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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: VI. 

 

Návrh vyhlášky o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci 

mezinárodní spolupráce při správě daní 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 7. února 2017, s termínem dodání 

stanovisek do 28. února 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

1. D Doporučujeme poznámku pod čarou č. 1 uvést do souladu s čl. 48 odst. 

3 Legislativních pravidel vlády. 
Vyhověno. 
Text vyhlášky byl upraven. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

1. D V příloze č. 2 - v části „zvláštní pokyny“ u bodů 1., 2. a 3. 

doporučujeme doplnit informaci, že se u odkazů na tabulky č. 1 až 3 

jedná o tabulky dle přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

Vyhověno. 
Text vyhlášky byl upraven. 

16. 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 (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. 

K paragrafu 2 návrhu uvedeného v rozdílové tabulce je chybně 

vykázána směrnice 2015/2060/EU. Dotčený paragraf implementuje 

směrnici 2016/881/EU. Žádáme upravit.  

 

Vyhověno. 
Rozdílová tabulka byla upravena. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

2.  Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předložený materiál implementuje zejm. přílohu směrnice Rady (EU) 

2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 

2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v 

oblasti daní.  

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.  

 

Připomínky a návrhy změn: 

Bere se na vědomí. 
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Předložený návrh je převážně technického charakteru, odbor 

kompatibility k návrhu neuplatňuje žádné připomínky. 

40. Komora daňových 

poradců 

1. D K bodu 1.2 Zvláštních pokynů 

• Upozorňujeme na větu: „Výnosy nezahrnují platby obdržené od 

jiných členských entit nadnárodní skupiny podniků, které jsou 

považovány za dividendy ve státě nebo jurisdikci, ze kterých je členská 

entita této skupiny poskytující platbu.“ Hovoří se zde o výnosech a 

současně o platbách přijatých. S ohledem na to, že se jedná o zcela 

odlišné pojmy (platba nemusí být nutně z účetního pohledu výnosem 

vice versa), doporučovali bychom revidovat, zda skutečně nemají být 

vykazovány dividendové toky na bázi cash-flow nebo zda nedošlo k 

záměně pojmu „platba“ za „výnos“ a provést adekvátní úpravu tak, aby 

nebyly zahrnovány dividendové výnosy bez ohledu na zaplacení.  

S ohledem na to, že v českém právním a účetním prostředí je při 

výpočtu základu daně z příjmů právnických osob primárně vycházeno z 

výnosů, navrhujeme vycházet právě z položky výnosů. 

• Současně jsou v tomto bodě definovány sdružené podniky v 

návaznosti na podíl na kontrole, vedení či kapitálu. Tato definice však 

nerespektuje definici spojených osob obsaženou v ustanovení § 23 

odst. 7 zákona o daních z příjmů , ani definici obsaženou v samotné 

novele, na kterou tato vyhláška k provedení zákona č. 164/2013 Sb., o 

mezinárodní spolupráci, ve znění pozdější předpisů, navazuje. V 

návaznosti na tento nesoulad mohou vznikat zcela oprávněně nejasnosti 

týkající se toho, která entita je považována za sdruženou a je tedy nutno 

za ni podávat zprávu podle zemí. Navrhujeme tuto novou definici 

vynechat z pokynu případně řešit pouze odkazem na zákonná 

ustanovení. 

Vyhověno. 

I v případě „platby“ má jít o plnění, které je u přijímající entity 

výnosem. Pojem „obdržené platby“ byl proto nahrazen pojmem 

„plnění“. Zároveň platí, že v případě, kdy členská entita nadnárodní 

skupiny podniků neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví, pak je 

nutné namísto výnosů zohledňovat příjmy (resp. platby). 

 

V návaznosti na probíhající debatu v OECD, která se týká možného 

posunu výkladu pojmů „spřízněná strana“ a „nespřízněná strana“, byl 

opuštěn pojem „sdružené podniky“ a byla vypuštěna definice 

sdruženého a nespřízněného podniku. 

