadavku 
principu proporcionality a subsidiarity.  

Vyhověno částečně. 
Připomínce bylo vyhověno v tom smyslu, že dřívější vypořádání bylo 
označeno jako „nevyhověno“. 
Ministerstvo financí nadále trvá na výkladu směrnice DAC 5, z něhož 
vychází předložený návrh, a to i se zohledněním stanoviska odboru 
kompatibility Úřadu vlády. 
Implementované normy Směrnice DAC jsou dle názoru MF zcela 
explicitní a stejně jako celá směrnice DAC upravují problematiku 
určitého výseku správy daní. Tím je dán i účel použití získaných údajů 
v rámci správní spolupráce mezi orgány jednotlivých členských zemí 
EU. Tvrzení připomínkového místa, podle něhož nelze použít údaje 
získané pro účel AML předpisů, současně pro účel správy daní, tedy 
směřuje proti samotné podstatě směrnice DAC, která je ze své podstaty 
daňovým předpisem upravujícím problematiku správy daní, a to bez 
ohledu na to, jaký způsob získávání údajů a její výměny bude v rámci 
implementace směrnice zvolen. Připomínkové místo současně ignoruje 
neméně explicitně deklarovaný účel směrnice DAC 5, který v v bodech 
3 a 4 preambule výslovně odkazuje k plnění všech (daňových) 
působností dle směrnice DAC a k boji proti daňovým únikům obecně. 
Stanovisko ČAK je přitom věcně rozporné, neboť na jedné straně 
kritizuje, že se navržený zákon vztahuje k užití údajů z AML oblasti 
pro účely správy daní, zatímco na straně druhé samo tvrdí, že se 
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Protože jde o novelu existující směrnice, je na místě připomenout 
(znovu), že novelizovaný předpis svou povahou a účelem směřuje k 
prohloubení správní spolupráce mezi daňovými orgány členských zemí 
EU za účelem stanovení jasnějších a přesnějších pravidel právní 
spolupráce mezi členskými státy (viz čl. 7 preambule), a vzájemné 
výměny informací mezi členskými státy v daňových otázkách (viz čl. 9 
preambule) k odstranění nepříznivých dopadů rostoucí globalizace na 
vnitřní trh. Krom uvedeného směrnice Rady 2011/16/EU ve svém 
článku 2 odst. 2 a 3 stanoví, na co se nepoužije – toto omezení je 
zavedení obecné roviny přístupu správce daně naprosto ignorováno. 
Samotná směrnice je obsahově zcela o výměně informací mezi 
správními orgány, v rámci jejich zákonných možností (např. čl. 17 
odst. 2), ani ona nepřenáší a nepožaduje přenést jakoukoliv zátěž na 
osoby soukromého práva. Nepožaduje to ani její novela, jejím cílem 
není rozšíření oprávnění správce daně, ale větší povinnost jeho 
spolupráce se správcem daně ostatních členských států EU.  
Podle preambule směrnice č. 2016/2258/EU je jejím účelem „plnění 
povinností při monitorování řádného uplatňování směrnice 2011/16 EU 
a bylo tak zabezpečeno fungování všech formulářů pro správní 
spolupráci“ (preambule čl. 5).  
Shrnuto:  Směrnice nepožaduje žádné rozšíření pravomocí správce 
daně.  Pokud by měl mít správce daně přístup k informacím 
shromažďovaným podle AML předpisů, musí transpozice odpovídat 
shora naznačeným tezím, a to jak z hlediska jejího účelu, tak i 
předmětového vymezení (a omezení tak, jak je popsáno směrnicí č.  
2011/16 EU) a v souladu s ochranou, která je základním právům 
poskytována čl. 7, 8, zejména 8 odst. 2, čl. 47 a čl. 52 odst. 1 Listiny 
základních práv EU.  
Z uvedeného důvodu nepovažujeme nastíněné vypořádání za 
uskutečněné. Ze strany MV totiž neobsahuje jediný právní argument, o 
který by se vysvětlení opíralo.  
Z uvedeného důvodu navrhujeme, aby ve výsledku vypořádání bylo 
uvedeno „nevyhověno“. 

směrnice DAC 5 vztahuje na správní spolupráci mezi daňovými orgány 
v daňových otázkách.  
Směrnice DAC 5 explicitně požaduje, aby daňovým orgánům členské 
státy zajistily zákonný přístup k údajům, které jsou shromažďovány 
povinnými osobami podle vybraných ustanovení AML směrnice. Tento 
okruh údajů odpovídá údajům shromažďovaným povinnými osobami 
podle § 9 odst. 2 písm. a) až c) AML zákona, přičemž není činěno 
rozdílu mezi druhy těchto povinných osob. Pouze prostřednictvím 
odkazu na vybraná ustanovení AML směrnice lze dovodit aplikaci 
obdobného speciálního režimu pro advokáty a další vybrané profese, 
který odpovídá režimu § 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 a 2 AML zákona 
(tento režim byl upraveným zněním předkládaného návrhu zákona 
převzat). V žádném případě však nelze z textu směrnice DAC 5 
dovodit, že by se vztahovala pouze na některé z povinných osob a na 
jiné nikoliv (tento závěr potvrdilo i stanovisko odboru kompatibility 
Úřadu vlády).  
Z pohledu ochrany daňových subjektů, resp. povinných osob dle AML 
zákona je přitom lhostejné, zda by předmětný okruh údajů z AML 
oblasti byl správcem daně získán prostřednictvím FAÚ nebo přímo 
prostřednictvím žádosti od povinných osob – v obou případech by 
údaje byly správcem daně získány a z pozice povinných osob, resp. 
subjektů, k nimž se tyto údaje vztahují, by v tomto ohledu nevznikl 
rozdíl. FAÚ navíc plným okruhem údajů, které mají být správci daně 
podle směrnice DAC 5 zpřístupněny, nedisponuje. I kdyby měly být 
tyto údaje zpřístupněny správci daně prostřednictvím FAÚ, musel by 
být podstatně rozšířen okruh údajů, které FAÚ požaduje po povinných 
osobách.    
Skutečnost, že jsou podle návrhu požadovány údaje správcem daně po 
subjektech (povinných osobách), ačkoliv se tyto údaje nevztahují 
k jejich daňovým povinnostem, je samo o sobě irelevantní – na tomto 
principu je postaveno jakékoliv získávání údajů od třetích osob při 
výkonu správy daní (stejně jako v případě jakékoliv správní činnosti 
vůbec). Rovněž není pravdou, že směrnice DAC jako taková nemá 
dopad na osoby soukromého práva – ačkoliv primárně definuje 
povinnosti při spolupráci mezi správci daně, předmětem této spolupráce 
je ve většině případů výkon veřejné moci vůči daňovým subjektům na 
bázi národní úpravy správy daní, čímž jsou obecné povinnosti 
daňových subjektů a třetích osob vztaženy též na výkon správy daní 
v režimu mezinárodní spolupráce.   
Odkaz na omezující ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 směrnice DAC, které 
stanoví, na která peněžitá plnění se nevztahuje mezinárodní spolupráce 
podle směrnice DAC jako takové, má význam toliko ve vztahu 
k otázce, které údaje správce daně potřebuje jako nezbytné pro správu 
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daní při výkonu spolupráce podle této směrnice, nikoliv ve vztahu k 
okruhu údajů, které může získat, pokud je taková nezbytnost dána. 
Pokud tedy směrnice DAC 5 předpokládá, že správce daně získá přístup 
k vybrané množině údajů z AML oblasti, nemůže být tato množina 
obecně (zákonným ustanovením) zúžena odkazem na čl. 2 odst. 2 a 3 
směrnice DAC, které mohou pouze omezit nezbytnost údajů pro správu 
daní v konkrétním případě, pokud by tato nezbytnost byla spojována 
právě s prováděním mezinárodní spolupráce podle směrnice DAC. 
Směrnice DAC ostatně předpokládá, že získané údaje jsou dále využity 
i pro správu daní, v jejichž případě je mezinárodní spolupráce upravena 
ještě dalšími předpisy EU (např. oblast DPH), neboť předpokládá 
návaznost standardních procesních pravidel ohledně výměny dat při 
správě daní.    
Implementace explicitní normy Směrnice DAC 5 nemůže být 
odmítnuta pouze poukazem na obecné principy proporcionality a 
subsidiarity, na kterých stojí evropské právo. Připomínka ČAK tak 
fakticky směřuje proti úpravě Směrnice DAC 5 jako takové. 
Ministerstvo financí přitom není oprávněno odmítnout implementaci 
evropské směrnice na bázi případných pochybností ohledně její 
legitimity a souladu s obecnějšími normami evropského práva. 
Současně nemůže nést odpovědnost za následky toho, že České 
republiky nesplní ve vztahu ke směrnici DAC 5 svoji implementační 
povinnost.   

8. Česká advokátní 
komora 

6. Z V rámci vypořádání připomínek s Českou advokátní komorou byla v 
návaznosti na vysvětlení předchozí připomínky týkající se výkladu 
požadavků směrnice DAC 5 vznesena následující zásadní připomínka: 
 
V rámci připomínkového řízení je poprvé vůbec připuštěno, že 
transpozice směrnice překračuje požadovaný transpoziční rámec. 
Nikoliv však „částečně“, ale značně. Pokud však transpozice skutečně 
probíhá formou goldplatingu, měl by se legislativec k takovému jevu 
postavit čelem a zároveň by měl zohlednit skutečnost, že požadavky 
jdoucí nad rámec transpozice nemohou zasahovat do základních 
lidských práv chráněných ústavním pořádkem, v daném ohledu 
zejména čl. 10 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod. RIA návrhu 
neobsahuje v tomto ohledu žádné zdůvodnění potřebnosti nebo 
nutnosti takového zásahu, dost dobře ani nemůže, protože žádné takové 
údaje nejsou. Je zjevné, že jde o další pokračování trendu, kdy si 
správce daně není s to zajistit údaje nezbytné pro správu daně u 
daňového subjektu a snaží se opatřit si je jinde, nebo si údaje, které 
získal, snaží křížově ověřovat. Protože nejde v daném případě o 
daňovou povinnost subjektu, jemuž se prolamuje povinnost 
mlčenlivosti, není takový zásah přípustný. V této části tedy trvá náš 

Nevyhověno. 
Je třeba se důrazně ohradit proti tvrzení, že částečné překročení 
transpozičního rámce nebylo předloženým návrhem deklarováno. Právě 
této otázce se věnuje hodnocení dopadů regulace, jehož podstatou je 
posouzení, zda v otázce účelů získávání údajů má nebo nemá být 
rozsah směrnice DAC 5 překročen. 
Pokud jde o identifikaci překročení transpozičního rámce, připomínka 
ČAK opět není konzistentní. Směrnice DAC 5 předpokládá použití 
vybraných údajů z AML oblasti pro účely mezinárodní spolupráce při 
správě daní podle Směrnice DAC, tedy pro určitý segment výkonu 
správy daní. K překročení transpozičního rámce v předloženém návrhu 
však dochází toliko v tom, že užití předmětných údajů se navrhuje i pro 
další segmenty správy daní (vnitrostátní správu daní). Už samo použití 
údajů pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní podle směrnice 
DAC 5 znamená, že správce daně získá údaje původně shromažďované 
povinnými osobami podle AML legislativy a použije je pro odlišný 
účel (správu daní). Stejně tak i v tomto případě budou údaje získány od 
povinných osob, které nejsou nositeli daňové povinnosti, k níž se údaje 
vztahují. Pokud tedy spatřuje ČAK tvrzenou neústavnost návrhu v tom, 
že budou předmětné údaje použity pro správu daní, pak by tato 
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požadavek na vypuštění této úpravy pro rozpor s ústavním pořádkem 
ČR. Ani v tomto ohledu není nevyhovění připomínce nijak právně 
argumentováno.  
Je třeba si uvědomit, že cílem AML zákona je ochrana proti terorismu 
a legalizaci výnosů trestné činnosti.  Chráněn je zcela fundamentální 
veřejný zájem (nadto s mezinárodním přesahem), který navíc v 
posledním období nabývá na významu.  
Tomuto naladění AML zákona odpovídá mimořádně intenzivní zásah 
do informační autonomie dotčených subjektů; chráněný zájem zkrátka 
není natolik silný, že ospravedlňuje intenzivní zásah do ústavně 
zaručených základních práv. Platí, že potíráno je vysloveně kriminální 
jednání (závažná trestná činnost), přičemž trestní řízení již od fáze 
přípravného podléhá relativně silnému soudnímu dohledu.  
Předkládaná novela aspiruje na to, aby poznatky získané podle AML 
zákona byly aplikovatelné při běžné správě daní, tedy mimo rámec 
směrnice i mimo rámec AML procesů.  V takovém případě však test 
proporcionality, jímž každá zákonná úprava dotýkající se ústavně 
zaručených práv musí projít, vyznívá zcela jinak. Nelze pokládat za 
přiměřené, souladné s principy materiálního právního státu a ústavně 
konformní, aby mimořádně silný nástroj, jímž činnost FAÚ 
(mimochodem do značné míry zákonem neregulovaná) bezesporu je, 
byl používán i v případě „běžné správy daní“ bez kriminálního 
podtextu a zcela mimo systém soudní kontroly.  
Opětovně je třeba zdůraznit, že AML zákon přináší mimořádný zásah 
do informačního sebeurčení, který je ospravedlněn mimořádným 
významem chráněného veřejného zájmu. Dle čl. 4 odst. 4 Listiny platí, 
že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí 
být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být 
zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.  
Pokud tedy byly údaje dle AML zákona shromážděny za účelem boje 
proti terorismu, resp. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, nelze je 
bez dalšího využívat zcela libovolně za účelem správy daní.  
Pokud je v rámci vypořádání připomínky č. 4 KDP uvedeno, že 
„navržená úprava nedává správci daně žádné nové kontrolní ani jiné 
kompetence, ale pouze umožňuje získat určité údaje pro jejich využití 
při výkonu působnosti stávajících“ neznamená to nic jiného, než že 
finanční správa hodlá využívat citlivé informace osobní povahy, které 
byly státem shromážděny za zcela jiným účelem. Toto legitimní v 
žádném případě není a posun v mechanismu požadování těchto údajů 
na tom ničeho nezmění, protože zde stále nejsou nastaveny zákonem 
jasně a přesně specifikované podmínky, za nichž je takové informace 
možno požadovat. 

neústavnost musela být dána již samotným použitím údajů při 
mezinárodní spolupráci podle směrnice DAC. Překročení 
transpozičního rámce zde tedy nemůže mít samo o sobě žádný vliv na 
tvrzený ústavní konflikt, neboť rozšiřuje možnost získávání údajů 
kvantitativně, nikoliv kvalitativně.  
Rovněž je třeba odmítnout odkaz na účel AML legislativy a jeho 
hodnotové srovnávání s účelem správy daní, neboť v případě, že by 
bylo použití předmětných údajů pro účel správy daní shledáno 
neproporcionálním, nebylo by možné provést implementaci směrnice 
DAC 5 vůbec, a to ani v rovině pouhé výměny údajů mezi správními 
orgány (což na jiném místě připomínky ČAK požadují), neboť jiný, než 
daňový účel směrnice DAC a povinnosti v ní stanovené v principu 
nemají. Použití údajů získaných pro účely AML agendy též pro účely 
správy daní je ostatně již dnes do jisté míry připuštěno zákonnou 
úpravou § 32 odst. 2 AML zákona. 
Rovněž není jasné, co se rozumí „běžnou správou daní“ (k níž by podle 
připomínky neměly být dotčené údaje použity), neboť ani tuzemská 
daňová legislativa, ani směrnice DAC nijak nerozlišují správu daní 
podle závažnosti či intenzity. Směrnice DAC rovněž nehovoří o 
odlišném přístupu ke správě daní v případě „kriminálního podtextu“, 
neboť správa daní sama o sobě neposuzuje otázku trestněprávních 
souvislostí.       
Konečně je třeba uvést, že skutečnost, že si správce daně získává údaje 
z různých zdrojů a křížovým způsobem si je ověřuje, nelze vnímat jako 
nežádoucí trend, jak se snaží připomínka ČAK naznačit. Takový postup 
je naopak zcela legitimní a v řadě případů i projevem snahy méně 
zatěžovat daňové subjekty kontrolní činností a informačními a 
oznamovacími povinnostmi.  
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8. Česká advokátní 
komora 

7. Z V rámci vypořádání připomínek s Českou advokátní komorou vznesena 
následující zásadní připomínka: 
 
Návrh zákona ani v této podobě neodpovídá dikci nálezu Pl. ÚS 24/10 
ze dne 22. 3. 2011, publikovaného pod č. 94/2011 Sb., N 52/60 SbNU 
625, kde Ústavní soud zrušil ustanovení týkající se záznamu 
telekomunikačního provozu v zákoně o elektronických komunikacích – 
v daném případě Ústavní soud judikoval následující – což lze obdobně 
aplikovat u tohoto zákona: „Za nejednoznačné a vzhledem k rozsahu a 
citlivosti uchovávaných údajů za zcela nedostačující lze již označit 
vymezení samotné doby jejich uložení… U žádné z uvedených 
povinností nejsou nijak detailněji popsána pravidla a konkrétní postupy 
jejich plnění, nejsou striktně vymezeny požadavky na zabezpečení 
uchovávaných údajů, není dostatečně seznatelné, jak je s uvedenými 
údaji nakládáno, …, anebo po jejich vyžádání oprávněnými orgány 
veřejné moci, stejně jako není konkrétně stanoven způsob jejich 
likvidace…“. Účel zpracování údajů podle § 57 ze současného znění 
daňového řádu sice vyplývá, ale není zaručeno zničení údajů po 
uplynutí zákonem stanovené lhůty. 
Návrh ve stejné otázce, tj. v absenci zabezpečení proti shromažďování 
starších údajů, také neodpovídá rozsudku Soudního dvora EU (velkého 
senátu) ze dne 13. května 2014 ve věci Google Spain SL a Google Inc. 
v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Mario Costeja 
González, který judikoval tzv. právo být zapomenut (tedy právo, aby 
veřejná správa po odůvodněné době vymazala všechny údaje o 
daňovém subjektu, které již nejsou relevantní – žádné takové 
ustanovení v DŘ zahrnuto není, ač by být mělo). Jedná se o ochranu 
soukromých klientů advokátů. V této věci se lze případně inspirovat § 
88 odst. 7 trestního řádu, který podobným způsobem upravuje zničení 
záznamů o telekomunikačním provozu a odposlechů – uvedené 
ustanovení by šlo využít k návrhu obdobné úpravy v daňovém řádu 
např. takto: 
V § 57 se doplňuje odstavec 9, který zní:  
„(9) Pokud na základě vyžádání údajů správcem daně nebyly zjištěny 
skutečnosti významné pro správu daní, je správce daně po souhlasu 
nejblíže nadřízeného správce daně povinen údaje bezodkladně zničit po 
uplynutí lhůty pro stanovení daně a lhůty pro placení daní pro daně 
placené za a na zdaňovací období, jichž se vyžádané údaje týkaly. 
Protokol o zničení záznamu o údajích podle § 57 odst. 3 správce daně 
založí do spisu.“  
Takové řešení bychom doporučovali. 

