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1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě 

daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele 
Ministerstvo financí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

prosinec 2016 

Implementace práva EU: Ano (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: prosinec 2016 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Povinná automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích 
Cílem je zavedení povinné automatické výměny některých informací týkajících se 
předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení převodních cen, které mají 
přeshraniční prvek, a to na základě směrnice Rady Evropské unie č.  2015/2376 (tzv. 
směrnice DAC III). Jedná se o posílení nástrojů a mechanismů, které předvídá směrnice 
Rady Evropské unie 2011/16 ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní 
a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. směrnice DAC I). Tímto má dojít k uspokojení 
naléhavé potřeby zvýšit transparentnost v oblasti vydávání předběžných daňových 
rozhodnutí. 
Výjimka pro vybrané malé a střední podniky ve vztahu k předběžným rozhodnutím 
vydaným v minulosti 
V rámci implementace směrnice je ponecháno na volbě členských států, zda zavedou 
výjimku z výměny informací o předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení 
převodních cen vydaných před datem účinnosti nové právní úpravy ve vztahu k určitému 
okruhu malých a středních podniků.  
Cílem návrhu zákona je stanovit postup, který se uplatní v oblasti mezinárodní výměny 
informací o předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení převodních cen 
před termínem transpozice směrnice.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Povinná automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích 
Na straně státní správy se v souvislosti s technickým zajištěním odesílání a přijímání 
informací dodatečné náklady nepředpokládají. Základní technickou podporu výměny 
informací plánuje ze svých zdrojů poskytnout Evropská komise.  
Generální finanční ředitelství předpokládá, že z důvodu značné propojenosti českých 
subjektů se zahraničními subjekty obdrží ze zahraničí pravidelně velké množství dat. Tato 
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data budou specifickým, a svým způsobem unikátním, zdrojem informací pro potřeby 
správy daní. Analýza těchto dat přinese výrazné posílení informační báze a umožní ve 
zvýšení efektivity správy daně, zejména ve střednědobém výhledu. Odhaduje se, že 
z pozice České republiky budou odesílány informace o desítkách rozhodnutí resp. 
posouzení a přijímány informace o tisících rozhodnutí či posouzení (hovoří se i o řádu 
stovek tisíc).  
Podle odhadu Generálního finančního ředitelství zpracování a analýz přijatých informací 
z hlediska personálního zabezpečení budou zajišťovat počínaje rokem 2017 čtyři pracovníci 
v rámci orgánů Finanční správy České republiky. Personální náklady na výkon této činnosti 
se odhadují z výše průměrných mzdových nákladů na jednoho pracovníka Generálního 
finančního ředitelství za rok, tj. za čtyři pracovníky půjde přibližně o 1,95 milionu Kč. 
Výjimka pro vybrané malé a střední podniky ve vztahu k předběžným rozhodnutím 
vydaným v minulosti 
Nezavedení výjimky nemá dopady na státní rozpočet. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

Povinná automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích 
Na straně podnikatelských subjektů se dodatečné finanční dopady nepřepokládají, neboť 
nejsou přímými adresáty normy. V České republice žádají ročně o vydání rozhodnutí 
o závazném posouzení ve vztahu k dani z příjmů přibližně desítky subjektů. Případná dílčí 
změna správní praxe, pokud jde o posuzování přeshraničního prvku, by se týkala pouze 
těchto subjektů. 
Zvýšení transparentnosti v oblasti vydávání předběžných rozhodnutí, může mít dopad na 
rozhodnutí některých subjektů požádat o vydání takového rozhodnutí. Zejména v situaci, 
kdy by daňový subjekt z různých důvodů mohl mít obavy ze sdělení základního okruhu 
informací daňové správě jiného členského státu Evropské unie. Je třeba zdůraznit, že 
navržená novela nemění pravidla a garance spojené s daňovou mlčenlivostí a ochranou 
obchodního a průmyslového tajemství a tyto obavy by měly být tímto rozptýleny. 
Výjimka pro vybrané malé a střední podniky ve vztahu k předběžným rozhodnutím 
vydaným v minulosti 
Výjimku je možné zavést pouze pro subjekty s ročním čistým obratem v rámci skupiny 
nižším než 40 000 000 EUR (nebo odpovídající částka v jiné měně, tj. přibližně 1,08 mld. 
Kč) v účetním období předcházejícím dni vydání, změny nebo obnovení těchto rozhodnutí. 
Z tohoto okruhu subjektů by se výjimka nemohla týkat těch, které provádějí převážně 
finanční nebo investiční činnosti. Zavedení této výjimky by se týkalo jen omezeného 
a obtížně určitelného okruhu subjektů.  
Nelze předpokládat, že odeslání nebo neodeslání omezených informací o rozhodnutích 
vydaných v minulosti by na uvedené subjekty mohlo mít jakýkoliv dopad. 
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3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

Povinná automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích 
Územní samosprávné celky nevydávají předběžná daňová rozhodnutí a předběžná 
posouzení převodních cen, ani jiné podobné instrumenty související s přeshraničními 
transakcemi, proto nejsou touto novelou dotčeny. (Pokud by v budoucnu byly k vydávání 
takových instrumentů zmocněny, musela by být řešena i otázka výměny informací.)      