 

Text vyhlášky a její odůvodnění byly upraveny. 

40. Komora daňových 

poradců 

2. D K bodu 1.4 a 1.5 Zvláštních pokynů 

V rámci této položky je požadováno, aby byla uvedena celková částka 

daně z příjmů zaplacená během období, za které je zpráva podle zemí 

podávána.  

Poukazujeme na to, že pokud by se zdaňovací období české členské 

entity neshodovalo s obdobím, za které je podávána zpráva podle zemí 

nejvyšší mateřskou entitou, pak bude docházet k výraznému nesouladu 

mezi informacemi, které jsou předány místně příslušnému správci daně 

v podobě daňových přiznání. Pro úplnost uvádíme, že přehled nebude 

podávat pravdivý obraz ohledně daňového zatížení entit v daném 

období, neboť nerespektuje akruální princip následovaný v účetnictví.  

Pokud je sledován cíl vykázání plateb, rádi bychom upozornili na 

nepřesnou formulaci bodu 1.4 ohledně srážkových daní. Obecně je 

požadováno zohlednění zaplacené drážkové daně, přičemž poslední 

věta bodu 1.4 požaduje vykázání sražené daně bez ohledu na zaplacení. 

Vyhověno jinak. 

Ve větě třetí bylo slovo „zaplacené“ nahrazeno slovem „sražené“. 

V souladu s jinými jazykovými verzemi směrnice je zřejmé, že pro 

účely položky 1.4 má být rozhodné, že daň byla členské entitě sražena, 

nikoli to, zda byla plátcem daně skutečně odvedena správci daně. Text 

vyhlášky byl upraven. 
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Tyto pojmy nejsou shodné, doporučujeme proto specifikovat, že se 

jedná o daň sraženou a zaplacenou v zahraničí v daném období. 

40. Komora daňových 

poradců 

3. D K bodu 1.6 - 1.9 Zvláštních pokynů 

Na jedné straně je navrhováno, aby základní kapitál a výsledky 

hospodaření generovaný pobočkou, byly vykázány spolu s výsledky 

entity, ke které patří. V dalším z uvedených bodů je naopak uvedeno, 

že hodnota aktiv pobočky bude vykazována zvlášť ve  státě/jurisdikci, 

ve kterých je pobočka umístěna. 

S ohledem na skutečnost, že pojem „pobočka“ je používán jako odlišný 

pojem od pojmu „stálá provozovna“ (viz bod 2 Přílohy 2 – zacházení s 

pobočkami a stálými provozovnami), doporučovali bychom jasně 

definovat tento pojem, aby bylo zřejmé, jaké formy podnikání v 

zahraničí pojem „pobočka“ zahrnuje. Jinými slovy, zda se jedná pouze 

o registrované odštěpné závody – dřívější organizační složky (viz § 503 

odst. 2 občanského zákoníku) nebo zda se jedná i o stálé provozovny, 

které mohou vzniknout např. i jako službové stálé provozovny, tj. 

daňová konstrukce bez souvislosti s § 503 občanského zákoníku.  

Současně navrhujeme zavést obecné pravidlo, že údaje vztahující se k 

pobočkám budou vykazovány ve státě/jurisdikci, ve které se pobočky 

nacházejí, pokud nebude specificky uvedeno jinak (jak tomu je např. v 

bodě 1.6). 

Vysvětleno. 

Obecné pravidlo o vykazování údajů o pobočkách ve vztahu k určité 

jurisdikci je zavedeno v druhém odstavci bodu 2 obecných pokynů 

(příloha č. 2 k vyhlášce). Odchylky od obecného pravidla jsou 

výslovně uvedeny. 