Nevyhověno. 
Informace získávané správcem daně na základě zákonných pravomocí, 
které se vztahují ke konkrétním daňovým subjektům, jsou součástí 
příslušných spisů. Nakládání s nimi, včetně otázek jejich případné 
skartace, se řídí předpisy o archivnictví. Obecná úprava této 
problematiky v daňové oblasti navíc není předmětem navržené novely, 
a to i s ohledem na to, že v tomto ohledu nebyla ústavnost stávající 
úpravy dosud zpochybněna. Pochybnosti lze naopak vyslovit ohledně 
přiléhavosti judikatury Ústavního soudu vztahující se ke zcela 
specifické kategorii údajů (záznamy telekomunikačního provozu), 
kterou nelze s jinými shromažďovanými údaji srovnávat.  

8. Česká advokátní 
komora 

8. Z V rámci vypořádání připomínek s Českou advokátní komorou byla v 
návaznosti na vysvětlení předchozí připomínky týkající se výkladu 

Nevyhověno. 
Jak bylo uvedeno výše, účel použití vybraných údajů z AML oblasti 
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požadavků směrnice DAC 5 vznesena následující zásadní připomínka: 
 
Pokud má mít správce daně zakotveno oprávnění žádat po osobách 
povinných podle AML legislativy, musí být splněny především 
požadavky zásady účelového omezení přístupu k údajům (principle of 
purpose limitation), a to jak z hlediska rozsahu požadovaných údajů, 
tak i subjektů, které těmito údaji mohou disponovat. Takovou úpravu 
však dost dobře nelze zavést procesním právním předpisem, který 
pojem „správce daně“ používá jako legislativní zkratku pro řadu 
orgánů veřejné moci (včetně soudů) a limity informací nestanoví ani 
účelem ani předmětem řízení, které je před ním vedeno. Ze všech shora 
uvedených důvodů Česká advokátní komora navrhuje, aby byl návrh 
vzat předkladatelem zpět a byla skutečně zahájena věcná právní 
diskuse v intencích, po nichž zástupce předkladatele volal při ústním 
projednání připomínek (tomuto volání pak jistě nekoresponduje snaha 
předkladatele umožnit schválení zákona bez jakékoliv diskuse v 
prvním čtení). 

pro správu daní je dán samotnou směrnicí DAC 5. Ve vztahu 
k jednotlivému účelu poskytování údajů podle § 57 daňového řádu se 
pak aplikují zejména zásady enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí 
a šetření právy dotčených osob, resp. přiměřenosti. Konkrétně to 
zejména znamená, že správce daně nemůže požadovat poskytnutí 
jakýchkoliv údajů, aniž existuje jednoznačná potřeba těchto údajů pro 
výkon správy daní (neplatí tak předpoklad, že kterýkoliv správce daně 
by měl mít přístup ke kterýmkoliv z údajů předpokládaných daňovým 
řádem pouze pro tuto možnost samu, ale účel použití těchto údajů je 
striktně omezen nezbytností pro výkon správy daní vykonávané právě 
tímto konkrétním správcem daně). 
Směrnice DAC 5 byla přijata v prosinci loňského roku s implementační 
lhůtou do 1. ledna 2018. Za účelem dodržení termínu pro předložení 
návrhu implementačního zákona vládě zkrátil ministr pro legislativu 
lhůtu pro předložení připomínek. O to větší prostor byl dán pro diskusi 
při vypořádávání připomínek, které je realizováno jak osobním 
projednáním, tak následnou písemnou komunikací, při které je 
připomínkovému místu poskytnut upravený normativní text k dalšímu 
vyjádření. Fakticky tak byla prodloužena doba pro uplatnění 
připomínek (navíc s možností seznámit se s prvotní reakcí 
navrhovatele). V konečném důsledku byl dotčeným připomínkovým 
místům dán časový prostor pro vyjádření v délce 1 měsíce. Přitom je 
třeba zohlednit též omezený rozsah samotného materiálu ve srovnání 
s jinými daňovými předpisy, jejichž rozsah je zpravidla mnohonásobně 
větší. Část připomínek profesních komor navíc směřuje vůči Směrnici 
DAC 5, která představuje objektivně daný text, který není možné měnit. 
Stejně tak není možné rezignovat na povinnost implementace této 
směrnice či tuto implementaci provést pouze částečně. Samotné stažení 
a opětovné předložení materiálu není možné už jen s ohledem na 
uvedené termíny pro předložení materiálu vládě a pro implementaci 
směrnice DAC 5. Stejný smysl má i návrh na schválení návrhu zákona 
v prvním čtení v Poslanecké sněmovně, a to i s ohledem na blížící se 
konec jejího funkčního období. 

9. Exekutorská 
komora 

1. D Cílem připomínkovaného materiálu je novelizace zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), 
za účelem provedení transpozice směrnice Rady 2011/16/EU, o správní 
spolupráci v oblasti daní, resp. její poslední novelizace [Směrnice Rady 
(EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016]. Východiskem je zde 
zavedení či rozšíření povinností povinných subjektů poskytnout správci 
daně určité údaje pro účely boje proti praní špinavých peněz. 
Navrhovaná úprava do značné míry navazuje na právní úpravu 
obsaženou v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 

Vyhověno. 
Do návrhu bude doplněna novela exekučního řádu, resp. dalších 
komorových zákonů, které upravují speciální povinnost mlčenlivosti, 
která bude explicitně prolomena ve vztahu k plnění povinností dle 
navrhované úpravy. 
Dále je třeba uvést, že v návrhu bude v novém § 57a odst. 3 daňového 
řádu explicitně uvedeno, že pro poskytování údajů správci daně ze 
strany advokátů, notářů, daňových poradců, auditorů a soudních 
exekutorů se obdobně použijí pravidla omezující okruh poskytovaných 
informací, která jsou upravena v AML zákoně, konkrétně v jeho § 26 
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jen „AML zákon“). 
Navrhovaná změna právní úpravy se nikoliv bezvýznamným způsobem 
dotýká rovněž soudních exekutorů, kteří dle stávající právní úpravy 
(dle AML zákona) mají z důvodu povinnosti zachování mlčenlivosti 
specifický režim co do povinnosti oznamovat podezřelé obchody a 
informační povinností vůči Finančně analytickému úřadu. 
Konkrétně je v ust. § 57 odst. 7 daňového řádu soudním exekutorům 
(prostřednictvím jejich zahrnutí mezi povinné osoby dle AML zákona) 
stanovena povinnost poskytnout správci daně na jeho vyžádání údaje 
získané při provádění identifikace klienta a kontroly klienta podle § 9 
odst. 2 písm. a) až c) AML zákona. Tyto údaje je pak soudní exekutor 
povinen na vyžádání správce daně poskytnout včetně souvisejících 
písemností a údajů o způsobu shromažďování těchto údajů. 
Je třeba připomenout, že dle ust. § 31 zákona č. 120/2001 Sb., o 
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění 
pozdějších předpisů, je soudní exekutor povinen zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při provádění 
exekuční nebo další činnosti. Této povinnosti pak může být exekutor 
zproštěn v zákonem specifikovaných případech orgánem Exekutorské 
komory ČR. Zvláštní úpravu k ust. § 31 exekučního řádu pak 
představuje ust. § 94 až 96 exekučního řádu, jež stanovuje, za jakých 
podmínek lze zpřístupnit spis (či jeho část) a jakému okruhu subjektů. 
Podle této úpravy mohou oprávněné orgány, mezi něž se řadí mj. 
finanční úřady, nahlížet do spisů, které nejsou uloženy v archivu 
exekutora, a pořizovat si z nich výpisy, a taktéž mohou požadovat 
kopie listin z exekučního spisu či kopii celého spisu. 

odst. 1 a § 27 odst. 1 a 2. Nebylo úmyslem navrhovatele, aby uvedené 
osoby poskytovaly správci daně údaje nad rámec limitů obsažených 
v AML zákoně. 
 
Reakce Exekutorské komory: 
K nově vložené Části páté, kterou by mělo dojít ke změně exekučního 
řádu a která je reakcí na dříve uplatněné připomínky Exekutorské 
komory ČR (a dalších stavovských organizací) na nedostatečnou 
úpravu prolomení povinnosti mlčenlivosti soudního exekutora, 
sdělujeme následující. Jakkoliv i nadále Exekutorská komora ČR 
s prolomením povinnosti mlčenlivosti soudního exekutora nesouhlasí, 
považujeme úpravu v její navrhované podobě stále za nedostatečnou. 
Exekutorská komora ČR má za to, že pokud má dojít k „explicitnímu 
prolomení speciální povinnosti mlčenlivosti“, měl by za účelem 
odstranění veškerých pochybností být změněn text ust. § 31 odst. 7 
exekučního řádu tak, aby z něj výslovně vyplývalo, že porušením 
povinnosti není plnění povinností podle daňového řádu, a to konkrétně 
jeho § 57a. Pakliže předkladatel trvá na tom, že je zcela nezbytné 
povinnost mlčenlivosti k dosažení účelu právní úpravy prolomit, 
navrhuje Exekutorská komora ČR, aby druhá věta ust. § 31 odst. 7 
exekučního řádu po novelizaci zněla: „Porušením povinnosti 
mlčenlivosti není plnění povinností stanovených zákonem exekutorovi 
jako povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, daňového 
řádu a zákona o provádění mezinárodních sankcí.“ Dále navrhujeme, 
aby za slova „daňového řádu“ byla vložena poznámka pod čarou, jež 
bude odkazovat na ust. § 57a daňového řádu. 
 
Reakce předkladatele: 
Navržený text je podle názoru předkladatele zcela nesporný, neboť 
explicitně hovoří o plnění povinností, které jiné zákony (konkrétně 
AML zákon a daňový řád) stanoví exekutorovi „jako povinné osobě“ 
ve smyslu AML zákona. Tato textace kromě minimalizace zásahu do 
textu ustanovení zajišťuje přímé spojení s novým § 57a daňového řádu, 
který stanoví povinnost uvedeným „povinným osobám“ dle AML 
zákona. Odkaz na daňový řád by naopak vyvolal diskuzi ohledně toho, 
zda se nejedná o prolomení mlčenlivosti ve vztahu ke všem 
povinnostem, které daňový řád stanoví všem třetím osobám, což jistě 
není úmyslem připomínkového místa.  

9. Exekutorská 
komora 

2. D Navrhovanou změnou právní úpravy však dochází k nesystematickému 
nabourání pravidel, jimiž se institut mlčenlivosti soudního exekutora 
řídí. Tato úprava by tak mohla vést k poněkud nelogickým důsledkům, 
kdy povinnost mlčenlivosti soudního exekutora by byla ohledně téže 

Vysvětleno. 
Cílem správy daní je zejména zjištění a stanovení daně, přičemž 
břemeno tvrzení a související důkazní břemeno ve vztahu k dani leží na 
samotném daňovém subjektu. V tomto ohledu se správa daní podstatně 
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věci prolomena ve vztahu ke správci daně, nikoliv však například vůči 
orgánům činným v trestním řízení. Orgány činné v trestním řízení by 
tak ohledně téhož – nejednalo-li by se o informace zjistitelné ze spisu 
soudního exekutora či jeho části – byly na rozdíl od správce daně 
povinny žádat o zproštění povinnosti mlčenlivosti soudního exekutora 
(či jeho zaměstnanců). 

liší od trestního řízení, ve kterém povinnost prokázat rozhodné 
skutečnosti leží na straně orgánů činných v trestním řízení. V rámci 
správy daní je tak pro daňový subjekt jednodušší a výhodnější, pokud si 
správce daně obstará údaje nezbytné pro ověření správnosti daňovým 
subjektem tvrzené daně zákonem stanoveným způsobem sám, aniž by 
tyto údaje musely být obstarávány samotným daňovým subjektem. 
Správu daní a trestní řízení proto nelze z principu srovnávat. Tento 
závěr podtrhuje také přísnější pojetí daňové mlčenlivosti ve srovnání 
s mlčenlivostí v rámci trestního řízení. 
Pokud jde o šíři údajů, které by měl soudní exekutor poskytovat dle 
navržené úpravy správci daně, je opět třeba uvést, že dojde k jejímu 
zúžení v duchu obdobné aplikace § 26 odst. 1 AML zákona, jak bylo 
uvedeno výše.  

9. Exekutorská 
komora 

3. D Kromě výše uvedeného je třeba rovněž zmínit, že samotné použití 
slovního spojení „souvisejících písemností a údajů“ nepovažuje 
Exekutorská komora ČR za vhodné, neboť představuje velmi široké 
pojetí, kdy takřka každá písemnost či údaj může s požadovaným 
souviset. Jestliže má navrhovanou úpravou docházet k prolomení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti soudního exekutora, je 
nezbytné, aby tak bylo činěno pouze v důvodných případech a 
výhradně ve zcela nezbytném rozsahu. Jsme si plně vědomi toho, že 
pro získávání údajů správcem daně platí vzhledem k existujícím 
zásadám daňového řádu určitá omezující pravidla (viz část 1.2.1. 
důvodové zprávy), tato by však měla být zákonem výslovně a 
jednoznačně specifikována právě ve vztahu k navrhované úpravě. 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme, aby bylo ust. § 57 odst. 8 
daňového řádu v předložené podobě z návrhu zcela vypuštěno, či 
případně alespoň upraveno tak, aby obsahovalo zcela konkrétní a 
jasnou specifikaci písemností a údajů (či alespoň jejich kategorií), jež 
mohou být správcem daně při získávání údajů požadovány. 

Vyhověno. 
Smyslem požadavku původně navrženého § 57 odst. 8 daňového řádu 
na poskytování „souvisejících písemností“ bylo naplnění požadavku čl. 
1 směrnice DAC 5, který v této souvislosti hovoří vedle poskytovaných 
údajů též o „dokumentech“. Rovněž by výslovné uvedení „písemností“ 
v daném ustanovení odstranilo pochybnosti ohledně toho, zda vedle 
poskytnutí údajů je třeba poskytnout i jejich samotný nosič. Lze 
nicméně souhlasit s tím, že navržený text byl v tomto ohledu ne zcela 
určitý. Zejména pak platí, že poskytnutí nosiče údajů v případě, že je 
nesporně dána povinnost poskytnout samotné údaje, vyplývá z takové 
povinnosti z povahy věci. Výslovné uvedení povinnosti poskytnout 
„související písemnosti“ proto bude z návrhu legislativního textu 
vypuštěno.  

9. Exekutorská 
komora 

4. D V rámci vypořádání připomínek s Exekutorskou komorou byla 
vznesena následující připomínka: 
 
Exekutorská komora ČR má za to, že ani v revidovaném materiálu není 
dostatečným způsobem řešena problematika prolomení speciální 
povinnosti mlčenlivosti soudních exekutorů ve vztahu k plnění jejich 
povinností podle nově navrženého ustanovení § 57a daňového řádu. 
Není nijak zřejmé, z jakého důvodu byli soudní exekutoři jako jediná 
dotčená právnická profese (!) postaveni mimo speciální režim 
poskytování údajů správci daně prostřednictvím samosprávné komory. 
Jsme přesvědčeni, že neexistuje žádný významný rozdíl mezi 
profesemi advokátů, notářů a soudních exekutorů, jenž by odůvodňoval 
diferenciaci co do postupu těchto subjektů při poskytování údajů 

Nevyhověno, částečně vysvětleno. 
Předně je třeba poukázat na skutečnost, že soudní exekutoři netvoří 
podle návrhu zákona jedinou skupinu z profesních komor, na kterou se 
nevztahuje navržený § 57a odst. 3 upravující poskytování údajů správci 
daně prostřednictvím příslušné profesní komory. Tento specifický 
režim by se měl vztahovat pouze na advokáty a notáře, avšak nikoliv na 
daňové poradce, auditory a soudní exekutory. Smyslem tohoto 
rozlišování je právě zachování symetrie s koncepcí AML zákona, 
kterou připomínkové místo zmiňuje. Ten rozlišuje jednak plnění 
oznamovací povinnosti ve vztahu k podezřelému obchodu (§ 18) a 
jednak poskytování informací na žádost (§ 24). Zatímco v případě 
oznamovací povinnosti je tato plněna prostřednictvím příslušné komory 
jak v případě advokátů a notářů, tak v případě daňových poradců, 
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správci daně na jeho vyžádání. Neshledáváme žádný racionální důvod 
pro to, aby soudní exekutoři byli – na rozdíl od ostatních právnických 
profesí – povinni poskytovat údaje přímo správci daně, když ostatně 
například AML zákon počítá s předáním oznámení podezřelého 
obchodu (dle § 18 odst. 1 AML zákona) Finančnímu analytickému 
úřadu prostřednictvím Exekutorské komory ČR (viz ust. § 18 odst. 1 a 
§ 26 odst. 3 a 4 AML zákona). Kromě výše uvedeného rovněž nelze 
opomenout, že Exekutorská komora ČR je subjektem, který je podle 
ust. § 31 odst. 2 exekučního řádu oprávněn rozhodnout o zproštění 
povinnosti mlčenlivosti soudního exekutora. Je tedy žádoucí, aby měla 
Exekutorská komora ČR povědomí, jaké údaje jsou po soudních 
exekutorech správcem daně požadovány. Postup, kdy by údaje byly 
správci daně poskytovány soudním exekutorem prostřednictvím 
Komory, lze považovat za nejspolehlivější, nejefektivnější a pro 
všechny dotčené subjekty nejméně zatěžující způsob, kterým lze tohoto 
cíle dosáhnout. Exekutorská komora ČR proto trvá na tom, aby bylo 
ust. § 57a odst. 3 revidovaného návrhu zákona doplněno tak, že 
poskytnutí údajů soudním exekutorem je správce daně požadovat 
výhradně prostřednictvím Exekutorské komory ČR, přičemž soudní 
exekutor údaje poskytne, stejně tak jako advokáti a notáři, 
prostřednictvím příslušné komory. 

auditorů a soudních exekutorů (srov. § 26 odst. 3 a 4 a § 27 odst. 3 
AML zákona), v případě informační povinnosti je AML zákonem 
pozice těchto skupin odlišná. Zatímco advokát a notář poskytují tyto 
informace rovněž prostřednictvím komor (srov. § 27 odst. 4 AML 
zákona), daňový poradce, auditor a soudní exekutor tak činí přímo 
(ustanovení § 26 AML zákona neobsahuje obdobu jeho ustanovení § 27 
odst. 4). Navržená úprava § 57a daňového řádu nestanoví žádnou 
aktivní oznamovací povinnost vůči správci daně – srovnání s režimem 
oznámení podle § 18 AML zákona tedy není na místě. V navržené 
úpravě se naopak jedná o obdobu informační povinnosti dle § 24 AML 
zákona. Z AML zákona je tedy převzat analogický režim nejen v otázce 
omezení rozsahu této povinnosti, ale také v tom, že poskytování údajů 
prostřednictvím komor je zavedeno pouze v případě advokátů a notářů.   

10. Hospodářská 
komora České 

republiky 

1. Z Konkrétní zásadní připomínka k předloženému materiálu 
K Čl. I § 57 odst. 7 a 8 
Navrhujeme celý novelizační bod 2 vypustit, popř. celý návrh novely 
stáhnout a přepracovat. Z předložené dokumentace nevyplývá 
nezbytnost tak razantního zásahu do mlčenlivosti subjektů, jejichž 
odborné poradenské služby podnikatelé využívají. Jakkoliv 
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) respektuje 
opatření státu proti praní špinavých peněz a rozumí politice vzájemné 
mezinárodní součinnosti kompetentních orgánů zemí jak při správě 
daní, tak v oblasti AML, považujeme navržené legislativní řešení za 
zkratkovité, zakládající navíc bohužel i riziko neodůvodnitelné 
diskrece správce daně. Navrhované znění § 57 odst. 7 a 8 by s velkou 
pravděpodobností ochromilo nezávislou právní a ekonomickou pomoc, 
za níž se podnikatelé obracejí zejména k advokátům a daňovým 
poradcům. Domníváme se, že je navrhované znění zbytným prvkem 
probíhajícího utužování regulatorního rámce podnikání. Podle názoru 
HK ČR by bylo přiměřenější hledat případná řešení těch prvků 
sekundárního práva EU v předmětné oblasti, které dle předkladatele 
ještě nejsou transponovány, spíše v doplnění či upřesnění již 
existujících mechanismů prolamujících mlčenlivost s využitím 
samosprávných mechanismů příslušných profesních komor. 