3.5 Sociální dopady: Ano 

Povinná automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích 
Lze předpokládat, že zvyšování transparentnosti správy daní bude mít obecně pozitivní 
dopad na efektivitu daňového systému a posilování důvěry veřejnosti v systém veřejné 
správy. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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A Povinná automatická výměna informací o předběžných rozhodnutích  

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Povinná automatická výměna informací o předběžných daňových rozhodnutích a předběžných 
posouzeních převodních cen (dále jen „předběžná rozhodnutí“). 

1.2 Definice problému 

Vydávání předběžných rozhodnutí, která usnadňují důsledné a transparentní uplatňování 
práva, je běžnou praxí i v Evropské unii. Předběžná rozhodnutí týkající se struktur 
motivovaných daněmi vydávaná správci daně v některých případech vedla k tomu, že 
vykonstruovaně vysoké částky příjmů byly mírně zdaněny v zemi, ve které byla vydána 
předběžná rozhodnutí, a ponechala vykonstruovaně nízké částky příjmu ke zdanění 
v jakýchkoli jiných zúčastněných zemích. Proto se již dříve ukázalo, že pro určitý stát může 
být potřebné nebo užitečné mít informace o předběžných daňových rozhodnutích vydaných 
v jiném státě. Tato potřeba se stala ještě více naléhavou v souvislosti s tzv. aférou Lux leaks, 
kdy byly zveřejněny desítky takových rozhodnutí.  
Státy již dříve uznávaly potřebu výměny předběžných rozhodnutí, avšak původně se 
spoléhaly na výměnu informací z vlastního podnětu, tzv. spontánní výměnu. Jedná se o formu 
mezinárodní spolupráce, kdy se určitý stát rozhodne odeslat informaci v okamžiku, kdy 
dospěje k závěru, že určitá informace by mohla být pro jiný stát užitečná.  
Aktuálně je v § 14 zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní upraveno pět situací, kdy 
má orgán jednoho státu provést výměnu informací z vlastního podnětu. Výměna informací 
však podle tohoto ustanovení v praxi neprobíhala buď vůbec, nebo jen v omezené míře. 
Nebylo zřejmé jaké informace a o jakých rozhodnutích by měly být vyměňovány, neboť 
povaha, forma i obsah těchto nástrojů se napříč Evropskou unií významně liší.  
Efektivní spontánní výměně informací o předběžných daňových rozhodnutích brání také další 
praktické obtíže, například prostor pro uvážení umožňující členskému státu vydávajícímu 
rozhodnutí rozhodovat o tom, které další členské státy by měly být informovány.  
Proto byla přijata Směrnice Rady Evropské unie 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se 
mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti 
daní (dále jen „směrnice Rady Evropské unie“). 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Problematika se týká následujících právních předpisů: 

• zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní 
• Směrnice Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se mění směrnice 

2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní 
Jednou z forem mezinárodní spolupráce při správě daní je i automatická výměna informací, 
která představuje jeden ze tří druhů výměny. Zbývající dva druhy jsou výměna informací na 
žádost a výměna z vlastního podnětu. Lze připomenout historickou genezi zavádění 
automatické výměny informací v oblasti daní, která se začala významněji rozvíjet až 
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v posledních letech. Nejprve byla zavedena automatická výměna informací o vybraných 
druzích příjmů a majetku, následovalo rozšíření výměny informací o finančních účtech. 
Aktuálně se zvažuje zavedení automatické výměny informací ve vztahu k předběžným 
rozhodnutím. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Daňový poplatník 
Nepřímo budou dotčeni daňoví poplatníci, vůči kterým bylo vydáno předběžné daňové 
rozhodnutí nebo předběžné posouzení převodních cen, nebo daňoví poplatníci, kteří o takový 
instrument v budoucnu požádají. 
Dosud mohly být informace o těchto instrumentech poskytovány prostřednictvím spontánní 
výměny informací, přičemž nebyl jasně stanoven okruh adresátů, ale obecně se mělo za to, že 
adresáty měly být jen dotčené členské státy Evropské unie.  
Nově budou adresáty základního souboru informací všechny členské státy a adresátem 
omezeného souboru informací budou Ministerstvo financí a Evropská komise.    