 

Stálá provozovna je místem výkonu činnosti, nikoliv organizační 

součástí daňového subjektu, Pobočkou členské entity nadnárodní 

skupiny podniků ve smyslu pokynů je ta část členské entity, která 

vykonává činnost prostřednictvím stálé provozovny v jiném státě nebo 

jurisdikci, než ze které je sama členská entita ve smyslu § 13ze odst. 2 

zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní ve znění sněmovního 

tisku 999, pokud jsou pro ni vedeny samostatné výkazy (srov. § 13zi 

odst. 4 zákona). „Pobočka členské entity nadnárodní skupiny podniků“ 

je tak pojmem odlišným jak od pojmu „pobočka“ podle § 503 odst. 1 

občanského zákoníku, tak od pojmu „odštěpný závod“ podle § 503 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Není stanoveno, jaké formy podnikání vedou ke vzniku pobočky 

členské entity nadnárodní skupiny podniků. V případě, že je pojem 

„stálá provozovna“ vnímán (chybně) v institucionálním pojetí, tedy 

nikoliv jako místo, ale jako (část) organizace, pak lze konstatovat, že 

tato pobočka zásadně odpovídá stálým provozovnám členské entity, 

s výjimkou hlavní části členské entity. 

 

Byly zvažovány i další alternativní pojmy mající význam „pobočka“, 

které by ale nekolidovaly s občanským zákoníkem. Slova „filiálka“ ani 

„odbočka“ však nebyla shledána jako vhodná legislativního textu. 

40. Komora daňových 

poradců 

4. D K bodu 1.8 Zvláštních pokynů 

Dle tohoto bodu se do počtu zaměstnanců je na vůli vykazující 

jednotky, zda budou zahrnuti i nezávislí dodavatelé, kteří se podílejí na 

běžných provozních činnostech členské entity. Podmínkou je meziroční 

konzistence vykazovaných dat.  

Doporučovali bychom specifikovat pojem „běžné provozní činnosti“. 

Při širokém pojetí mohou vzniknout pochybnosti, zda se tímto pojmem 

myslí pouze agenturní zaměstnanci, nebo i osoby, které poskytují 

externě např. služby právního či daňového poradenství, IT poradenství, 

poradenství v oblasti kvality, výroby či nákupu atp., jakožto 

zaměstnanci buď nezávislého poskytovatele či spojené osoby. 

Vyhověno 

Odůvodnění vyhlášky bylo upraveno. 
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Připomínky neuplatnila následující připomínková místa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky - 

Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Úřad vlády České republiky - Rada pro vývoj, výzkum a inovace, Akademie věd ČR, Asociace krajů, Asociace 

samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Česká advokátní komora, Česká národní banka, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český 

báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Generální 

inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura ČR, Hlavní město Praha, Hospodářská komora České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář 

prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Komora patentových zástupců, Konfederace zaměstnavatelských 

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

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

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

kraje, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Notářská komora, Poslanecká 

sněmovna – zahraniční výbor, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení místních samospráv České republiky, Senát – zahraniční výbor, Správa 

státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz měst a obcí, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Unie zaměstnavatelských svazů České 

republiky, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, 

Úřad pro zahraniční styky a informace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Ústav pro studium totalitních 

režimů, Ústavní soud, Asociace exportérů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, 

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí, Česká asociace telekomunikací, Česká bankovní asociace, Česká energetická společnost, Česká 

leasingová a finanční asociace, Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK, 

Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, Poslanecký klub ANO 2011, Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, Poslanecký 

klub Komunistické strany Čech a Moravy, Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové, Poslanecký klub Občanské 

demokratické strany, Poslanecký klub TOP 09 a Starostové, Poslanecký klub Úsvit – Národní Koalice, Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR, Senát 

PČR, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, Americká obchodní komora v České republice, Asociace 

pro kapitálový trh, Asociace provozovatelů mobilních sítí, CzechInvest, Česko-maďarská obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, 

Český plynárenský svaz, Český svaz pivovarů a sladoven, Svaz účetních, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
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