Vyhověno částečně. 
V návrhu bude v novém § 57a odst. 2 daňového řádu explicitně 
uvedeno, že pro poskytování údajů správci daně ze strany advokátů, 
notářů, daňových poradců, auditorů a soudních exekutorů se obdobně 
použijí pravidla omezující okruh poskytovaných informací, která jsou 
upravena v AML zákoně, konkrétně v jeho § 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 a 
2. Nebylo úmyslem navrhovatele, aby uvedené osoby poskytovaly 
správci daně údaje nad rámec limitů obsažených v AML zákoně. 
Symetrie s úpravou AML zákona bude dosaženo též doplněním nového 
§ 57a odst. 3 daňového řádu, který stanoví, že v případě advokátů a 
notářů bude vyžádání údajů a jejich následné poskytnutí probíhat 
prostřednictvím příslušné komory (obdoba § 27 odst. 4 AML zákona). 
Tyto úpravy by měly podstatným způsobem přispět k posílení garance 
ochrany práva na právní a ekonomickou pomoc. 
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10. Hospodářská 
komora České 

republiky 

2. Z V rámci vypořádacího jednání s Hospodářskou komorou dne 2. března 
2017 byla v návaznosti na řešení předchozí připomínky vznesena 
zásadní připomínka v tom smyslu, že ze strany Hospodářské komory 
nelze souhlasit s navrženou implementací nad rámec směrnice DAC 5, 
tj. se zavedením povinnosti povinných osob dle AML zákona poskytovat 
správci daně předmětné údaje nejen pro účely mezinárodní spolupráce 
při správě daní, ale také pro účely vnitrostátní správy daní. 

Nevyhověno. 
Návrh jde ve vztahu k účelu poskytování údajů podle navrženého § 57 
odst. 7 a 8 daňového řádu částečně nad rámec transpozice. Tato 
skutečnost je v návrhu výslovně uvedena a překročení rozsahu čisté 
transpozice je rovněž předmětem RIA v souladu s požadavky 
„Metodické pomůcky pro prevenci nadbytečné regulatorní zátěže při 
implementaci práva EU“, vydané vládou České republiky jako závazný 
dokument pro jednotlivé resorty. 
Ve prospěch předkladatelem navrženého řešení hovoří zejména tyto 
důvody: 

• maximalizace využití předmětných údajů pro boj s daňovými 
úniky, což souzní i s principiálními východisky směrnice 
DAC 5, 

• zachování principu daňové neutrality (stejné postavení 
tuzemských i zahraničních daňových subjektů),  

• stejné postavení tuzemského a zahraničního správce daně, 
• realizovatelnost správy daní (eliminace problematického 

rozlišování mezinárodního a tuzemského účelu správy daní, 
které se v jednotlivých kauzách prolínají a vyvíjejí v čase; 
omezení rizika právních sporů, právní nejistoty 
a administrativních nákladů spojených se selekcí údajů podle 
uvedených účelů), 

• snížení nákladů na straně osob zúčastněných na správě daní 
(v případě, kdy je to hospodárné a zároveň efektivní, může 
správce daně získávat údaje od povinných osob dle AML 
zákona a ne od daňových subjektů). 

V podrobnostech lze odkázat na RIA, která je přílohou důvodové 
zprávy k návrhu zákona. 

11. Komora daňových 
poradců 

1. Z Komora daňových poradců ČR navrhuje článek I bod 2 návrhu bez 
náhrady vypustit. Připomínku považujeme za zásadní. Komora 
daňových poradců ČR zároveň v plném rozsahu podporuje připomínky 
České advokátní komory k předloženému návrhu. 

Nevyhověno. 
S ohledem na skutečnost, že Česká republika nemůže rezignovat na 
plnou implementaci směrnice DAC 5, nelze provést vypuštění 
navrhované úpravy bez náhrady. Naproti tomu lze tuto úpravu v mezích 
plné implementace případně modifikovat, a to v návaznosti na 
následující konkrétní připomínky. Pokud jde o připomínky uplatněné 
Českou advokátní komorou, viz vypořádání těchto připomínek. 

11. Komora daňových 
poradců 

2. Z Navrhovaná úprava nepřípustným způsobem omezuje mlčenlivost 
daňových poradců, advokátů a notářů. Mlčenlivost daňového poradce 
je jednou ze základních povinností daňového poradce, jejímž cílem je 
především ochrana práv a oprávněných zájmů jeho klienta. Stejně jako 
v případě advokátů je nezbytným předpokladem důvěry ve vztahu mezi 
poradcem a klientem. V návrhu není jakkoliv zdůvodněno, proč je 
nezbytné tuto mlčenlivost takto omezovat. Domníváme se, že takto 

Vyhověno částečně. 
V návrhu bude v novém § 57a odst. 2 daňového řádu explicitně 
uvedeno, že pro poskytování údajů správci daně ze strany advokátů, 
notářů, daňových poradců, auditorů a soudních exekutorů se obdobně 
použijí pravidla omezující okruh poskytovaných informací, která jsou 
upravena v AML zákoně, konkrétně v jeho § 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 a 
2. Nebylo úmyslem navrhovatele, aby uvedené osoby poskytovaly 
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razantní omezování mlčenlivosti daňových poradců (a také advokátů a 
notářů) je kontraproduktivní i ze strany státu. De facto to povede 
k tomu, že podnikatelé, ale i ostatní občané ztrácí možnost nezávislé 
právní pomoci, budou mít obavu se na tyto profesní skupiny, které jsou 
z hlediska ústavních principů a podstaty demokratického státu určeny 
k jejich zastupování, obracet, což ve svém důsledku může popírat 
ústavně zaručené právo na právní pomoc.  
V poslední době je na podnikatele v souvislosti s bojem proti 
nelegálním daňovým únikům vyvíjen značný tlak a je na ně přenášena 
značná administrativní zátěž (ať již jde o kontrolní hlášení, EET, či 
zákon o zdanění zatajených příjmů). Tento návrh je dalším příkladem, 
který komplikuje podnikání i běžný život a přináší dotčeným osobám 
další administrativní náklady. Navíc navrhovaná úprava by si vyžádala 
ještě podrobnější vedení strukturovaných evidencí, které zejména 
menší poradenské kanceláře dosud nepotřebovaly, což by se negativně 
odrazilo ve výši ceny odborných služeb pro podnikatele i veřejnost. 

správci daně údaje nad rámec limitů obsažených v AML zákoně. Tato 
úprava by měla podstatným způsobem přispět k posílení garance 
ochrany práva na právní a ekonomickou pomoc. 
 
Reakce Komory daňových poradců na vypořádání: 
Z hlediska údajů uvedených ve vypořádací tabulce žádáme, aby u bodu 
2 bylo uvedeno „částečně vyhověno“. Jak je již výše uvedeno, návrh 
jde nad rámec požadavků Směrnice DAC V a v této části proto platí, že 
této naší připomínce nebylo vyhověno. 
 
Reakce předkladatele: 
Vyhověno. 
Připomínce bylo vyhověno v tom smyslu, že dřívější vypořádání bylo 
označeno jako „vyhověno částečně“. 
 

11. Komora daňových 
poradců 

3. Z Navržená úprava se odkazuje na výčet povinných osob v zákoně č. 
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), přičemž 
těmto navrhuje další informační povinnost, a to přímo vůči správci 
daně. Návrh žádným způsobem nereflektuje skutečnost, že AML 
zákon, stejně jako AML směrnice EU, respektují mlčenlivost daňového 
poradce, kdy zejména upravují výjimku z oznamovací povinnosti (§ 26 
odst. 3 písm. c), a z těchto důvodů zapojují do systému oznamování 
podezřelého obchodu a kontroly plnění AML povinností Komoru 
daňových poradců ČR (§ 37 AML zákona a § 12 odst. 1 zákona č. 
523/1992 Sb. Komora má povinnost oznámení přezkoumat. Pokud má 
oznámení náležitosti podle AML zákona a poradce oznámením 
neporušil povinnost mlčenlivosti, Komora ho postoupí Finančně 
analytickému úřadu Ministerstva financí, zřízeného zákonem č. 
368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
V kompetenci Komory je pak kontrola plnění povinností určené 
daňovým poradcům zákonem a řešení nedostatků v rámci 
disciplinárního řízení. 

Vysvětleno. 
Předmětem navržené úpravy je poskytování údajů povinnými osobami 
dle AML zákona na výzvu správce daně. Jedná se tedy o obdobu 
poskytování údajů Finančně analytickému úřadu podle § 24 AML 
zákona. Naopak se nejedná o obdobu aktivní oznamovací povinnosti 
povinné osoby podle § 18 AML zákona, která je v případě daňového 
poradce prováděna prostřednictvím Komory daňových poradců ČR. 
Poskytování údajů na žádost podle § 24 AML zákona naopak skrze 
komoru prováděno není. V duchu symetrie obou úprav proto není tento 
způsobem zaveden ani v navrhované právní úpravě. 
  
 

11. Komora daňových 
poradců 

4. Z Návrhem naopak dochází de facto k tomu, že kontrola dodržování 
AML zákona se přesouvá, respektive bude paralelně probíhat také ze 
strany správce daně. Opět není jakkoliv zdůvodněno, proč je nutné 
převést tyto kompetence na stranu správce daně. Navíc z úpravy není 
ani zřejmé, který správce daně by tuto kontrolu měl provádět, z čehož 
lze zřejmě dovodit, že ji může provádět jakýkoliv správce daně. To 
považujeme za zcela nepřípustné, a v rozporu se zásadami přiměřenosti 

Vysvětleno. 
Je třeba zdůraznit, že navržená úprava nedává správci daně žádné nové 
kontrolní ani jiné kompetence, ale pouze mu umožňuje získat určité 
údaje pro jejich využití při výkonu působností stávajících (tj. při 
výkonu správy daní). 
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a hospodárnosti. Není nám zřejmé, že by zde byly obecné námitky, 
kauzy či soudní případy, z kterých by vyplývalo, že současná kontrolní 
pravomoc profesních komor je v této věci nedostatečná a je potřeba 
provést v této věci změnu.  

11. Komora daňových 
poradců 

5. Z Profesní mlčenlivost daňového poradce a průlomy do ní jsou 
komplexně upraveny v § 6 odst. 9 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém 
poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Vzhledem k tomu, že 
daňový poradce hájí práva a zájmy svého klienta především vůči 
orgánům veřejné moci, přímo zákon č. 523/1992 Sb. nastavuje rozsah 
mlčenlivosti a to ne bez jakýchkoliv hranic, protože tento zákon 
vymezuje taxativně i průlomy do mlčenlivosti. Tato úprava nezná 
průlom mlčenlivosti vůči správci daně. Navržená úprava § 57 odst. 7 a 
8 daňového řádu se tak dostává do přímého rozporu s § 6 odst. 9 
zákona č. 523/1992 Sb. ale rovněž s § 26 odst. 3 písm. c) a § 37 AML 
zákona, které uznávají mlčenlivost daňového poradce a dozorovou 
pravomoc Komory daňových poradců ČR. V návrhu novely není tento 
rozpor a kolize norem nijak řešen a návrh tak v tomto směru přináší 
výkladové problémy již nyní.  

Vyhověno. 
Do návrhu bude doplněna novela zákona o daňovém poradenství, resp. 
dalších komorových zákonů, které upravují speciální povinnost 
mlčenlivosti, která bude explicitně prolomena ve vztahu k plnění 
povinností dle navrhované úpravy. 
 

11. Komora daňových 
poradců 

6. Z Návrh může působit značné výkladové problémy také z hlediska 
navrhovaného odstavce 8, kde je otázkou, co všechno je možné 
zahrnout pod související písemnosti. Je velké riziko, že na základě této 
formulace bude správce daně požadovat celý spis týkající se daného 
klienta. To by de facto vedlo k tomu, že by byla ve vztahu ke správci 
daně zcela prolomena mlčenlivost daňového poradce, což považujeme 
za nepřípustné. Tento aspekt a tato otázka nejsou v navrhované úpravě 
jakkoliv odůvodněny. 

Vyhověno. 
Smyslem požadavku původně navrženého § 57 odst. 8 daňového řádu 
na poskytování „souvisejících písemností“ bylo naplnění požadavku čl. 
1 směrnice DAC 5, který v této souvislosti hovoří vedle poskytovaných 
údajů též o „dokumentech“. Rovněž by výslovné uvedení „písemností“ 
v daném ustanovení odstranilo pochybnosti ohledně toho, zda vedle 
poskytnutí údajů je třeba poskytnout i jejich samotný nosič. Lze 
nicméně souhlasit s tím, že navržený text byl v tomto ohledu ne zcela 
určitý. Zejména pak platí, že poskytnutí nosiče údajů v případě, že je 
nesporně dána povinnost poskytnout samotné údaje, vyplývá z takové 
povinnosti z povahy věci. Výslovné uvedení povinnosti poskytnout 
„související písemnosti“ proto bude z návrhu legislativního textu 
vypuštěno. 

11. Komora daňových 
poradců 

7. Z Bod č. 5 Směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, 
kterou zapracovává předložený návrh novely daňového řádu, sice 
uvádí, že je nutné „zajistit, aby daňové orgány měly přístup 
k informacím, postupům, dokumentům a mechanismům pro boj proti 
praní peněz, a mohly tak plnit své povinnosti při monitorování řádného 
uplatňování směrnice 2011/16/EU a bylo tak zabezpečeno fungování 
všech formulářů pro správní spolupráci zavedených zmíněnou 
směrnicí.“, nicméně tato Směrnice nijak neupravuje povinnost 
mlčenlivosti povinných subjektů tak, jak je nastavena AML směrnicí, a 
je tak nutné při její implementaci mít nadále na zřeteli úpravu 
mlčenlivosti a systému zapojení těchto povinných subjektů do plnění 
povinností podle AML směrnice.  

Vyhověno. 
Jak bylo uvedeno výše, v návrhu bude v novém § 57a odst. 2 daňového 
řádu explicitně uvedeno, že pro poskytování údajů správci daně ze 
strany advokátů, notářů, daňových poradců, auditorů a soudních 
exekutorů se obdobně použijí pravidla omezující okruh poskytovaných 
informací, která jsou upravena v AML zákoně. 
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11. Komora daňových 
poradců 

8. Z Navíc v českém právním prostředí je Finanční analytický úřad, který je 
samostatným správním úřadem podřízeným právě Ministerstvu financí 
ČR a lze tak konstatovat, že tento bod směrnice už splňuje současná 
právní úprava.    

Nevyhověno. 
Směrnice DAC 5 není v současnosti v českém právním řádu plně 
implementována, neboť údaje, které na jejím základě mají být 
zpřístupněny správci daně, v současnosti Finančně analytický úřad na 
základě AML legislativy v plném rozsahu neshromažďuje, resp. 
shromažďování údajů neprovádí pro účely správy daní. Bez legislativní 
úpravy tak není plná implementace směrnice možná. 
 
Reakce Komory daňových poradců na vypořádání: 
U bodu 8 naší připomínky prosíme změnit z „vysvětleno“ na 
„nevyhověno“. V rámci diskuse jsme se přiklonili k řešení nezavádět 
paralelní prověřování informací ze strany správce daně a ponechat tuto 
agendu pouze na FAU. Pokud by nakonec byla přijata úprava, kdy 
informace budou vyžadovány ne prostřednictvím FAU, ale přímo 
správcem daně, s ohledem na povinnost mlčenlivosti daňového 
poradce, respektovanou i výjimkou z oznamovací a informační 
povinnosti v § 26 AML zákona, a s ohledem zastupování klientů 
daňových poradců právě především v řízeních vůči správci daně, 
požadujeme, jak zdůvodňujeme výše, aby tyto informace byly 
vyžadovány prostřednictvím Komory daňových poradců ČR tak, jak je 
tomu u advokátů a notářů nebo obdobně v případě postupu vůči 
daňovým poradcům podle § 255 daňového řádu.       
 
Reakce předkladatele: 
Vyhověno částečně. 
Připomínce bylo vyhověno v tom smyslu, že dřívější vypořádání bylo 
označeno jako „nevyhověno“. 
Opět je třeba zdůraznit, že navržená úprava správci daně nezakládá 
žádné nové kontrolní kompetence ve vztahu k povinným osobám dle 
AML zákona, ale pouze pravomoc získat od nich informace pro výkon 
správy daní. 
Pokud jde o otázku získávání údajů prostřednictvím příslušné komory, 
lze odkázat na reakci k připomínce č. 13. 

11. Komora daňových 
poradců 

9. Z Navržená novela nebyla jakkoliv avizována ani dopředu diskutována se 
zástupci komor, byť opakovaně deklarujeme svoji snahu a připravenost 
jakékoliv sporné otázky dopředu diskutovat. Naopak je pro nás tato 
novela velkým překvapením. Například v legislativním plánu vlády, 
který jakožto povinné připomínkové místo dostáváme, a to právě proto, 
abychom se mohli zaměřit na změny v právních předpisech, které jsou 
pro naši komoru důležité, tato novela není zařazena. Musíme také 
zásadně odmítnout extrémně krátkou lhůtu na připomínkování takto 
zásadní systémové změny. Takovýto postup je v rozporu 
s legislativními principy a naše zkušenosti nám ukazují, že takto 

Nevyhověno. 
Směrnice DAC 5 byla přijata v prosinci loňského roku s implementační 
lhůtou do 1. ledna 2018. Text směrnice je přístupný široké veřejnosti 
(včetně znění v českém jazyce). Nemůže být proto překvapení, že ze 
strany Ministerstva financí došlo k realizaci požadované implementace 
v termínu k tomu stanovenému vládou. Za účelem dodržení termínu pro 
předložení návrhu implementačního zákona vládě zkrátil ministr pro 
legislativu lhůtu pro předložení připomínek. O to větší prostor byl dán 
pro diskusi při vypořádávání připomínek, které je realizováno jak 
osobním projednáním, tak následnou písemnou komunikací, při které je 
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narychlo a pod tlakem přijímané právní normy působí v praxi značné 
výkladové problémy. 

připomínkovému místu poskytnut upravený normativní text k dalšímu 
vyjádření. Fakticky tak byla prodloužena doba pro uplatnění 
připomínek (navíc s možností seznámit se s prvotní reakcí 
navrhovatele). V konečném důsledku byl dotčeným připomínkovým 
místům dán časový prostor pro vyjádření v délce 1 měsíce. Přitom je 
třeba zohlednit též omezený rozsah samotného materiálu ve srovnání 
s jinými daňovými předpisy, jejichž rozsah je zpravidla mnohonásobně 
větší. Část připomínek profesních komor navíc směřuje vůči Směrnici 
DAC 5, která představuje objektivně daný text, který není možné měnit. 
Stejně tak není možné rezignovat na povinnost implementace této 
směrnice či tuto implementaci provést pouze částečně.  
 