Správce daně 
Stejně jako doposud bude správce daně, který vydá předběžné rozhodnutí, povinen zajistit, 
aby všechny nezbytné informace byly k dispozici Generálnímu finančnímu ředitelství, které 
v roli ústředního kontaktního orgánu zajistí provedení výměny informací. 
Interní postupy finanční správy budou zřejmě muset být adaptovány tak, aby zohlednily nové 
podmínky provádění výměny, např. její periodicitu. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem je zavedení povinné automatické výměny některých informací týkajících se 
předběžných rozhodnutí, které mají přeshrančí prvek, a to na základě směrnice Rady 
Evropské unie. Jedná se o posílení nástrojů a mechanismů, které předvídá směrnice Rady 
Evropské unie 2011/16 ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení 
směrnice 77/799/EHS (tzv. směrnice DAC I). Tímto má dojít k uspokojení naléhavé potřeby 
zvýšit transparentnost v oblasti vydávání předběžných daňových rozhodnutí. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Riziko řízení o porušení práva Evropské unie 
V případě, že by směrnice Rady Evropské unie nebyla implementována řádně a včas, by 
hrozilo řízení o porušení práva Evropské unie před Soudním dvorem Evropské unie a možnost 
uložení peněžité sankce za každý den až do provedení řádné implementace. 

2 Návrh variant řešení 

Identifikovány byly následující varianty:   

Varianta 0 – Zachování současného stavu 
Varianta 0 vychází ze současné právní úpravy. Vychází z toho, že není provedena žádná 
legislativní změna v právním řádu České republiky. Ustanovení směrnice Rady Evropské unie 
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nejsou převzata do právního řádu České republiky, čímž je porušen závazek České republiky 
vyplývající z evropského práva. 

Varianta 1 - Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní 
Varianta 1 počítá se zavedením povinné automatické výměny informací o předběžných 
daňových rozhodnutích a předběžných posouzeních převodních cen. Zároveň vychází z toho, 
že po transpozici novely budou vyměňovány informace o všech nově vydaných předběžných 
rozhodnutích a zároveň jednorázově zajištěna výměna informací o rozhodnutích vydaných 
v minulosti, resp. před datem pro transpozici směrnice. Na zajištění této agendy se budou 
podílet orgány Finanční správy České republiky a to především Generální finanční ředitelství 
jako ústřední kontaktní orgán tím, že bude zajišťovat vůči zahraničním partnerům odesílání, 
přijímání a zpracování informací. 

Varianta 2 - Zrušení všech instrumentů, které mají být předmětem výměny 
Varianta 2 vychází z toho, že by z právního řádu České republiky byly vypuštěny některé 
případy rozhodnutí o závazném posouzení, která jsou vydávána podle § 132 a § 133 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo by se o specifické případy 
upravené zejména v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Do budoucna by orgány Finanční správy České republiky nemusely odesílat žádné informace, 
neboť by nebyla vydávána žádná rozhodnutí, jichž by se výměna týkala.  
Agenda související s implementací směrnice Rady Evropské unie by tím byla omezena jen 
částečně. Ústřední kontaktní orgán by sice odeslal pouze informace o rozhodnutích vydaných 
v minulosti, ale do budoucnosti by musel v každém případě zajištovat přijímání a zpracování 
informací z jiných členských států. Vzhledem k tomu, jak je směrnice Rady evropské unie 
koncipována by její ustanovení musela být v každém případě transponována do právního řádu 
České republiky. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Realizace varianty 0 tj. neprovedení žádné legislativní změny, by byla v rozporu s právem 
Evropské unie. Povinnost automaticky vyměňovat informace o předběžných rozhodnutí dnes 
v českém právním řádu obsažena není. Zavedení této povinnosti, kterou požaduje směrnice, je 
možné jedině zákonem. Neprovedení této legislativní změny by bylo považováno za porušení 
povinnosti transponovat směrnici a tím porušení práva Evropské unie.  
S ohledem na obecné zásady hodnocení dopadů regulace není možné variantu 0 vyloučit. 
Z tohoto důvodu bude posuzována, přestože nevede ke stanovenému cíli. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Jako hlavní hodnotící kritéria byla identifikována: 

• Náklady státní správy 
• Zajištění dostatečné transparentnosti 
• Zajištění právní jistoty 

Dále pak z analýzy rizik vyplynulo další kritérium: 

• Riziko řízení o porušení práva Evropské unie 
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3.2 Náklady  

Náklady státní správy 
Kritérium zohledňuje náklady na straně Finanční správy České republiky, tj. jak na straně 
správce daně na zajištění příslušných agend spojených s variantami, tak i ústředního 
kontaktního orgánu, pokud jde o odesílání, přijímání a zpracování informací. 