Reakce Komory daňových poradců na vypořádání: 
U bodu 9 prosíme v souladu s projednáváním změnit „vysvětleno“ na 
„nevyhověno“. Jak jsme v rámci připomínkování zdůraznili, 
domníváme se, že z hlediska profese daňového poradce, advokáta nebo 
notáře takto zásadní novela měla být s dotčenými komorami dopředu 
projednána. Vysvětlení uvedené v tabulce není z našeho hlediska 
dostatečné, neboť jak je výše uvedeno, navržená novela jde nad rámec 
předmětné Směrnice. 
 
Reakce předkladatele: 
Vyhověno částečně. 
Připomínce bylo vyhověno v tom smyslu, že dřívější vypořádání bylo 
označeno jako „nevyhověno“. 
V otázce překročení rozsahu transpozice viz reakce k připomínce č. 12. 

11. Komora daňových 
poradců 

10. Z Posouzení rozsahu mlčenlivosti daňového poradce bylo i předmětem 
monitoringu a Hodnotící zprávy Globálního fóra OECD pro 
transparentnost a výměnu informací pro daňové účely. První verze této 
zprávy v určité míře zpochybňovala rozsah mlčenlivosti daňového 
poradce (a advokáta) v České republice v případě mezinárodní výměny 
daňových informací, nicméně v druhé fázi Peer Review za osobní 
účasti hodnotitelů byly tyto pochybnosti vyjasněny, protože i daňová 
správa České republiky potvrdila, že jí není znám konkrétní případ, 
kdy by mlčenlivost poradce bránila mezinárodní výměně informací 
mezi daňovými správami. Navíc bylo mezinárodním srovnáním tohoto 
institutu potvrzeno, že rozsah mlčenlivosti daňového poradce v České 
republice je srovnatelný s jejím nastavením v ostatních zemích EU a 
Evropy. Po této druhé fázi Peer Review tak již bylo zkonstatováno 
v upravené verzi Hodnotící zprávy, že česká právní úprava profesní 
mlčenlivost je vyhovující, a nebyla tak doporučována změna její právní 
úpravy. Komora v té době ocenila, že Globální fórum OECD toto 
zkonstatovalo díky argumentaci, kterou shodně zastávali vedle 

Bere se na vědomí. 
Je pravda, že ČR u této problematiky obdržela hodnocení „Largely 
compliant“, nicméně to neznamená naprosto vyhovující stav (který by 
byl ohodnocen jako „compliant“). Dále se uvádí, že Finanční správa 
České republiky v dotazníku vyplňovaném po druhé fázi Peer Review 
sdělila, že se setkává s tímto problémem pouze výjimečně. Nicméně i 
nadále přetrvává následující doporučení Globálního fóra: „Česká 
republika by měla zajistit, že domácí ustanovení týkající se profesních 
privilegií umožní výměnu informací v souladu se standardem“ („The 
Czech Republic should ensure that domestic provisions on professional 
privileges allow exchange of information in line with the standard.“). Z 
toho vyplývá, že z pohledu této významné mezinárodní organizace, 
kterou Globální fórum pro transparentnost a výměnu informací pro 
daňové účely bezesporu je, přetrvávají jisté výhrady k rozsahu 
profesních privilegií v ČR. 
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zástupců KDP a ČAK  také zástupci Ministerstva financí a Generálního 
ředitelství cel. 

11. Komora daňových 
poradců 

11. D K článku II 
Z legislativního hlediska nám není zcela zřejmý cíl daného 
přechodného ustanovení v textu právní normy. Takovéto konstatování 
a formulace jsou součástí důvodové zprávy či maximálně poznámky 
pod čarou. Navíc v souladu s výše uvedeným nesouhlasíme s tím, že 
v daném případě navržená novela zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie do daňového řádu, neboť řešené předpisy jsou již ve 
vztahu k mlčenlivosti daňových poradců plně implementovány. Proto, 
jak je podrobně rozepsáno výše, konstatování uvedené v článku I, bodu 
2 novely, nemá žádnou právní oporu. 

Nevyhověno. 
V daném případě se nejedná o přechodné ustanovení, ale o povinnou 
součást implementačních předpisů, jejíž podstatou je sdělení, že 
předmětným zákonem dochází k implementaci příslušné směrnice. Toto 
ustanovení nijak nevyjadřuje, zda zákon řeší i jiné otázky (které nemají 
implementační charakter), ani to, zda implementace jde, anebo nejde 
nad rámec požadavků určité směrnice. Řeší toliko skutečnost, že 
implementační ustanovení navazující na danou směrnici lze nalézt 
v daném zákoně.   
 
Reakce Komory daňových poradců na vypořádání: 
U bodu 11 v souladu s projednáváním prosíme o změnu z „vysvětleno“ 
na „nevyhověno“. Jak jsme již zdůraznili v rámci projednávání, trváme 
na naší připomínce s tím, že novela jde nad rámec požadavků Směrnice.  
 
Reakce předkladatele: 
Vyhověno částečně. 
Připomínce bylo vyhověno v tom smyslu, že dřívější vypořádání bylo 
označeno jako „nevyhověno“. 
V otázce překročení rozsahu transpozice a otázce viz reakce 
k připomínce č. 12. 
Opět je třeba zdůraznit, že na straně připomínkového místa dochází 
k nepochopení předmětného ustanovení, které je formálním odkazem 
na to, že implementace příslušné úpravy je obsažena v určitém zákoně. 
S otázkou případného překročení transpozice nemá toto ustanovení nic 
společného (bez ohledu na to, zda jde v konkrétním případě o 
transpozici čistou či rozšířenou, zní vždy stejně). 

11. Komora daňových 
poradců 

12. Z V rámci vypořádacího jednání s Komorou daňových poradců ČR dne 
2. března 2017 byla v návaznosti na řešení předchozí připomínky 
vznesena zásadní připomínka v tom smyslu, že ze strany Komory 
daňových poradců ČR nelze souhlasit s navrženou implementací nad 
rámec směrnice DAC 5, tj. se zavedením povinnosti povinných osob dle 
AML zákona poskytovat správci daně předmětné údaje nejen pro účely 
mezinárodní spolupráce při správě daní, ale také pro účely vnitrostátní 
správy daní. 

Nevyhověno. 
Návrh jde ve vztahu k účelu poskytování údajů podle navrženého § 57 
odst. 7 a 8 daňového řádu částečně nad rámec transpozice. Tato 
skutečnost je v návrhu výslovně uvedena a překročení rozsahu čisté 
transpozice je rovněž předmětem RIA v souladu s požadavky 
„Metodické pomůcky pro prevenci nadbytečné regulatorní zátěže při 
implementaci práva EU“, vydané vládou České republiky jako závazný 
dokument pro jednotlivé resorty. 
Ve prospěch předkladatelem navrženého řešení hovoří zejména tyto 
důvody: 

• maximalizace využití předmětných údajů pro boj s daňovými 
úniky, což souzní i s principiálními východisky směrnice 
DAC 5, 
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• zachování principu daňové neutrality (stejné postavení 
tuzemských i zahraničních daňových subjektů),  

• stejné postavení tuzemského a zahraničního správce daně, 
• realizovatelnost správy daní (eliminace problematického 

rozlišování mezinárodního a tuzemského účelu správy daní, 
které se v jednotlivých kauzách prolínají a vyvíjejí v čase; 
omezení rizika právních sporů, právní nejistoty 
a administrativních nákladů spojených se selekcí údajů podle 
uvedených účelů), 

• snížení nákladů na straně osob zúčastněných na správě daní 
(v případě, kdy je to hospodárné a zároveň efektivní, může 
správce daně získávat údaje od povinných osob dle AML 
zákona a ne od daňových subjektů). 

V podrobnostech lze odkázat na RIA, která je přílohou důvodové 
zprávy k návrhu zákona. 

11. Komora daňových 
poradců 

13. Z V rámci vypořádání připomínek s Komorou daňových poradců byla 
vznesena následující zásadní připomínka: 
 
Směrnice Rady (EU) 2016/2258, kterou se mění Směrnice 
2011/16/EU, z důvodu zajištění lepších předpokladů pro daňové 
orgány k účinnějšímu boji proti daňovým únikům, významným 
způsobem rozšířila informační povinnosti osob povinných dle 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849. Zároveň se 
však jednoznačně přihlásila k dodržování základních práv a zásad 
uznaných Listinou základních práv Evropské unie (viz bod 6 
preambule Směrnice Rady (EU) 2016/2258). Bod 2. navržené předlohy 
zákona má dle předkladatele zapracovat Směrnici Rady (EU) 
2016/2258 do českého práva. Namítáme, že předložený návrh zákona 
Směrnici Rady (EU) 2016/2258 zapracovává nesprávně, neboť v 
rozporu s bodem 6 preambule Směrnice Rady (EU) 2016/2258 
předložený návrh zákona porušuje článek 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Článek 47 Listiny základních práv EU zaručuje 
každému právo na právní pomoc. Právní pomoc je Listinou a ustálenou 
judikaturou ESLP s odkazem na článek 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně 
lidských práv a základních svobod zaručena všem ve věcech trestních i 
netrestních. Stejná práva zaručuje i Česká republika v článku 37 odst. 2 
Listiny základních lidských práv a svobod. Dle ustálených výkladů, 
komentářů i judikatury se právní pomocí v řízení rozumí možnost 
angažování právního profesionála či osoby znalé práva, na niž nemůže 
orgán veřejné moci působit tak, aby jednala proti zájmu toho, komu 
pomáhá. Musí jít o osobu znalou práva, s garantovanou nezávislostí na 
orgánech veřejné moci. V té souvislosti připomínáme, že daňové 

Nevyhověno. 
Implementace explicitní normy Směrnice DAC 5 nemůže být 
odmítnuta pouze poukazem na obecné principy proporcionality a 
subsidiarity, popř. na obecné právo každého na právní pomoc, na 
kterých stojí evropské právo. Připomínka KDP tak fakticky směřuje 
proti úpravě Směrnice DAC 5 jako takové. Ministerstvo financí přitom 
není oprávněno odmítnout implementaci evropské směrnice na bázi 
případných pochybností ohledně její legitimity a souladu s obecnějšími 
normami evropského práva. Současně nemůže nést odpovědnost za 
následky toho, že České republiky nesplní ve vztahu ke směrnici DAC 
5 svoji implementační povinnost.   
Současně platí, že pokud na jedné straně připomínkové místo napadá 
navrženou úpravu z pozice jejího rozporu s nejzákladnějšími principy 
evropského, popř. ústavního práva, jen stěží lze takový tvrzený 
nedostatek napravit tím, že výměna předmětných údajů bude probíhat 
prostřednictvím příslušné profesní komory, zvláště s přihlédnutím 
k tomu, že ani dnes takto neprobíhá v případě údajů, které na vyžádání 
daňoví poradci poskytují FAÚ. Srovnání s úpravou AML legislativy je 
podle předkladatele nadále třeba považovat za logické, neboť Směrnice 
DAC je postavena na přímých odkazech na AML legislativu, ze které 
jsou přejímány např. též speciální pravidla omezující rozsah informační 
povinnosti advokátů, daňových poradců a dalších členů profesních 
komor. Lze tedy říci, že zachování obdobného standardu proto 
Směrnice DAC 5 implicitně předpokládá. 
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poradenství je definováno podle § 1 odst. a) zákona č. 523/1992 Sb. 
jako poskytování právní pomoci. Předložený návrh novely Daňového 
řádu tím, že osobám poskytujícím právní pomoc ukládá povinnost 
poskytnout správci daně údaje získané při identifikaci a kontrole 
klienta, kterého zastupují, a to pod sankcí, vystavuje osoby poskytující 
právní pomoc nepřiměřenému tlaku. Jejich klienta pak vystavuje 
riziku, že právní profesionál, kterého při svém střetu s orgánem veřejné 
moci (zde správcem daně) vyhledal, bude týmž orgánem veřejné moci 
přinucen vydat orgánu veřejné moci informace či dokumenty, které 
mohou v řízení, ve kterém klient právní pomoc vyhledal, hovořit v jeho 
neprospěch. Předložený návrh novely Daňového řádu tak fakticky 
odnímá všem osobám v ČR právo na účinnou právní pomoc v řízení 
vedeném správcem daně. Tím porušuje Listinu základních práv a 
svobod, Listinu základních práv Evropské unie i Úmluvu o ochraně 
lidských práv. 
Z výše uvedených důvodů je pro zajištění ústavou chráněného práva 
osob na právní pomoc nejlépe osoby poskytující právní pomoc vyloučit 
ze zákonem ukládané informační povinnosti vůči správci daně. Úprava 
vyžadování a poskytování informací od osob poskytujících právní 
pomoc výlučně prostřednictvím příslušné profesní komory je pak 
kompromisem mezi zájmem na řádném výběru daní a ústavou 
chráněným zájmem na zaručení dostupnosti právní pomoci. Osvědčila 
se i v jiných situacích, kdy bylo nutno legislativně řešit kolizi ústavně 
chráněných zájmů. 
Poukaz předkladatele novely na to, že informační povinnost podle § 24 
AML zákona daňoví poradci na rozdíl od advokátů a notářů též neplní 
prostřednictvím Komory, je nepřípadný. AML zákon má jiného 
adresáta informací a zejména jiný účel poskytování informací než je 
výběr daní. Informace dle AML zákona jsou také poskytovány za 
jiných okolností, než předpokládá nyní navrhovaná novela DŘ. 

11. Komora daňových 
poradců 

14. Z V rámci vypořádání připomínek s Komorou daňových poradců byla 
vznesena následující zásadní připomínka: 
 
Nad rámec dříve uplatněných připomínek obecně znovu uplatňujeme 
zásadní připomínku k vypuštění celého novelizačního bodu 2 a 
navazujících souvisejících úprav měnících otázku mlčenlivosti v 
jednotlivých profesních předpisech. Obáváme se, že takto narychlo 
přijatá právní úprava, kdy k domyšlení všech jejich návazností a 
možných negativních dopadů máme extrémně krátký časový úsek, 
může způsobit v praxi značné výkladové problémy. Nelze také vyloučit 
možný extenzivní výklad novely především z hlediska jejího dopadu na 
tuzemské transakce a nepřípustného omezení profesní mlčenlivosti, 
která z toho vyplývá. 

Nevyhověno. 
V otázce překročení rozsahu transpozice viz výše. 
Směrnice DAC 5 byla přijata v prosinci loňského roku s implementační 
lhůtou do 1. ledna 2018. Text směrnice je přístupný široké veřejnosti 
(včetně znění v českém jazyce). Nemůže být proto překvapení, že ze 
strany Ministerstva financí došlo k realizaci požadované implementace 
v termínu k tomu stanovenému vládou. Za účelem dodržení termínu pro 
předložení návrhu implementačního zákona vládě zkrátil ministr pro 
legislativu lhůtu pro předložení připomínek. O to větší prostor byl dán 
pro diskusi při vypořádávání připomínek, které je realizováno jak 
osobním projednáním, tak následnou písemnou komunikací, při které je 
připomínkovému místu poskytnut upravený normativní text k dalšímu 
vyjádření. Fakticky tak byla prodloužena doba pro uplatnění 
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připomínek (navíc s možností seznámit se s prvotní reakcí 
navrhovatele). V konečném důsledku byl dotčeným připomínkovým 
místům dán časový prostor pro vyjádření v délce 1 měsíce. Přitom je 
třeba zohlednit též omezený rozsah samotného materiálu ve srovnání 
s jinými daňovými předpisy, jejichž rozsah je zpravidla mnohonásobně 
větší. Část připomínek profesních komor navíc směřuje vůči Směrnici 
DAC 5, která představuje objektivně daný text, který není možné měnit. 
Stejně tak není možné rezignovat na povinnost implementace této 
směrnice či tuto implementaci provést pouze částečně.  

11. Komora daňových 
poradců 

15. Z V rámci vypořádání připomínek s Komorou daňových poradců byla 
vznesena následující zásadní připomínka: 
 
Oproti původní verzi návrhu je nově doplněna nová povinnost v § 57a 
odst. 1 o písm. c), tedy povinnost povinných osob poskytnout správci 
daně také údaje o způsobu získávání údajů podle písmen a) a b), což 
nelze vyložit v praxi jinak, než údaje o způsobu vedení spisu a 
metodice sbírání údajů. Tímto je dalším způsobem prolamována 
mlčenlivost vůči správci daně, kdy dosud mají právo toto kontrolovat v 
rámci dohledu pouze příslušné profesní komory. Tato povinnost 
povinných osob je i nad rámec povinností jim plynoucím z AML 
směrnice a zákona.  
Ministerstvu financí by mělo být uloženo zpracovat metodiku k § 57a 
odst. 1 písm. c). 

Vyhověno částečně. 
Směrnice DAC 5 explicitně požaduje zpřístupnění správci daně údajů o 
„mechanismech“ a „postupech“ získávání příslušných údajů povinnými 
osobami dle AML legislativy. Tento požadavek proto musí být 
navrženou novelou naplněn a připomínkou napadaný text nelze vypustit 
bez náhrady. 
Formulace nicméně bude změněna na „údaje o nastavení způsobů 
získávání údajů“ tak, aby bylo zjevné, že se jedná o samotné postupy a 
mechanismy daného získávání na straně povinných osob, nikoliv o 
další množinu údajů o daňových subjektech. Tato skutečnost bude 
rovněž zdůrazněna v důvodové zprávě.  
Případné vydání metodiky k danému tématu může nastoupit až poté, co 
bude přijata příslušná právní úprava, kdy je také posuzována potřebnost 
tohoto vydání. Poptávka ze strany připomínkového místa se současně 
bere na vědomí. 

11. Komora daňových 
poradců 

16. Z V rámci vypořádání připomínek s Komorou daňových poradců byla 
vznesena následující zásadní připomínka: 
 
V této souvislosti musíme zdůraznit stanovisko odboru kompatibility, 
které připouští problematičnost přijaté nové Směrnice DAC V ve 
vztahu k již platnému komunitárnímu právu a připouští, že lze očekávat 
novelu této Směrnice. Při projednávání připomínek bylo také zástupci 
MF potvrzeno, že doposud není tato Směrnice v žádné zemi 
implementována a dokonce v mnoha zemích proces implementace ještě 
ani nezačal. V takové situaci bychom považovali za daleko vhodnější 
řešení podrobit tuto otázku širší odborné diskusi, především se zástupci 
dotčených profesních komor tak, aby nebylo nutné hned po 
urychleném schválení tohoto návrhu provádět další novelizaci. 

Nevyhověno. 
Případná možnost novelizace Směrnice DAC nezbavuje Českou 
republiku, resp. Ministerstvo financí povinnosti provést implementaci 
Směrnice DAC 5 v zákonných termínech. 

11. Komora daňových 
poradců 

17. Z V rámci vypořádání připomínek s Komorou daňových poradců byla 
vznesena následující zásadní připomínka: 
 
Navrhovatel se v důvodové zprávě nevypořádal s otázkou, zda novela 
má znamenat, že veškeré dosavadní speciální úpravy mlčenlivosti vůči 
správci daně budou bez řádného projednání zrušeny podle pravidla Lex 

Nevyhověno, částečně vysvětleno. 
Pravidla pro získávání údajů správcem daně od třetích osob jsou 
v daňovém právu postavena na principu, podle něhož se poskytují 
údaje, které má třetí osoba v daném místě a čase k dispozici, pokud 
tomu nebrání povinnost mlčenlivosti dle platné a účinné právní úpravy. 
Časový okamžik, kdy byly jednotlivé údaje třetí osobou původně 
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posterior derogat prior, což je notoricky známé pravidlo, podle kterého 
později účinný právní předpis má přednost před dřívějším („starším“) 
právním předpisem? Vzhledem k šibeničnímu termínu na vyjádření 
nejsme schopni domyslet všechny možné negativní konsekvence 
navrhovaného prolomení mlčenlivosti v jednotlivých daňových 
předpisech. Nicméně obecně musíme zdůraznit, že máme obavu z 
možného extenzivního výkladu navrhované úpravy a to např. i ve 
vztahu k případným budoucím novelám daňového řádu. Považujeme 
tedy za zcela nezbytné, aby navrhované prolomení mlčenlivosti bylo 
podrobeno širší podrobnější debatě a to se všemi připomínkovými 
místy. Obecně pak za minimální považujeme, aby tato úprava byla 
výslovně jednoznačně omezena pouze na inkriminovanou 
připravovanou novelu. Jsme přesvědčeni, že tento příklad názorně 
demonstruje to, že takto zásadní novela by měla být podrobena 
standardnímu připomínkovému řízení. 
Protože návrh neobsahuje přechodná ustanovení, upozorňujeme na 
možný problém retroaktivity v případě požadování údajů, které získaly 
povinné osoby před nabytím novely daňového řádu. Proto žádáme do 
přechodných ustanovení zapracovat, že povinnosti dle § 57a Daňového 
řádu se uplatní na údaje získané po účinnosti této novely. 

získány, je z principu irelevantní. Pokud tedy dojde k zákonnému 
prolomení povinnosti mlčenlivosti třetí osoby vůči správci daně, je třetí 
osoba v zákonném rozsahu povinna informace, jimiž disponuje, 
poskytnout ode dne účinnosti tohoto prolomení, a to bez ohledu na to, 
kdy byly původně získány. Tento princip je uplatňován standardně ve 
všech obdobných případech a v minulosti nebudil výkladové 
pochybnosti. Současně nevyžaduje formulaci přechodných ustanovení. 
Požadavek na zavedení dvojího režimu pro údaje získané povinnými 
osobami před a po účinnosti novely by navíc vedl k neúměrné 
administrativní a právní zátěži většiny povinných osob, zejména 
finančních institucí.  
V tomto ohledu je nutné odmítnout názor o možné retroaktivitě daného 
ustanovení. O nepřípustnou retroaktivitu by se jednalo, kdyby správce 
daně sankcionoval daňové poradce za neposkytnutí informací 
chráněných povinností mlčenlivosti, které nastalo před účinností 
navrhovaného zákona. 
V otázce nutnosti provést legislativní proces v daných časových 
limitech viz výše. 
 

11. Komora daňových 
poradců 

18. Z V rámci vypořádání připomínek s Komorou daňových poradců byla 
vznesena následující zásadní připomínka: 
 
Dále bychom chtěli upozornit na skutečnost, že návrh žádným 
způsobem neřeší sankční systém za porušení nově stanovených 
povinností a v novele tak nejsou řešeny otázky duplicitního 
sankcionování dle daňového řádu a dle disciplinární pravomoci komor.  

Vysvětleno. 
Návrhem nejsou stanoveny žádné nové druhy sankcí, ale předpokládá 
se zachování stávajícího sankčního systému. V případě porušení 
předpokládaného § 57a daňového řádu se tedy uplatní, stejně jako 
v případě § 57 daňového řádu, pořádková pokuta dle § 247 odst. 2 
daňového řádu, která nemá trestající, ale vynucovací charakter. Jejím 
smyslem je přimět povinný subjekt k součinnosti se správcem daně, a 
to i ukládáním opakovaných sankcí. V případě poskytnutí této 
součinnosti, resp. splnění příslušné procesní povinnosti nelze danou 
pokutu uložit, a to i kdyby k tomuto splnění došlo např. opožděně 
(nejedná se o trestání ex post). Podstatou procesní povinnosti podle 
navrženého § 57a daňového řádu přitom je poskytnutí údajů, jimiž 
povinná osoba skutečně disponuje, aniž je zkoumáno, zda jimi 
disponovat má či nemá. Povinnost součinnosti tak je např. naplněna již 
samotným sdělením, že povinná osoba údaji nedisponuje, a správce 
daně nadále nemůže poskytnutí těchto údajů z povahy věci vynucovat. 
Kolize se zásadou ne bis in idem, resp. se sankcemi, které mají trestající 
charakter, je v případě vynucovací pokuty pořádkového charakteru 
vyloučena z podstaty věci, neboť za jeden skutek je v zájmu splnění 
procesní povinnosti umožněno orgánu veřejné moci ukládat pokutu 
opakovaně. Obecně k možné duplicitě sankcí lze dále sdělit, že i právní 
věda považuje za možné, že v případě, že byla osobě uložena sankce za 
správní delikt, může jí být udělena zároveň sankce za správní 
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disciplinární delikt. V tomto případě se nebude uplatňovat zásada ne bis 
in idem, jelikož objektem správních disciplinárních deliktů je disciplína 
(resp. profesní etika, odbornost, důvěryhodnost stavu), zatímco u 
správních deliktů je objekt odlišný. Správce daně nedisponuje 
pravomocí osoby podléhající disciplinární pravomoci příslušné komory 
trestat za porušení disciplíny a tato problematika ani není řešena 
v rámci daňového řádu. Dále je potřeba uvést, že mj. v disciplinárním 
řádu Komory daňových poradců ČR je stanoveno, že se kárné řízení 
přeruší v případě, že bude zahájeno řízení před jiným státním orgánem 
(§ 15 odst. 1 písm. c)), případně pokud byl postih uložený v řízení 
vedeném jiným státním orgánem dostatečný, lze řízení zastavit. 
Možnost uložení duplicitní disciplinární sankce vedle sankce podle 
daňových předpisů se tak nejeví jako reálná. 
Tyto skutečnosti budou uvedeny v důvodové zprávě. 

11. Komora daňových 
poradců 

19. Z V rámci vypořádání připomínek s Komorou daňových poradců byla 
vznesena následující zásadní připomínka: 
 
V souladu s výše uvedenými je naší další zásadní připomínkou to, že 
upravená verze by měla být zaslána do standardního 30denního 
připomínkového řízení a to všem připomínkovým místům. Obecně pak 
zásadně odmítáme v této věci jakékoliv úpravy, které jdou nad rámec 
komunitárního práva, tedy požadování širšího rozsahu informací než 
které jsou nezbytné pro účely mezinárodní spolupráce při správě daně. 
Zásadně tak navíc odmítáme nově navržené rozšíření okruhu osob, na 
které dopadá povinnost součinnosti, v § 58 o povinné osoby podle 
AML zákona, protože toto znění v kombinaci s nově navrženým 
prolomením mlčenlivosti podle § 6 odst. 9 zákona č. 523/1992 Sb. 
znamená přímé prolomení mlčenlivosti daňového poradce vůči správci 
daně při správě daní.   

Nevyhověno. 
Opět je třeba zdůraznit, že Směrnice DAC 5 byla přijata v prosinci 
loňského roku s implementační lhůtou do 1. ledna 2018. Text směrnice 
je přístupný široké veřejnosti (včetně znění v českém jazyce). Nemůže 
být proto překvapení, že ze strany Ministerstva financí došlo k realizaci 
požadované implementace v termínu k tomu stanovenému vládou. Za 
účelem dodržení termínu pro předložení návrhu implementačního 
zákona vládě zkrátil ministr pro legislativu lhůtu pro předložení 
připomínek. O to větší prostor byl dán pro diskusi při vypořádávání 
připomínek, které je realizováno jak osobním projednáním, tak 
následnou písemnou komunikací, při které je připomínkovému místu 
poskytnut upravený normativní text k dalšímu vyjádření. Fakticky tak 
byla prodloužena doba pro uplatnění připomínek (navíc s možností 
seznámit se s prvotní reakcí navrhovatele). V konečném důsledku byl 
dotčeným připomínkovým místům dán časový prostor pro vyjádření 
v délce 1 měsíce. Přitom je třeba zohlednit též omezený rozsah 
samotného materiálu ve srovnání s jinými daňovými předpisy, jejichž 
rozsah je zpravidla mnohonásobně větší. Část připomínek profesních 
komor navíc směřuje vůči Směrnici DAC 5, která představuje 
objektivně daný text, který není možné měnit. Stejně tak není možné 
rezignovat na povinnost implementace této směrnice či tuto 
implementaci provést pouze částečně.  

12. Krajský úřad 
Pardubického kraje 

1. D Přestože chápeme nutnost zkráceného připomínkového řízení z důvodu 
nezbytnosti dodržení transpoziční lhůty, upozorňujeme na skutečnost, 
že ze strany Ministerstva financí se jedná o poměrně častý jev, kdy pro 
nastudování veškerých materiálů a vytvoření připomínek je k dispozici 
velmi malý časový prostor. Podotýkáme, že některé materiály obsahují 
rozsáhlé podklady. Za příklad z poslední doby je možno uvést např. 
Analýzu systému kontrol územních samosprávných celků, kdy 

Bere se na vědomí. 
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připomínkové řízení bylo obdobně krátké jako v předmětném případě. 
Navrhujeme v této souvislosti při stanovení lhůty pro podání 
připomínek přihlížet k množství materiálů přiložených k prostudování 
v rámci připomínkového řízení. Prosíme o zohlednění výše uvedené 
připomínky do budoucna pro další připomínková řízení. 

13. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

1. D Obecně 
Návrh novelizuje stávající ustanovení § 57 odst. 3 s použitím 
terminologie, která není zcela v souladu s pojmy používanými a 
definovanými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících 
převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 
(dále jen „Nařízení“).  Některé relevantní definice v návrhu chybí, 
proto může vzniknout riziko nejednoznačného, resp. odlišného výkladu 
pojmů v národním předpise oproti předpisu EU. 
Vzhledem k tomu, že podle bodu 3 důvodové zprávy je návrh 
předkládán především s ohledem na transpozici práva EU do národního 
předpisu, doporučujeme upřesnit a případně doplnit (např. s využitím 
odkazu na poznámku pod čarou) relevantní definice některých 
vybraných pojmů. Jedná se o tyto pojmy: 
• poskytovatel platebních služeb (čl. 3 odst. 5 Nařízení), 
• jedinečný identifikátor (čl. 3 odst. 11 Nařízení; pojem je však 

používán v rozdílné podobě, neboť Nařízení definuje a používá 
pojem „jedinečný identifikátor transakce“),  

• účet (čl. 3 odst. 7 Nařízení; předpis EU definuje a používá pojem 
„platební účet“), 

• příjemce (čl. 3 odst. 4 Nařízení),  
• plátce (čl. 3 odst. 3 Nařízení). 

Vysvětleno. 
Předmětná terminologie vychází z nového zákona o platebním styku, 
který prochází paralelním legislativním procesem a zohledňuje aktuální 
evropskou legislativu v dané oblasti. Tato terminologie by měla být 
daňovým řádem v duchu jednoty a bezrozpornosti právního řádu 
respektována. Tato skutečnost bude zdůrazněna v důvodové zprávě. 
Současně je třeba poznamenat, že navržené ustanovení § 57 odst. 3 
daňového řádu není ustanovením transpozičním a ani tak není 
označeno.  

13. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

2. D K názvu zákona 
Název zákona doporučujeme uvést pouze ve znění  „Zákon ze dne ... 
2017, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů“. 

Vyhověno jinak. 
Vzhledem k tomu, že do návrhu zákona budou doplněny drobné změny 
několika dalších zákonů, které vyplynuly z připomínkového řízení, 
důvod uvedené připomínky tím fakticky odpadl. 

13. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

3. D K čl. I bodu 1. - § 57 odst. 3 
Podle části zvláštní části důvodové zprávy k čl. I bod 1 bylo nutno 
rozšířit množinu vyjmenovaných subjektů o poskytovatele platebních 
služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele 
elektronických peněz malého rozsahu, přičemž tyto subjekty by měly 
být podle připravovaného zákona o platebním styku, který by měl 
nabýt účinnosti ke stejnému dni jako navrhovaný zákon, taktéž 
oprávněny vést účty. Právě tyto tři typy subjektů jsou taxativně 
doplněny do výčtu navržené novelizace daňového řádu s odůvodněním, 
že by správce daně  od nich nemohl údaje získat zákonnou cestou.  
Doporučujeme relevantní podmínku činnosti subjektů, tj. oprávnění 

Nevyhověno, částečně vysvětleno. 
Poskytování údajů správci daně podle § 57 daňového řádu, popř. jiných 
ustanovení daňových zákonů je postaveno na obecném principu, podle 
něhož subjekty, které mají povinnost poskytnout správci daně určité 
údaje, mají tuto povinnost pouze tehdy, pokud jimi disponují. Celé 
ustanovení § 57 daňového řádu cílí toliko na průlom speciálních 
mlčenlivostí a na povinnost kooperace. Nezakládá novou povinnost 
evidovat či archivovat určité údaje za účelem jejich využití správcem 
daně. V rámci navrhovaného § 57 odst. 3 daňového řádu (stejně jako 
v jeho dosavadní podobě) se tak mohou objevit též údaje, které nejsou 
vždy povinny shromažďovat všechny dotčené subjekty (jednotlivá 
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vést účty, uvést explicitně do navrhovaného znění zákona (alespoň 
s využitím odkazu na poznámku pod čarou).  
Doporučujeme rovněž řešit (alespoň s využitím odkazu na poznámku 
pod čarou) nejasnost a terminologickou nejednotnost, na kterou je 
upozorněno mj. v důvodové zprávě, kde se k  formulaci ustanovení § 
57 odst. 3 mj. uvádí:  „Z hlediska výčtu subjektů, je zde zachována 
stávající terminologie „banky, včetně zahraničních bank“. Tato dikce 
zohledňuje rozdělení bank zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, na banky a zahraniční banky, přičemž pojem 
„banky“ označuje pouze banky tuzemské. Daňový řád a další daňové 
předpisy naproti tomu používají pojem „banka“ jako pojem obecný, 
tudíž zastřešující pro banky tuzemské i zahraniční. Ze stejného důvodu 
nepoužívá daňový řád obdobné dělení u platebních institucí, ani u 
institucí elektronických peněz.“. 

písmena nemusí být u jednotlivých poskytovatelů platebních služeb 
vždy plně naplněna, což ani není záměrem). Dotčené subjekty tak na 
základě tohoto ustanovení poskytnou údaje pouze v rozsahu, v jakém 
jimi disponují. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v důvodové zprávě. 
Využití poznámek pod čarou (s výjimkou odkazů na evropské předpisy) 
obecně není v právních předpisech žádoucí, a to pro jejich nenormativní 
charakter a problematickou možnost následných aktualizací. Výkladové 
otázky by měly být řešeny právě v důvodové zprávě, což je i případ 
zmíněný připomínkovým místem. 

14. Notářská komora 1. Z Navrhovaná úprava v Čl. II uvádí, že „tento zákon zapracovává 
příslušný právní předpis Evropské unie upravující zajištění přístupu 
správce daně k některým údajům v souvislosti s výkonem mezinárodní 
spolupráce při správě daní“. Tomu však neodpovídá předložený text 
návrhu, který nad rámec 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 (dále jen 
„Směrnice“), která má být transponována do českého právního řádu, 
navržené změny neomezuje pouze na mezinárodní spolupráci, ale 
zavádí je jako obecné oprávnění i pro tuzemskou správu daní.  

Nevyhověno. 
Návrh jde ve vztahu k účelu poskytování údajů podle navrženého § 57 
odst. 7 a 8 daňového řádu částečně nad rámec transpozice. Tato 
skutečnost je v návrhu výslovně uvedena a překročení rozsahu čisté 
transpozice je rovněž předmětem RIA v souladu s požadavky 
„Metodické pomůcky pro prevenci nadbytečné regulatorní zátěže při 
implementaci práva EU“, vydané vládou České republiky jako závazný 
dokument pro jednotlivé resorty. 
Ve prospěch předkladatelem navrženého řešení hovoří zejména tyto 
důvody: 

• maximalizace využití předmětných údajů pro boj s daňovými 
úniky, což souzní i s principiálními východisky směrnice 
DAC 5, 

• zachování principu daňové neutrality (stejné postavení 
tuzemských i zahraničních daňových subjektů),  

• stejné postavení tuzemského a zahraničního správce daně, 
• realizovatelnost správy daní (eliminace problematického 

rozlišování mezinárodního a tuzemského účelu správy daní, 
které se v jednotlivých kauzách prolínají a vyvíjejí v čase; 
omezení rizika právních sporů, právní nejistoty 
a administrativních nákladů spojených se selekcí údajů podle 
uvedených účelů), 

• snížení nákladů na straně osob zúčastněných na správě daní 
(v případě, kdy je to hospodárné a zároveň efektivní, může 
správce daně získávat údaje od povinných osob dle AML 
zákona a ne od daňových subjektů). 

V podrobnostech lze odkázat na RIA, která je přílohou důvodové 
zprávy k návrhu zákona. 
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Reakce Notářské komory na vypořádání: 
Obecně můžeme uvést, že nadále trváme na své připomínce týkající se 
skutečnosti, že předložený návrh zákona jde nad rámec Směrnice Rady 
2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 
2011/16/EU (dále jen „směrnice“). Tato připomínka je významná 
zejména s ohledem na zkrácené připomínkové řízení. Pokud by se 
jednalo o čistou transpozici směrnice, pak by se s ohledem na volební 
rok, lhůtu pro transpozici a legislativní lhůty dalo zkrácené řízení 
akceptovat. Jde-li však návrh zákona nad rámec směrnice, pak by 
připomínkové řízení mělo být ve standardní lhůtě. Jak uváděla nejen 
Notářská komora České republiky na ústním jednání dne 2.3.2017, 
komory nedisponují aparátem připraveným v řádu dnů reagovat na 
zásadní změny týkající se jejich postavení a postavení klientů a jejich 
ochranu.  

14. Notářská komora 2. Z Jak vyplývá z bodu 3 Preambule Směrnice, jejím účelem je „zajištění 
účinného monitorování uplatňování postupů náležité péče stanovených 
ve Směrnici ze strany finančních institucí“, přičemž Směrnice 
zdůrazňuje, že právě z tohoto důvodu „musí mít daňové orgány přístup 
k informacím pro boj proti praní peněz“ s tím, že „bez tohoto přístupu 
by nemohly [daňové orgány] monitorovat, potvrzovat ani kontrolovat, 
zda finanční instituce řádně uplatňují Směrnici tím, že správně 
identifikují a hlásí skutečné vlastníky zprostředkujících struktur.“. 
Směrnice dále v bodu 2 stanoví, že „je-li majitel účtu zprostředkující 
strukturou, musí finanční instituce tuto strukturu prozkoumat a 
identifikovat a oznámit její skutečné vlastníky.“. Notářská komora ČR 
zdůrazňuje, že notáři, a ani advokáti nebo daňoví poradci, nejsou 
finančními institucemi a Směrnice by se jich tedy týkat neměla.  