3.3 Přínosy  

Zajištění dostatečné transparentnosti 
Kritérium zohledňuje, zda bude nadále přetrvávat situace, kdy předběžná rozhodnutí týkající 
se struktur motivovaných daněmi vydávaná správci daně v některých případech by nadále 
mohla vést k tomu, že vykonstruovaně vysoké částky příjmů by byly mírně zdaněny v zemi, 
ve které by byla nadále vydávana předběžná rozhodnutí, a byly by nadále ponechány 
vykonstruovaně nízké částky příjmu ke zdanění v jakýchkoli jiných zúčastněných zemích. 
Zjednodušeně lze říci, že zvýšená transparentost omezí prostor pro agresivní daňové 
plánování a zvýšená informovanost správce daně poskytne správci dabě dodatečné prostředky 
pro potírání daňových úniků. 

Zajištění právní jistoty 
Smyslem existence a vydávání předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení 
převodních cen je zejména posílení právní jistoty na straně daňových subjektů i správce daně 
a zároveň posílení předvídatelnosti uplatňování daňových předpisů. Kritérium zohledňuje, zda 
je tento smysl naplněn. 

3.4 Vyhodnocení variant 

3.4.1 Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Zajištění dostatečné transparentnosti 
Pokud by nebylo zajištěno odesílání, přijímání a zpracování informací, je obtížné počítat 
s posílením transparentnosti v přeshraničních situacích.  

Zajištění právní jistoty 

Příslušné orgány by sice pokračovaly ve vydávání instrumentů, jejichž cílem je posílení 
právní jistoty, avšak v situaci, kdy by byla zpochybněna transparentnost systému jako celku, 
což je obtížné hodnotit výhradně pozitivně.  

Náklady státní správy 
K nákladům státní správy souvisejícím s výkonem agendy by přibyly náklady spojené 
s řízením o porušení práva Evropské unie.   

Riziko řízení o porušení práva Evropské unie 
Zachování současného právního stavu by znamenala porušení povinnosti implementovat 
směrnici Rady Evropské unie řádně a včas, což by vedlo k zahájení příslušného řízení ze 
strany orgánů Evropské unie. 
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3.4.2 Varianta 1 - Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.  

Zajištění dostatečné transparentnosti 
Transparentnost je zajištěna plně v souladu s dohodnutými standardy, neboť počítá s tím, že 
jsou převzaty všechny ustanovení směrnice Rady Evropské unie. 

Zajištění právní jistoty 
Dopad na posilování právní jistoty je v zásadě neutrální, neboť se pokračuje ve vydávání 
předběžných rozhodnutí jako doposud. Navíc lze předpokládat, že analýza a poučení se 
z přijatých informací může napomoci zlepšení správní praxe v této oblasti. 

Náklady státní správy 
Na straně podnikatelských subjektů se dodatečné finanční dopady nepřepokládají, neboť 
nejsou přímými adresáty normy. V České republice žádají ročně o vydání rozhodnutí 
o závazném posouzení ve vztahu k dani z příjmů přibližně desítky subjektů. Případná dílčí 
změna správní praxe by se týkala pouze těchto subjektů. 
Na straně státní správy se v souvislosti s technickým zajištěním odesílání a přijímání 
informací dodatečné náklady nepředpokládají. Základní technickou podporu výměny 
informací plánuje ze svých zdrojů poskytnout Evropská komise. Generální finanční ředitelství 
předpokládá, že z důvodu značné propojenosti českých subjektů se zahraničními subjekty 
obdrží ze zahraničí pravidelně velké množství dat. Tato data budou specifickým, a svým 
způsobem unikátním, zdrojem informací pro potřeby správy daní. Analýza těchto dat přinese 
výrazné posílení informační báze a umožní ve zvýšení efektivity správy daně, zejména ve 
střednědobém výhledu.  
Odhaduje se, že z pozice České republiky budou odesílány informace o desítkách rozhodnutí 
resp. posouzení a přijímány informace o tisících rozhodnutí či posouzení (hovoří se i o řádu 
stovek tisíc). Podle odhadu Generálního finančního ředitelství zpracování a analýz přijatých 
informací z hlediska personálního zabezpečení budou zajišťovat počínaje rokem 2017 čtyři 
pracovníci v rámci orgánů Finanční správy České republiky. Personální náklady na výkon této 
činnosti se odhadují z výše průměrných mzdových nákladů na jednoho pracovníka 
Generálního finančního ředitelství za rok, tj. za čtyři pracovníky půjde přibližně 
o 1,95 milionu Kč. 