Vysvětleno. 
Směrnice DAC 5 ve svém čl. 1 odkazuje obecně na získávání údajů 
podle vybraných ustanovení AML směrnice bez rozlišení toho, která 
povinná osoba podle AML zákona tyto údaje poskytuje. Ačkoliv 
v preambuli směrnice DAC 5 je zvlášť zdůrazněno získávání údajů od 
finančních institucí, na které směrnice DAC 5 cílí na prvním místě, 
současně platí, že směrnice DAC 5 požaduje využití údajů pro 
mezinárodní spolupráci při správě daní obecně v mezích působnosti 
směrnice DAC jako takové, resp. pro posílení boje proti daňovým 
únikům a daňovým podvodům (viz body preambule 3 a 4). Povinnosti 
podle směrnice DAC 5 tedy nelze omezit pouze na finanční instituce, 
čemuž nasvědčuje i systematické zařazení těchto povinností do čl. 22 
směrnice DAC, který se nevztahuje pouze na finanční instituce. 
Povinnosti podle směrnice DAC 5 by tedy měly dopadat na všechny 
povinné osoby ve smyslu AML zákona, a to včetně notářů. To na straně 
druhé neznamená, že by nemělo být respektováno specifické postavení 
notářů, které jim přiznává AML legislativa, a to zejména v podobě 
zúžení okruhu poskytovaných údajů (viz vypořádání dalších 
připomínek). Ohledně uvedeného chápání požadavků směrnice DAC 5 
lze odkázat též na stanovisko odboru kompatibility Úřadu vlády. 

14. Notářská komora 3. Z Navržená úprava podle názoru Notářské komory ČR prolamuje v míře 
překračující zásadu přiměřenosti povinnost mlčenlivosti zakotvenou 
zvláštními právními předpisy např. pro advokáty, notáře či daňové 
poradce. Důvodová zpráva uvádí nepřesné údaje o tom, že např. 
v případě notáře je již povinnost mlčenlivosti vůči daňovým orgánům 
prolomena v § 56 odstavci 5 zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich 
činnosti (notářský řád). Podle dřívější právní úpravy se dala povinnost 
notáře najít pouze v § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

Vyhověno. 
Do návrhu bude doplněna novela notářského řádu, resp. dalších 
komorových zákonů, které upravují speciální povinnost mlčenlivosti, 
která bude explicitně prolomena ve vztahu k plnění povinností dle 
navrhované úpravy. Současně dojde k úpravě textu důvodové zprávy 
tak, aby neuváděla, že povinnost mlčenlivosti notáře je vůči správci 
daně v současnosti plně prolomena.  
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poplatků, v němž byla upravena pouze obecná součinnost třetích osob. 
V § 34 odstavci 4 zákona č. 337/1992 Sb. bylo výslovně stanoveno, že 
povinnost součinnosti je dána tehdy, pokud zvláštní zákony nestanoví 
jinak. Touto úpravou nepochybně jsou zvláštní zákony upravující 
výkon advokacie, činnost notářů apod., kde je povinnost mlčenlivosti 
zakotvena. Ve stejném ustanovení došlo k prolomení mlčenlivosti u 
jiných subjektů, např. bank, pojišťoven apod. Obdobnou úpravu má 
dnes daňový řád v § 57.  

14. Notářská komora 4. Z Navržená úprava podle názoru Notářské komory ČR nerespektuje 
zvláštní právní úpravu v § 27 zákona č. 280/2009 Sb. o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, v platném znění. Navržená úprava dává možnost 
„paušálního přezkumu a kontroly“ toho, zda advokáti a notáři postupují 
v souladu s citovaným ustanovením, což zásadním způsobem zasahuje 
do pravomocí profesních samospráv, které výkon obou profesí 
garantují. Obě zmíněné profese využívají účastníci či klienti k ochraně 
svých ústavních práv.  

Vyhověno. 
V návrhu bude v novém § 57a odst. 2 daňového řádu explicitně 
uvedeno, že pro poskytování údajů správci daně ze strany advokátů, 
notářů, daňových poradců, auditorů a soudních exekutorů se obdobně 
použijí pravidla omezující okruh poskytovaných informací, která jsou 
upravena v AML zákoně, konkrétně v jeho § 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 a 
2. Nebylo úmyslem navrhovatele, aby uvedené osoby poskytovaly 
správci daně údaje nad rámec limitů obsažených v AML zákoně. 
Symetrie s úpravou AML zákona bude dosaženo též doplněním nového 
§ 57a odst. 3 daňového řádu, který stanoví, že v případě advokátů a 
notářů bude vyžádání údajů a jejich následné poskytnutí probíhat 
prostřednictvím příslušné komory (obdoba § 27 odst. 4 AML zákona). 
Tyto úpravy by měly podstatným způsobem přispět k posílení garance 
ochrany práva na právní a ekonomickou pomoc. 
Současně je třeba zdůraznit, že navržená úprava nedává správci daně 
žádné nové kontrolní ani jiné kompetence, ale pouze mu umožňuje 
získat určité údaje pro jejich využití při výkonu působností stávajících. 

14. Notářská komora 5. Z Podstatnou část údajů, které mají třetí osoby (notáři, advokáti, daňoví 
poradci) poskytnout pro účely správy daní, mají či v době navrhované 
účinnosti budou mít daňové úřady k dispozici z jiných zdrojů (z 
veřejného rejstříku) – zejména se jedná o informace o skutečném 
vlastníkovi právnických osob a svěřenských fondů. Pakliže jsou tyto 
informace dostupné z veřejně dostupných zdrojů, jeví se nehospodárné, 
aby je třetí osoby poskytovaly na základě žádosti správci daně. Správce 
daně by měl tyto informace naopak primárně vlastními silami zjišťovat 
z veřejných zdrojů nebo svých vlastních zdrojů, aby byl zachován 
princip dobré a efektivní správy. Takový zásah, jaký přináší navržená 
právní úprava, by měl být řádně odůvodněn v každém jednotlivém 
případě, kdy bude o informaci žádáno. Nerozporujeme potřebnost 
zasahovat proti praní špinavých peněz, navrženou úpravu však 
považujeme zejména z výše uvedených důvodů, za nepřiměřenou, 
která není navíc vyžadována evropským právem.  

Vysvětleno. 
Návrh zákona plně respektuje obecný princip, na který připomínka 
odkazuje, podle něhož v souladu s § 58 odst. 3 daňového řádu je 
správce daně povinen získávat údaje prioritně od jiných orgánů státní 
správy. To bude mimo jiné znamenat, že v případě možnosti získat 
údaje od Finančně analytického úřadu by neměl správce daně tyto údaje 
požadovat od povinných subjektů. Tyto skutečnosti jsou rovněž 
explicitně uvedeny v důvodové zprávě.   
 
Reakce Notářské komory na vypořádání: 
U vypořádání připomínky týkající se přiměřenosti (č. res. 62, č. př. 5) je 
nám známo obecné pravidlo v § 58 odst. 3 daňového řádu, nevíme 
však, jak je zajištěna kontrola jeho dodržování. Považujeme za vhodné, 
aby důvodová zpráva byla doplněna zejména o povinnost prioritně 
údaje zjišťovat i u Finančně analytického úřadu. 
 
Reakce předkladatele: 
Důvodová zpráva bude v uvedeném duchu doplněna. 
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14. Notářská komora 6. Z Ve čl. I novelizačním bodu 2 se vypouští v § 57 odstavec 8. V odstavci, 
který navrhujeme vypustit, je stanovena povinnost poskytnout 
informace včetně souvisejících písemností a údajů o způsobu 
shromažďování těchto údajů. Toto nelze vyložit jinak, než že notář 
bude povinen zapůjčit celý spis, což nemá oporu ve směrnici. 
Identifikaci klienta a případnou kontrolu provádí notář v případě 
notářské úschovy či správy majetku. Obě zmíněné oblastí, jsou 
takového charakteru, že v souvislosti s nimi notář často v souladu s § 3 
odst. 1 notářského řádu poskytuje právní služby (včetně zastupování 
před orgány veřejné moci), kde notář k zapůjčení spisu musí mít 
souhlas klienta a v tomto případě je nově prolomena povinnost 
mlčenlivosti notáře. Měl-li by notář, advokát nebo daňový poradce 
poskytnou údaje „včetně souvisejících písemností“, mohl by tam 
daňový úřad získat údaje velmi podrobné a mnohdy důvěrné, které 
mohou poškodit oprávněné zájmy účastníka, právě s ohledem na 
poskytnutí právní služby. Je nutno namítnout, že tento problém u 
některých jiných subjektů, kterým je tato povinnost uložena, např. u 
bank či spořitelních a úvěrních družstev není, protože tyto údaji, které 
jsou typicky poskytovány advokátovi, notáři či daňovému poradci, 
nedisponují, resp. jim nejsou ani jejich klienty sdělovány. Zřízení práva 
na poskytnutí souvisejících písemností a údajů správci daně překračuje 
rámec požadavků implementované směrnice, která přikazuje pouze, 
aby byl správci daně zřízen přístup k taxativně vyjmenovaným 
dokumentům a údajům. V tomto tedy zásah do soukromí dotčených 
osob není odůvodněn implementací směrnice. 

Vyhověno částečně. 
Smyslem požadavku původně navrženého § 57 odst. 8 daňového řádu 
na poskytování „souvisejících písemností“ bylo naplnění požadavku 
čl. 1 směrnice DAC 5, který v této souvislosti hovoří vedle 
poskytovaných údajů též o „dokumentech“. Rovněž by výslovné 
uvedení „písemností“ v daném ustanovení odstranilo pochybnosti 
ohledně toho, zda vedle poskytnutí údajů je třeba poskytnout i jejich 
samotný nosič. Lze nicméně souhlasit s tím, že navržený text byl 
v tomto ohledu ne zcela určitý. Zejména pak platí, že poskytnutí nosiče 
údajů v případě, že je nesporně dána povinnost poskytnout samotné 
údaje, vyplývá z takové povinnosti z povahy věci. Výslovné uvedení 
povinnosti poskytnout „související písemnosti“ proto bude z návrhu 
legislativního textu vypuštěno. 
Naopak nelze z předmětného ustanovení vypustit požadavek na sdělení 
údajů o způsobu shromažďování údajů poskytovaných podle původně 
navrženého § 57 odst. 7 daňového řádu, neboť v takovém případě by 
nebyl naplněn požadavek čl. 22 odst. 1a směrnice DAC 5, který hovoří 
o sdělování „mechanismů a postupů“ shromažďování předmětných dat. 

15. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

1. Z SP ČR se obecně podporuje boj proti daňovým únikům a agresivnímu 
daňovému plánování a mezinárodní spolupráci v boji proti daňovým 
únikům. Navrhovaná transpozice směrnice DAC V do daňového řádu, 
ale dle našeho názoru jde v bodě uvedeném níže zbytečně nad rámec 
směrnice a nalomuje mlčenlivost daňových poradců, advokátů a 
notářů. Mlčenlivost je nezbytným předpokladem důvěry mezi klientem 
na jedné straně a advokátem, daňovým poradcem či notářem na straně 
druhé. Konkrétně navrhujeme článek I bod 2 návrhu bez náhrady 
vypustit. Tato připomínka je zásadní. 

Částečně vyhověno. 
V návrhu bude v novém § 57a odst. 2 daňového řádu explicitně 
uvedeno, že pro poskytování údajů správci daně ze strany advokátů, 
notářů, daňových poradců, auditorů a soudních exekutorů se obdobně 
použijí pravidla omezující okruh poskytovaných informací, která jsou 
upravena v AML zákoně, konkrétně v jeho § 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 a 
2. Nebylo úmyslem navrhovatele, aby uvedené osoby poskytovaly 
správci daně údaje nad rámec limitů obsažených v AML zákoně. 
Symetrie s úpravou AML zákona bude dosaženo též doplněním nového 
§ 57a odst. 3 daňového řádu, který stanoví, že v případě advokátů a 
notářů bude vyžádání údajů a jejich následné poskytnutí probíhat 
prostřednictvím příslušné komory (obdoba § 27 odst. 4 AML zákona). 
Tyto úpravy by měly podstatným způsobem přispět k posílení garance 
ochrany práva na právní a ekonomickou pomoc. 
 
Reakce Svazu průmyslu a dopravy ČR na vypořádání: 
Děkujeme za částečné akceptování naší připomínky na kompletní 
zrušení článku I bodu 2 návrhu bez náhrady. MF ale naší připomínce 
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vyhovělo jen částečně. Bod 2 nebyl zcela zrušen. Z bodu 2 bylo 
vypuštěno získávání „včetně souvisejících písemností“, zatímco 
získávání „údajů o způsobu shromažďování údajů“ bylo integrováno 
jako písmeno c) do odstavce 1 budu 2. Povinnost poskytnout správci 
daně „údaje o způsobu získávání údajů podle písmen a) a b)“ stále 
umožňuje extenzivní výklad a zbytečné prolomení mlčenlivosti 
daňových poradců, advokátů a dalších a v důsledku narušení důvěry 
mezi firmami na jedné straně a daňovými poradci či advokáty na straně 
druhé. Proto požadujeme v tabulce vypořádání změnit „Vyhověno“ na 
„Vyhověno částečně“ s tím, že nadále trvají naše zásadní výhrady vůči 
prolomení mlčenlivosti advokátů, daňových poradců a dalších. MF by 
také mělo zpracovat metodiku k § 57a odst. 1 písm. c). 
 
Reakce předkladatele: 
Vyhověno částečně. 
Připomínce bylo vyhověno v tom smyslu, že dřívější vypořádání bylo 
označeno jako „vyhověno částečně“. 
Směrnice DAC 5 explicitně požaduje zpřístupnění správci daně údajů o 
„mechanismech“ a „postupech“ získávání příslušných údajů povinnými 
osobami dle AML legislativy. Tento požadavek proto musí být 
navrženou novelou naplněn a připomínkou napadaný text nelze vypustit 
bez náhrady. 
Formulace nicméně bude změněna na „údaje o nastavení způsobů 
získávání údajů“ tak, aby bylo zjevné, že se jedná o samotné postupy a 
mechanismy daného získávání na straně povinných osob, nikoliv o 
další množinu údajů o daňových subjektech. Tato skutečnost bude 
rovněž zdůrazněna v důvodové zprávě.  
Případné vydání metodiky k danému tématu může nastoupit až poté, co 
bude přijata příslušná právní úprava, kdy je také posuzována potřebnost 
tohoto vydání. Poptávka ze strany připomínkového místa se současně 
bere na vědomí. 

15. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

2. Z V rámci vypořádacího jednání se Svazem průmyslu a dopravy ČR dne 
2. března 2017 byla v návaznosti na řešení předchozí připomínky 
vznesena zásadní připomínka v tom smyslu, že ze strany Svazu 
průmyslu a dopravy ČR nelze souhlasit s navrženou implementací nad 
rámec směrnice DAC 5, tj. se zavedením povinnosti povinných osob dle 
AML zákona poskytovat správci daně předmětné údaje nejen pro účely 
mezinárodní spolupráce při správě daní, ale také pro účely vnitrostátní 
správy daní. 

Nevyhověno – ROZPOR. 
Návrh jde ve vztahu k účelu poskytování údajů podle navrženého § 57 
odst. 7 a 8 daňového řádu částečně nad rámec transpozice. Tato 
skutečnost je v návrhu výslovně uvedena a překročení rozsahu čisté 
transpozice je rovněž předmětem RIA v souladu s požadavky 
„Metodické pomůcky pro prevenci nadbytečné regulatorní zátěže při 
implementaci práva EU“, vydané vládou České republiky jako závazný 
dokument pro jednotlivé resorty. 
Ve prospěch předkladatelem navrženého řešení hovoří zejména tyto 
důvody: 

• maximalizace využití předmětných údajů pro boj s daňovými 
úniky, což souzní i s principiálními východisky směrnice 
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DAC 5, 
• zachování principu daňové neutrality (stejné postavení 

tuzemských i zahraničních daňových subjektů),  
• stejné postavení tuzemského a zahraničního správce daně, 
• realizovatelnost správy daní (eliminace problematického 

rozlišování mezinárodního a tuzemského účelu správy daní, 
které se v jednotlivých kauzách prolínají a vyvíjejí v čase; 
omezení rizika právních sporů, právní nejistoty 
a administrativních nákladů spojených se selekcí údajů podle 
uvedených účelů), 

• snížení nákladů na straně osob zúčastněných na správě daní 
(v případě, kdy je to hospodárné a zároveň efektivní, může 
správce daně získávat údaje od povinných osob dle AML 
zákona a ne od daňových subjektů). 

V podrobnostech lze odkázat na RIA, která je přílohou důvodové 
zprávy k návrhu zákona. 
 
Reakce Svazu průmyslu a dopravy ČR na vypořádání: 
Nadále trvá naše zásadní výhrada vůči způsobu implementace směrnice 
DAC V, kdy jde MF vědomě nad rámec směrnice a nechává pravomoc 
Finanční správy u vnitrostátních transakcí. 

15. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

3. Z V rámci vypořádání připomínek se Svazem průmyslu a dopravy byla 
vznesena následující zásadní připomínka: 
 
Navrhovatel novely zákona se nevypořádal s otázkou, zda novela má 
znamenat, že veškeré dosavadní speciální úpravy mlčenlivosti vůči 
správci daně budou bez řádného projednání zrušeny podle pravidla Lex 
posterior derogat prior, což je notoricky známé pravidlo, podle kterého 
později účinný právní předpis má přednost před dřívějším („starším“) 
právním předpisem? Proto žádáme do přechodných ustanovení 
zapracovat, že povinnosti dle §57a Daňového řádu se uplatní na údaje 
získané po účinnosti této novely. Tento požadavek je zásadní. 

Nevyhověno, částečně vysvětleno. 
Pravidla pro získávání údajů správcem daně od třetích osob jsou 
v daňovém právu postaveny na principu, podle něhož se poskytují 
údaje, které má třetí osoba v daném místě a čase k dispozici, pokud 
tomu nebrání povinnost mlčenlivosti dle platné a účinné právní úpravy. 
Časový okamžik, kdy byly jednotlivé údaje třetí osobou původně 
získány, je z principu irelevantní. Pokud tedy dojde k zákonnému 
prolomení povinnosti mlčenlivosti třetí osoby vůči správci daně, je třetí 
osoba v zákonném rozsahu povinna informace, jimiž disponuje, 
poskytnout ode dne účinnosti tohoto prolomení, a to bez ohledu na to, 
kdy byly původně získány. Tento princip je uplatňován standardně ve 
všech obdobných případech a v minulosti nebudil výkladové 
pochybnosti. Současně nevyžaduje formulaci přechodných ustanovení. 
Požadavek na zavedení dvojího režimu pro údaje získané povinnými 
osobami před a po účinnosti novely by navíc vedl k neúměrné 
administrativní a právní zátěži většiny povinných osob, zejména 
finančních institucí.  
V tomto ohledu nelze hovořit o možné retroaktivitě daného ustanovení. 
O nepřípustnou retroaktivitu by se jednalo, kdyby správce daně 
sankcionoval daňové poradce za neposkytnutí informací chráněných 
povinností mlčenlivosti, které nastalo před účinností navrhovaného 
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zákona. 
15. Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 
4. D V rámci vypořádacího jednání se Svazem průmyslu a dopravy byla 

vznesena následující připomínka: 
 
V novele dále nejsou řešeny otázky duplicitního sankcionování dle 
daňového řádu a dle disciplinární pravomoci komor. 

Vysvětleno. 
Návrhem nejsou stanoveny žádné nové druhy sankcí, ale předpokládá 
se zachování stávajícího sankčního systému. V případě porušení 
předpokládaného § 57a daňového řádu se tedy uplatní, stejně jako 
v případě § 57 daňového řádu, pořádková pokuta dle § 247 odst. 2 
daňového řádu, která nemá trestající, ale vynucovací charakter. Jejím 
smyslem je přimět povinný subjekt k součinnosti se správcem daně, a 
to i ukládáním opakovaných sankcí. V případě poskytnutí této 
součinnosti, resp. splnění příslušné procesní povinnosti nelze danou 
pokutu uložit, a to i kdyby k tomuto splnění došlo např. opožděně 
(nejedná se o trestání ex post). Podstatou procesní povinnosti podle 
navrženého § 57a daňového řádu přitom je poskytnutí údajů, jimiž 
povinná osoba skutečně disponuje, aniž je zkoumáno, zda jimi 
disponovat má či nemá – povinnost součinnosti tak je např. naplněna již 
samotným sdělením, že povinná osoba údaji nedisponuje a správce 
daně nadále nemůže poskytnutí těchto údajů z povahy věci vynucovat. 
Kolize se zásadou ne bis in idem, resp. se sankcemi, které mají trestající 
charakter, je v případě vynucovací pokuty pořádkového charakteru 
vyloučena z podstaty věci, neboť za jeden skutek je v zájmu splnění 
procesní povinnosti umožněno orgánu veřejné moci ukládat pokutu 
opakovaně. Obecně k možné duplicitě sankcí lze dále sdělit, že i právní 
věda považuje za možné, že v případě, že byla osobě uložena sankce za 
správní delikt, může jí být udělena zároveň sankce za správní 
disciplinární delikt. V tomto případě se nebude uplatňovat zásada ne bis 
in idem, jelikož objektem správních disciplinárních deliktů je disciplína 
(resp. profesní etika, odbornost, důvěryhodnost stavu), zatímco u 
správních deliktů je objekt odlišný. Správce daně nedisponuje 
pravomocí osoby podléhající disciplinární pravomoci příslušné komory 
trestat za porušení disciplíny a tato problematika ani není řešena 
v rámci daňového řádu. Dále je potřeba uvést, že mj. v disciplinárním 
řádu Komory daňových poradců ČR je stanoveno, že se kárné řízení 
přeruší v případě, že bude zahájeno řízení před jiným státním orgánem 
(§ 15 odst. 1 písm. c)), případně pokud byl postih uložený v řízení 
vedeném jiným státním orgánem dostatečný, lze řízení zastavit. 
Možnost uložení duplicitní disciplinární sankce vedle sankce podle 
daňových předpisů se tak nejeví jako reálná. Tyto skutečnosti budou 
uvedeny v důvodové zprávě. 

15. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

5. D V rámci vypořádacího jednání se Svazem průmyslu a dopravy byla 
vznesena následující připomínka: 
 
Technická připomínka: navrhujeme, aby se název zákona změnil na 
„Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

Vyhověno. 
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pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se zajištěním 
přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon 
mezinárodní spolupráce při správě daní“, protože se nemění jen daňový 
řád, ale i zákony o jednotlivých komorách. 

16. Česká bankovní 
asociace 

1. Z K ustanovení § 57 odst. 3 
Novela má za cíl zapracovat do českého právního řádu směrnici Rady 
(EU) 2016/2258, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o 
přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (dále 
jen „směrnice DAC 5“), jejímž účelem je umožnit správci daně pro 
účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní přístup k 
vybraným údajům získávaným pro účely boje proti praní špinavých 
peněz. Směrnice DAC 5 požaduje přístup k informacím o skutečném 
vlastnictví právnických osob, včetně údajů o skutečné držené účasti, a 
informace o skutečném vlastnictví svěřenských fondů a obdobných 
entit, dále přístup k informacím získaným povinnými osobami podle 
AML zákona při identifikaci klienta a částečně při kontrole klienta, 
včetně souvisejících písemností a údajů o způsobu shromažďování 
těchto údajů – toto je promítnuto do nových odstavců 7 a 8 § 57 
daňového řádu. Předkládaná novela však jde v ustanovení § 57 odst. 3 
daňového řádu významně nad rámec směrnice DAC 5 a předpokládá 
využití údajů rovněž v rámci tuzemské správy daní. 
 

Vysvětleno. 
Návrh jde ve vztahu k účelu poskytování údajů podle navrhovaného 
§ 57 odst. 7 a 8 daňového řádu částečně nad rámec transpozice. Tato 
skutečnost je však v návrhu výslovně uvedena a překročení rozsahu 
čisté transpozice je rovněž předmětem RIA v souladu s požadavky 
„Metodické pomůcky pro prevenci nadbytečné regulatorní zátěže při 
implementaci práva EU“, vydané vládou České republiky jako závazný 
dokument pro jednotlivé resorty. Kromě toho je součástí návrhu též 
změna § 57 odst. 3 daňového řádu, která není transpoziční, ale 
s ohledem na to, že se vztahuje ke stejnému ustanovení daňového řádu 
a jedná se o související téma, je logické a účelné ji s navrženou 
transpozicí spojit v rámci jednoho legislativního nosiče. Tato změna 
přitom není jako transpoziční označena a v rámci jejího zdůvodnění 
není operováno nutností naplnění požadavků evropské legislativy, ale 
samostatným odůvodněním. Konkrétně se jedná o přihlédnutí k vývoji 
judikatury, o nezbytnost zohlednění terminologického a legislativního 
vývoje v jiných právních předpisech, reakci na nejednotnou aplikační 
praxi a o potřebu dílčího doplnění okruhu údajů, které poskytovatelé 
platebních služeb mají povinnost sdělovat správci daně.  

16. Česká bankovní 
asociace 

2. Z Definiční vymezení „správce daně“ podle ustanovení § 10 odst. 1 
daňového řádu zahrnuje mimo jiné i územní samosprávné celky 
(města, obce) a vyšší územně samosprávné celky (kraje). Takto 
nesmírně široce vymezený okruh subjektů, které coby „správci daně“ 
mají získat přístup k rozsáhlému spektru klientsky citlivých informací 
(které subjekty z řad měst, obcí a krajů k plnění svých povinností 
zpravidla vůbec nepotřebují), představuje věcně zcela nepřiměřené 
prolomení ochrany bankovního tajemství. Takovéto opatření zároveň 
nelze označit za transpoziční ve vztahu ke směrnici DAC 5. Jinak 
řečeno, směrnice DAC 5 takovéto bezprecedentní rozšíření/prolomení 
bankovního tajemství ve vztahu ke „správci daně“ ve smyslu daňového 
řádu nepředpokládá, a tedy ani nevyžaduje. Navrhovatel v důvodové 
zprávě k rozšíření okruhu údajů, které mohou po bankách správci daně 
požadovat zejm. podle § 57 odst. 3, nijak neodůvodnil, jakým 
způsobem mohou takto získané údaje přispět k naplnění výše 
zmiňovaného cíle správy daní (zjištění příslušné daně, její stanovení, 
případně zajištění její úhrady). Je zde tedy důvodná obava, že správci 
daně budou poskytovány údaje, které nebudou pro tento účel prakticky 
využitelné. Např. není zcela jasný smysl poskytování informací o tom, 
kdo je konkrétním disponentem na účtu/účtech prověřovaného 

Vysvětleno, částečně vyhověno.  
Navržená novelizace § 57 odst. 3 daňového řádu je převážně 
terminologickou aktualizací a precizací stávajícího ustanovení, tj. 
většina údajů, které bude správce daně moci získat dle novelizované 
úpravy, mohl získat již dle stávající úpravy. V tomto ohledu dochází 
pouze k terminologickému zpřesnění a zohlednění legislativního vývoje 
v rámci některých jiných právních předpisů (zejména připravovaný 
nový zákon o platebním styku).  
Specifickým případem jsou údaje o disponentech účtů, které byly 
v minulosti ze strany poskytovatelů platebních služeb běžně správcům 
daně poskytovány již na základě dosavadního znění předmětného 
ustanovení, avšak na základě vývoje judikatury bylo toto poskytování 
ze strany většiny bank ukončeno. Z tohoto pohledu se tedy jedná 
o legislativní potvrzení dlouhodobé praxe a současně jednoznačné 
zakotvení stavu, který by měl sjednotit dosavadní aplikační 
nejednotnost. Údaje o disponentech jsou současně zahrnuty v centrální 
evidenci účtů, která je využívána orgány Finanční a Celní správy České 
republiky jako nejvýznamnějšími správci daně v České republice. 
Potvrzení možnosti těchto správců daně získat tyto údaje tak otevírá 
možnost jejich získávání prostřednictvím centrální evidence účtů. To 
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daňového subjektu, jakými typy platebních nástrojů tento daňový 
subjekt s prostředky na účtu/účtech nakládá a zejména jaké jsou 
identifikační znaky těchto konkrétních platebních nástrojů (tj. jaké jsou 
konkrétní IP adresy či telefony užívané pro autorizaci plateb apod.). 
 

jednak podstatně omezí případné zatížení poskytovatelů platebních 
služeb a jednak odstraní nutnost selekce přístupů uvedených správců 
daně do této evidence (údaj o disponentech je jediným údajem v této 
evidenci, k němuž nemají dle zmíněné judikatury uvedení správci daně 
dosud přístup). 
Uvedené platí do jisté míry i o poskytování údajů vztahujících se 
k elektronickému bankovnictví, které byly v minulosti některými 
poskytovateli platebních služeb též sdělovány, a uvedená judikatura se 
jich rovněž částečně dotýká. 
Smyslem získávání nově normovaných údajů je zejména jejich použití 
jako důkazního prostředku v daňovém řízení, a to zejména v souvislosti 
s řešením sofistikovaných daňových úniků. Pro tyto úniky je typické, že 
informační a finanční toky v jejich rámci jsou směrovány přes jednu 
osobu (organizátora úniku), který je často v postavení disponenta účtů a 
osoby na kterou jsou navázány klíčové prvky elektronického 
bankovnictví (např. autorizace plateb prostřednictvím dálkového 
přístupu). Rovněž platí, že zejména Finanční správa České republiky je 
v této souvislosti nucena posuzovat právní, obchodní a osobní vazby 
účastníků obchodních vztahů a toky informací a finančních prostředků 
mezi nimi, a to např. při tzv. vědomostním testu v rámci správy daně 
z přidané hodnoty, ale například i v rámci problematiky prokazování 
původu majetku. Požadavky na poskytování předmětných dat navíc 
stále častěji zaznívají i ze strany zahraničních správců daně v rámci 
naplňování mezinárodní spolupráce při správě daní. 
Potřeba získávání předmětných údajů v souvislosti s řešením 
sofistikovaných daňových úniků současně limituje četnost požadavků 
na jejich využití, neboť řada správců daně (např. zmíněné orgány 
územní samosprávy) tyto údaje zpravidla nebudou pro výkon jim 
svěřené správy daní potřebovat. Zde je třeba zdůraznit, že zákon 
umožňuje správci daně získávat pouze takové údaje, které jsou 
nezbytné pro výkon jím prováděné správy daní. Z principu tedy zákon 
nepřipouští, aby správce daně získával údaje bez jasně uchopitelného 
důvodu, pouze pro možnost je získat jako takovou. Opačný postup by 
byl excesem jdoucím jak proti textu zákona, tak proti základním 
zásadám správy daní. Ostatně dosud ani nebylo obecně zaznamenáno 
nadužívání pravomoci získávat údaje ze strany jednotlivých správců 
daně, opět včetně zmíněných orgánů územní samosprávy. Zejména 
získávání údajů vztahujících se k elektronickému bankovnictví tak lze 
předpokládat prakticky pouze ze strany orgánů Finanční, popř. Celní 
správy České republiky, kde se navíc problematice sofistikovaných 
daňových úniků věnují specializované útvary řízení rizik. Tito správci 
daně současně ve vztahu k některým poskytovatelům platebních služeb 
využívají automatické rozhraní pro výměnu dat, kterým je realizována 
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její podstatná část. Navýšení požadavků na poskytnutí dat by tak i po 
přijetí nové právní úpravy nastalo pouze v omezeném rozsahu. 
Současně lze ale poukázat na úsporu související s možností plně 
využívat centrální evidenci účtů. 
Tyto skutečnosti budou doplněny do důvodové zprávy. 

16. Česká bankovní 
asociace 

3. Z Odůvodnění tak podstatného zásahu do bankovního tajemství ze strany 
daňových orgánů, které je srovnatelné pouze s pravomocí orgánů 
činných v trestním řízení, v předložených podkladech chybí. V této 
souvislosti je třeba uvést, že orgány činné v trestním řízení (typicky 
Policie ČR) mohou získávat klientsky citlivé informace pouze 
s předchozím souhlasem, a tedy i pod dohledem státního zástupce 
podle ustanovení § 8 trestního řádu. Podle navržené novely by ale 
každý orgán veřejné moci, který je ve smyslu § 10 odst. 1 daňového 
řádu správcem daně, tedy např. včetně měst, obcí a krajů, byl oprávněn 
bez dalšího získávat informace, které policie při vyšetřování trestné 
činnosti může získat pouze se souhlasem státního zástupce. To se 
z hlediska ochrany bankovního tajemství jeví jako zcela 
neakceptovatelné, nepřiměřené a prakticky neodůvodnitelné 
vycházíme-li z premisy, že orgány daňové správy nemají suplovat 
činnost orgánů činných v trestním řízení. 

Vysvětleno. 
Cílem správy daní je zejména zjištění a stanovení daně, přičemž 
břemeno tvrzení a související důkazní břemeno ve vztahu k dani leží na 
samotném daňovém subjektu. V tomto ohledu se správa daní podstatně 
liší od trestního řízení, ve kterém povinnost prokázat rozhodné 
skutečnosti leží na straně orgánů činných v trestním řízení. V rámci 
správy daní je tak pro daňový subjekt jednodušší a výhodnější, pokud si 
správce daně obstará údaje nezbytné pro ověření správnosti daňovým 
subjektem tvrzené daně zákonem stanoveným způsobem sám, aniž by 
tyto údaje musely být obstarávány samotným daňovým subjektem. 
Správu daní a trestní řízení proto nelze z principu srovnávat. Tento 
závěr podtrhuje také přísnější pojetí daňové mlčenlivosti ve srovnání 
s mlčenlivostí v rámci trestního řízení. 
K otázce vázanosti správců daně při získávání údajů jejich nezbytností 
pro výkon správy daní viz výše.    

16. Česká bankovní 
asociace 

4. Z Jsme toho názoru, že navrhovaná novela zcela nerespektuje základní 
zásady daňového řízení tak, jak jsou vymezeny v daňovém řádu, zejm. 
v ustanoveních § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a § 9 odst. 3. Podle těchto 
ustanovení je správce daně povinen postupovat tak, aby nikomu 
(zvláště tedy třetím osobám, na daňovém řízení nijak 
nezainteresovaným) nevznikaly zbytečné náklady, aby nikdo nebyl 
zbytečně v daném řízení zatěžován a aby informace a údaje, které 
daňový orgán vyžaduje, byly skutečně nezbytné pro dosažení cíle 
správy daní (cílem správy daní ve smyslu § 1 odst. 2 je správné zjištění 
a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady). 

Vysvětleno 
Základní zásady správy daní, které jsou vymezeny v úvodních 
ustanoveních daňového řádu, slouží mimo jiné k interpretaci 
následujících ustanovení, a to včetně novelizovaného § 57. Z principu 
tedy žádné ustanovení daňového řádu nemůže být s těmito zásadami 
v rozporu, ale je nutné takové ustanovení vykládat v souladu s těmito 
zásadami. Ve vztahu k poskytování údajů podle § 57 daňového řádu se 
aplikují zejména zásady enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí a 
hospodárnosti, resp. přiměřenosti. Konkrétně to zejména znamená, že 
správce daně nemůže požadovat poskytnutí jakýchkoliv údajů, aniž 
existuje jednoznačná potřeba těchto údajů pro výkon správy daní 
(neplatí tak předpoklad, že kterýkoliv správce daně by měl mít přístup 
ke kterýmkoliv z údajů uvedených v § 57 daňového řádu), jakož i to, že 
správce daně musí při získávání údajů postupovat uvážlivě, hospodárně 
a s prioritním využitím vlastních zdrojů, resp. zdrojů orgánů veřejné 
správy.  

16. Česká bankovní 
asociace 

5. Z Poskytováním některých údajů v takto širokém rozsahu (máme na 
mysli zejména informace týkající se elektronického bankovnictví - IP 
adresa a telefonních čísel pro autorizace plateb uskutečněných tímto 
platebním kanálem) by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti těchto 
údajů. Banky tyto údaje zabezpečují velmi sofistikovaným způsobem 
při vynakládání značných finančních prostředků, a existuje důvodná 
pochybnost o tom, že stejně bezpečným způsobem budou chráněny 

Vysvětleno 
Na základě výše uvedeného lze očekávat, že pravomoc požadovat tyto 
citlivé údaje budou mít prakticky pouze specializované útvary 
vybraných správců daně, které již dlouhodobě pracují s množstvím 
podobně citlivých dat (např. data z kontrolních hlášení či evidence 
tržeb). Úroveň bezpečnosti dat u těchto správců daně je na velmi 
vysoké úrovni a historická zkušenost nevykazuje v tomto ohledu 
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tyto údaje u všech typů správců daně. excesy. Po stránce právní je pak podpořena přísným pojetím daňové 
mlčenlivosti, jejíž porušení je postihováno příslušnými sankcemi. 

16. Česká bankovní 
asociace 

6. Z Dále poukazujeme na to, že navržené ustanovení § 57 odst. 3 daňového 
řádu by na straně bank vedlo k podstatnému navýšení nákladů na 
zpracování jednotlivých dotazů (mimo jiné z toho důvodu, že řada 
požadovaných informací specifikovaných v § 57 odst. 3 není bankami 
vedena v automatizovaných systémech, tedy jejich vyhledání a 
poskytnutí vyžaduje ruční zpracování), přičemž banky zpracovávají 
v průměru řádově desetitisíce dotazů správců daně měsíčně. 
Předkladatel zákona však žádné zvýšené náklady na straně povinných 
osoby nepředpokládá a neuvádí. S ohledem na výše uvedené 
navrhujeme vypuštění navrženého znění § 57 odst. 3 (novelizační bod 
1) bez náhrady s tím, že ustanovení § 57 odst. 3 daňového řádu zůstane 
v dosavadním znění. Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno, částečně vyhověno. 
Na jedné straně je třeba připustit, že k určitému navýšení nákladů na 
straně poskytovatelů platebních služeb v důsledku navržené úpravy 
§ 57 odst. 3 daňového řádu může dojít. V tomto ohledu bude doplněna 
příslušná část důvodové zprávy. 
Na straně druhé platí, že toto navýšení by nemělo být dramatické, a to 
zejména s ohledem na následující skutečnosti: 

• většina údajů podle navrženého § 57 odst. 3 daňového řádu je 
již dnes správcům daně poskytována, resp. jim byla 
poskytována před vydáním omezující judikatury v dané věci, 

• rozšiřující prvek navrženého ustanovení se vztahuje ke 
specifickým údajům, v jejichž případě nelze předpokládat 
masový výskyt žádostí správců daně už je proto, že u těchto 
specifických údajů většina správců daně (zejména orgány 
územní samosprávy) nebude moci dovodit jejich potřebnost 
pro správu jimi spravovaných daní, 

• část nově zahrnutých údajů bude získávána pouze uvolněním 
přístupu Finanční a Celní správy České republiky do již 
existující centrální evidence účtů, 

• část údajů bude získávána již existujícími automatizovanými 
komunikačními kanály mezi poskytovateli platebních služeb a 
správci daně, 

• část údajů bude i nadále získávána v rámci spolupráce s jinými 
orgány veřejné moci, zejména Finančním analytickým úřadem, 
což odpovídá pravidlu zakotvenému v § 58 odst. 3 daňového 
řádu. 

17. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

1. D K návrhu obecně:  
Novela daňového řádu zavádí povinnost tzv. povinných osob podle 
zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, tedy i advokátů, poskytnout správci daně na vyžádání údaje 
získané při provádění identifikace a kontroly klienta, a to včetně 
souvisejících písemností a údajů o způsobu shromažďování těchto 
údajů. Jde o transpozici tzv. směrnice DAC 5. V případě advokátů tak 
novela prolamuje povinnost mlčenlivosti advokáta upravenou v § 21 
zákona o advokacii. Je třeba zvážit, zda je takové prolomení důvodné, 
nutné a potřebné. Je totiž třeba mít na paměti, že i v případě, kdy 
dochází k prolomení advokátní mlčenlivosti podle § 21 odst. 5 zákona o 
advokacii z důvodu plnění povinností advokáta jako daňového subjektu, 
tak advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které 
právní služby poskytl nebo poskytuje. Minimálně takové omezení 

Vyhověno. 
V návrhu bude v novém § 57a odst. 2 daňového řádu explicitně 
uvedeno, že pro poskytování údajů správci daně ze strany advokátů, 
notářů, daňových poradců, auditorů a soudních exekutorů se obdobně 
použijí pravidla omezující okruh poskytovaných informací, která jsou 
upravena v AML zákoně, konkrétně v jeho § 26 odst. 1 a § 27 odst. 1 a 
2. Nebylo úmyslem navrhovatele, aby uvedené osoby poskytovaly 
správci daně údaje nad rámec limitů obsažených v AML zákoně. 
Symetrie s úpravou AML zákona bude dosaženo též doplněním nového 
§ 57a odst. 3 daňového řádu, který stanoví, že v případě advokátů a 
notářů bude vyžádání údajů a jejich následné poskytnutí probíhat 
prostřednictvím příslušné komory (obdoba § 27 odst. 4 AML zákona). 
Tyto úpravy by měly podstatným způsobem přispět k posílení garance 
ochrany práva na právní a ekonomickou pomoc. 
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prolomení mlčenlivosti by mohlo být upraveno i v případě prolomení 
mlčenlivosti podle navržené novely daňového řádu.  

17. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

2. D K poznámce pod čarou č. 1:  
Na konci poznámky pod čarou č. 1 je třeba doplnit tečku. 

Vyhověno. 
Tečka byla na konci poznámky pod čarou č. 1 doplněna. 

18. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

1. D Konzistentní podmínky všem povinným subjektům ohledně zachování 
dosavadní šíře jejich povinností shromažďovat a uchovávat informace:  
Návrh:  
V návrhu nového znění § 57 odst. 3 Návrhu doplnit následující – viz 
tučná a podtržená část textu:  
 

§ 57 
(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, které 
shromažďují a uchovávají na základě uzavřených smluv či 
příslušných zákonů, 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).  
 
Předložená úprava textu § 57 odst. 3 Návrhu sleduje sladění podmínek, 
za kterých jsou příslušné povinné subjekty povinny požadované údaje 
správci daně sdělovat – viz stávající znění § 57 odst. 2, resp. 5. Rovněž 
koresponduje s úmyslem zákonodárce nezakládat Návrhem žádnou 
povinnost získávat a shromažďovat nové údaje, ale pouze stanovit 
povinnost poskytnout ty údaje, které již poskytovatel má k dispozici. 

Vysvětleno 
Navržená novelizace § 57 odst. 3 daňového řádu je převážně 
terminologickou aktualizací a precizací stávajícího ustanovení, 
tj. většina údajů, které bude správce daně moci získat dle novelizované 
úpravy, mohl získat již dle stávající úpravy. V tomto ohledu dochází 
pouze k terminologickému zpřesnění a zohlednění legislativního vývoje 
v rámci některých jiných právních předpisů (zejména připravovaný 
nový zákon o platebním styku). Připomínkovým místem navržená 
úprava vkládá explicitně do zákona tituly, na jejichž základě jsou 
poskytovatelé platebních služeb oprávněni shromažďovat informace. 
Obecný princip úpravy získávání údajů správcem daně podle § 57 
daňového řádu však předpokládá, že povinné subjekty správci daně 
poskytnou pouze takové údaje, kterými skutečně disponují (ať již na 
základě plnění povinností podle jiného zákona nebo na základě své 
vlastní činnosti, tj. např. na smluvní bázi). Samotné ustanovení § 57 
daňového řádu nezakládá třetím osobám žádnou povinnost 
shromažďovat údaje, zakládá pouze povinnost je poskytnout správci 
daně, pokud jimi disponují. To platí i pro nově navrhovaný § 57 odst. 3 
daňového řádu. Úprava navrhovaná připomínkovým místem se proto 
jeví jako nadbytečná. Tyto skutečnosti jsou ostatně uvedeny 
v důvodové zprávě. 

18. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

2. D Povinnost k náhradě účelně vynaložených nákladů na plnění povinnosti 
uložené veřejnoprávním předpisem:  
Návrh:  
V návrhu nového znění § 57 navrhujeme doplnit nový odstavec (9):  

Nevyhověno. 
Povinnost informační součinnosti se správcem daně, resp. s orgány 
veřejné moci je stanovována napříč právním řádem jako jedna 
z veřejnoprávních povinností dopadající na všechny osoby a entity 
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§ 57 
(9) Z plnění povinností podle odstavců 3, 5, 7 a 8 náleží právnické 
nebo fyzické osobě od oprávněného subjektu, který si úkon vyžádal 
nebo jej nařídil, úhrada efektivně vynaložených nákladů. Výši a 
způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů stanoví prováděcí 
právní předpis. 
 
Jsme přesvědčeni, že je zjevně základním právem každého 
soukromoprávního subjektu, kterému jsou orgánem veřejné moci 
ukládané povinnosti, s jejichž plněním mu vznikají jakékoliv 
vícenáklady, na úhradu takto účelně vynaložených nákladů. V této 
souvislosti bychom rádi poukázali zejména na ustanovení § 97 odst. 5 
resp. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jakož i 
na související prováděcí právní předpis upravující vztah mezi orgánem 
veřejné moci, coby oprávněným k získání požadovaných informací, a 
poskytovateli veřejně dostupné telefonní služby – vyhlášku 462/2013 
Sb. o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených 
nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování 
provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z 
databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby. Přestože 
navrhovatel v důvodové zprávě konstatuje, že s plněním v Návrhu 
uložených povinností nevzniknou povinným subjektům žádné 
vícenáklady, neboť se jedná čistě o zpřístupňování již vedených 
evidencí, samotná administrativně organizační složka plnění této 
povinnosti s sebou nutně přinese určité náklady, na jejichž úhradu by 
měl mít povinný subjekt zásadně nárok. Navíc je navržené doplnění v 
souladu s požadavkem efektivního použití státní moci pouze v 
potřebném rozsahu: přiměřené finanční zatížení poskytování informací 
pro daňovou správu totiž bude odrážet reálnou nákladovost jejich 
obstarání a současně bude mít automaticky i samoregulační funkci, aby 
tohoto nástroje bylo užíváno jen tam, kde je to zapotřebí. Bez tohoto 
doplnění naopak hrozí nadužívání tohoto institutu, kterému aktuální 
návrh nijak nebrání (ba naopak jej svou bezplatností podporuje), a 
tudíž lze stěží jakkoli odhadovat potřebné výdaje a kapacity 
podnikatelských subjektů na tuto činnost pro daňovou správu. 

v rámci České republiky. Tato součinnost by měla být obecně 
bezúplatná, není-li proto specifický důvod (jako je tomu v případě 
poskytování údajů podle zákona o elektronických komunikacích, který 
však s obecným poskytováním údajů podle daňového řádu v principu 
nelze srovnávat). Bezúplatné poskytování údajů správci daně, které je 
takto explicitně upraveno v § 58 odst. 1 daňového řádu, je dlouhodobě 
fungujícím modelem, přičemž není známo, že by byl tento nástroj ze 
strany správců daně nadužíván. Komplexní posouzení této otázky navíc 
není předmětem předloženého návrhu (a ostatně ani není 
předpokládáno Směrnicí DAC 5, která je implementována novým § 57a 
daňového řádu).   
Na jedné straně je třeba připustit, že k určitému navýšení nákladů na 
straně poskytovatelů platebních služeb v důsledku navržené úpravy 
§ 57 odst. 3 daňového řádu může dojít. Na straně druhé platí, že toto 
navýšení by nemělo být dramatické, a to zejména s ohledem na 
následující skutečnosti: 

• většina údajů podle navrženého § 57 odst. 3 daňového řádu je 
již dnes správcům daně poskytována, resp. jim byla 
poskytována před vydáním omezující judikatury v dané věci, 

• rozšiřující prvek navrženého ustanovení se vztahuje ke 
specifickým údajům, v jejichž případě nelze předpokládat 
masový výskyt žádostí správců daně už je proto, že u těchto 
specifických údajů většina správců daně (zejména orgány 
územní samosprávy) nebude moci dovodit jejich potřebnost 
pro správu jimi spravovaných daní, 

• část nově zahrnutých údajů bude získávána pouze uvolněním 
přístupu Finanční a Celní správy České republiky do již 
existující centrální evidence účtů, 

• část údajů bude získávána již existujícími automatizovanými 
komunikačními kanály mezi poskytovateli platebních služeb a 
správci daně, 

• část údajů bude i nadále získávána v rámci spolupráce s jinými 
orgány veřejné moci, zejména Finančním analytickým úřadem, 
což odpovídá pravidlu zakotvenému v § 58 odst. 3 daňového 
řádu. 

18. Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

3. D Používání odkazů na existující právní předpisy pro zachování 
přehlednosti legislativního názvosloví právního řádu České republiky:  
Návrh:  
V návrhu nového odstavce 7 § 57 Návrhu navrhujeme provést 
následující úpravu – viz tučná a podtržená část textu:  
 

§ 57 

Nevyhověno. 
V zájmu zachování terminologické jednoty daňového řádu byla 
předkladatelem zvolena textace, která je již obsažena v jeho § 53 odst. 
1 písm. a). V českém právním prostředí současně tato formulace 
nemůže vyvolat pochybnost, k jakému jinému zákonu je odkazováno.   
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„(7) Povinné osoby podle zákona o některých opatřeních 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 některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu.  
 
Nově vložený odst. 7 § 57 odkazuje na zákon o boji proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, přičemž právní řád 
České republiky žádný takový zákon nezná. Na mnoha místech v 
právním řádu ČR se objevuje odkaz na „předpisy o boji proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti, resp. o povinnostech ukládaných v oblasti 
boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
V této souvislosti bychom si dovolili upozornit na stejnou diskrepanci 
v rámci ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád. 

19. Česká asociace 
elektronických 

komunikací 

1. D Konzistentní podmínky všem povinným subjektům ohledně zachování 
dosavadní šíře jejich povinností shromažďovat a uchovávat informace:  
Návrh:  
V návrhu nového znění § 57 odst. 3 návrhu zákona doplnit následující 
– viz tučná a podtržená část textu:  

§ 57 
(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, které 
shromažďují a uchovávají na základě uzavřených smluv či 
příslušných zákonů, 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).  

Vysvětleno 
Navržená novelizace § 57 odst. 3 daňového řádu je převážně 
terminologickou aktualizací a precizací stávajícího ustanovení, 
tj. většina údajů, které bude správce daně moci získat dle novelizované 
úpravy, mohl získat již dle stávající úpravy. V tomto ohledu dochází 
pouze k terminologickému zpřesnění a zohlednění legislativního vývoje 
v rámci některých jiných právních předpisů (zejména připravovaný 
nový zákon o platebním styku). Připomínkovým místem navržená 
úprava vkládá explicitně do zákona tituly, na jejichž základě jsou 
poskytovatelé platebních služeb oprávněni shromažďovat informace. 
Obecný princip úpravy získávání údajů správcem daně podle § 57 
daňového řádu však předpokládá, že povinné subjekty správci daně 
poskytnou pouze takové údaje, kterými skutečně disponují (ať již na 
základě plnění povinností podle jiného zákona nebo na základě své 
vlastní činnosti, tj. např. na smluvní bázi). Samotné ustanovení § 57 
daňového řádu nezakládá třetím osobám žádnou povinnost 
shromažďovat údaje, zakládá pouze povinnost je poskytnout správci 
daně, pokud jimi disponují. To platí i pro nově navrhovaný § 57 odst. 3 
daňového řádu. Úprava navrhovaná připomínkovým místem se proto 
jeví jako nadbytečná. Tyto skutečnosti jsou ostatně uvedeny 
v důvodové zprávě. 
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Předložená úprava textu § 57 odst. 3 návrhu zákona sleduje sladění 
podmínek, za kterých jsou příslušné povinné subjekty povinny 
požadované údaje správci daně sdělovat – viz stávající znění § 57 odst. 
2, resp. 5. Rovněž koresponduje s úmyslem zákonodárce nezakládat 
návrhem zákona žádnou povinnost získávat a shromažďovat nové 
údaje, ale pouze stanovit povinnost poskytnout ty údaje, které již 
poskytovatel má k dispozici. 

19. Česká asociace 
elektronických 

komunikací 

2. D Povinnost k náhradě účelně vynaložených nákladů na plnění povinnosti 
uložené veřejnoprávním předpisem:  
Návrh:  
V návrhu nového znění § 57 navrhujeme doplnit nový odstavec (9):  

§ 57 
(9) Z plnění povinností podle odstavců 3, 5, 7 a 8 náleží právnické 
nebo fyzické osobě od oprávněného subjektu, který si úkon vyžádal 
nebo jej nařídil, úhrada efektivně vynaložených nákladů. Výši a 
způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů stanoví prováděcí 
právní předpis.  
 
Základním právem každého soukromoprávního subjektu, kterému 
orgán veřejné moci ukládá povinnosti, s jejichž plněním mu vznikají 
jakékoliv náklady navíc, je právo na úhradu takto účelně vynaložených 
nákladů. V této souvislosti poukazujeme zejména na ustanovení § 97 
odst. 5 resp. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), jakož i na související prováděcí právní předpis 
upravující vztah mezi orgánem veřejné moci, coby oprávněným k 
získání požadovaných informací, a poskytovateli veřejně dostupné 
telefonní služby – vyhlášku č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a 
způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a 
záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních 
údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně 
dostupné telefonní služby. Přestože navrhovatel v důvodové zprávě 
konstatuje, že s plněním uložených povinností podle návrhu zákona 
nevzniknou povinným subjektům žádné náklady navíc, neboť jde čistě 
o zpřístupňování již vedených evidencí, samotná administrativně 
organizační složka plnění této povinnosti s sebou nutně přinese určité 
náklady, na jejichž úhradu by měl mít povinný subjekt zásadně nárok. 
Navíc je navržené doplnění v souladu s požadavkem efektivního 
použití státní moci pouze v potřebném rozsahu: přiměřené finanční 
zatížení poskytování informací pro daňovou správu totiž bude odrážet 
reálnou nákladovost jejich obstarání a současně bude mít automaticky i 
samoregulační funkci, aby tohoto nástroje bylo užíváno jen tam, kde je 

Nevyhověno. 
Povinnost informační součinnosti se správcem daně, resp. s orgány 
veřejné moci je stanovována napříč právním řádem jako jedna 
z veřejnoprávních povinností dopadající na všechny osoby a entity 
v rámci České republiky. Tato součinnost by měla být obecně 
bezúplatná, není-li proto specifický důvod (jako je tomu v případě 
poskytování údajů podle zákona o elektronických komunikacích, který 
však s obecným poskytováním údajů podle daňového řádu v principu 
nelze srovnávat). Bezúplatné poskytování údajů správci daně, které je 
takto explicitně upraveno v § 58 odst. 1 daňového řádu, je dlouhodobě 
fungujícím modelem, přičemž není známo, že by byl tento nástroj ze 
strany správců daně nadužíván. Komplexní posouzení této otázky navíc 
není předmětem předloženého návrhu (a ostatně ani není 
předpokládáno Směrnicí DAC 5, která je implementována novým § 57a 
daňového řádu).   
Na jedné straně je třeba připustit, že k určitému navýšení nákladů na 
straně poskytovatelů platebních služeb v důsledku navržené úpravy 
§ 57 odst. 3 daňového řádu může dojít. Na straně druhé platí, že toto 
navýšení by nemělo být dramatické, a to zejména s ohledem na 
následující skutečnosti: 

• většina údajů podle navrženého § 57 odst. 3 daňového řádu je 
již dnes správcům daně poskytována, resp. jim byla 
poskytována před vydáním omezující judikatury v dané věci, 

• rozšiřující prvek navrženého ustanovení se vztahuje ke 
specifickým údajům, v jejichž případě nelze předpokládat 
masový výskyt žádostí správců daně už je proto, že u těchto 
specifických údajů většina správců daně (zejména orgány 
územní samosprávy) nebude moci dovodit jejich potřebnost 
pro správu jimi spravovaných daní, 

• část nově zahrnutých údajů bude získávána pouze uvolněním 
přístupu Finanční a Celní správy České republiky do již 
existující centrální evidence účtů, 

• část údajů bude získávána již existujícími automatizovanými 
komunikačními kanály mezi poskytovateli platebních služeb a 
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to zapotřebí. Bez tohoto doplnění naopak hrozí nadměrné využívání 
tohoto institutu, kterému aktuální návrh nijak nebrání (ba naopak jej 
svou bezplatností podporuje), a tudíž lze stěží jakkoli odhadovat 
potřebné výdaje a kapacity podnikatelských subjektů na tuto činnost 
pro daňovou správu. 

správci daně, 
• část údajů bude i nadále získávána v rámci spolupráce s jinými 

orgány veřejné moci, zejména Finančním analytickým úřadem, 
což odpovídá pravidlu zakotvenému v § 58 odst. 3 daňového 
řádu. 

19. Česká asociace 
elektronických 

komunikací 

3. D Používání odkazů na existující právní předpisy pro zachování 
přehlednosti legislativního názvosloví právního řádu České republiky:  
Návrh:  
V návrhu nového odstavce 7 § 57 návrhu zákona navrhujeme provést 
následující úpravu – viz tučná a podtržená část textu: 

§ 57 
„(7) Povinné osoby podle zákona o některých opatřeních 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 o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu  
 
Nově vložený odst. 7 § 57 odkazuje na „zákon o boji proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“, přičemž právní řád 
České republiky žádný takový zákon nezná. Na mnoha místech v 
právním řádu ČR se objevuje odkaz na „předpisy o boji proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti, resp. o povinnostech ukládaných v oblasti 
boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. 
V této souvislosti upozorňujeme na stejnou diskrepanci v rámci 
ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.  

Nevyhověno. 
V zájmu zachování terminologické jednoty daňového řádu byla 
předkladatelem zvolena textace, která je již obsažena v jeho § 53 odst. 
1 písm. a). V českém právním prostředí současně tato formulace 
nemůže vyvolat pochybnost, k jakému jinému zákonu je odkazováno.   
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