Riziko řízení o porušení práva Evropské unie 
K řízení o porušení práva Evropské unie nedojde, neboť jsou převzaty všechny ustanovení 
směrnice Rady Evropské unie. 

3.4.3 Varianta 2 - Zrušení všech instrumentů, které mají být předmětem 
výměny. 

Zajištění dostatečné transparentnosti 
Pokud by k obdobnému kroku nepřistoupily i další členské státy Evropské unie, získávaly by 
orgány České republiky nadále informace ze zahraničí. Vzhledem k počtu rozhodnutí (desítky 
ročně), které jsou v České republice vydávána, by dopad na zajištění transparentnosti mohl 
být hodnocen jako jen mírně nepříznivý. Specifickou otázkou je, jak by postup České 
republiky předvídaný v této variantě byl vnímán a hodnocen zahraničními partnery, neboť by 
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se Česká republika mohla jevit jako tzv. černý pasažér, tj. někdo, kdo profituje, ale sám se 
nepodílí.  

Zajištění právní jistoty 
Zrušení možnosti vydávat rozhodnutí o závazném posouzení v případech upravených zejména 
v zákoně o daních z příjmů by z hlediska dopadu na právní jistotu muselo být hodnoceno 
nepříznivě.  

Náklady státní správy 
Ústřední kontaktní orgán by sice odeslal pouze informace o rozhodnutích vydaných 
v minulosti, ale do budoucnosti by musel v každém případě zajištovat přijímání a zpracování 
informací z jiných členských států. 

Riziko řízení o porušení práva Evropské unie 
Vzhledem k tomu, jak je směrnice Rady Evropské unie koncipována, musí její ustanovení být 
v každém případě transponována do právního řádu České republiky, přestože ustanovení 
o povinném odesílání informací bude v zásadě obsolentní. Pokud budou převzaty všechny 
ustanovení směrnice Rady Evropské unie, k řízení o porušení práva Evropské unie nedojde. 

4 Návrh řešení  

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno 
v kapitole 3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, 
ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti číslicemi od 
nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 3). 
Tabulka 1: Vyhodnocení navržených variant 

 
Zajištění dostatečné 

transparentnosti Zajištění právní jistoty Náklady státní správy Riziko řízení o porušení 
práva Evropské unie 

V0 3 1 1 3 

V1 1 1 3 1 

V2 2-3 3 2 1 

Na základě vzájemného porovnání jednotlivých variant optikou zvolených kritérií vyplynula 
jako nejvhodnější varianta 1, která je vhodná především z hlediska hlavního hodnotícího 
kritéria, čímž je zajištění dostatečné transparentnosti, a byla pozitivně hodnocena i optikou 
ostatních kritérií. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Ministerstvo financí zajistí implementaci regulace tím, že předloží návrh novely zákona 
o mezinárodní spolupráci při správě daní. Aktuální harmonogram předpokládá, že návrh bude 
předložen vládě do května 2016. 
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6 Přezkum účinnosti regulace  

Přezkum účinnosti regulace bude proveden v rámci pravidelného vyhodnocování mezinárodní 
spolupráce, které provádí členské státy Evropské unie společně s Evropskou komisí. 

7 Konzultace a zdroje dat 

Vycházelo se z konzultací s Generálním finančním ředitelstvím a z podkladů, které poskytla 
Evropská komise ke svému návrhu. 

8 Kontakty na zpracovatele RIA 

Mgr. Ing. Vilém Tanzer 
Ministerstvo financí, odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy 
tel.: +420 257 04 25 42, e-mail: vilem.tanzer@mfcr.cz 
 
Ing. Marek Štěpán 
Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 
tel.: +420 257 04 44 52, e-mail: marek.stepan@mfcr.cz¨ 
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B Výjimka pro vybrané malé a střední podniky ve vztahu k předběžným 
rozhodnutím vydaným v minulosti  

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Výjimka pro vybrané malé a střední podniky ve vztahu k předběžným rozhodnutím vydaným 
v minulosti. 

1.2 Definice problému 

Směrnice Rady Evropské unie ukládá členským státům jednorázovou povinnost podle čl. 8a, 
odst. 5, písm. b) směrnice 2011/16/EU, odeslat do 1. ledna 2018 vymezená předběžná 
rozhodnutí. Jedná se především o informace o předběžných rozhodnutích v období 
začínajícím pět let před 1. lednem 2017, tedy o ty, které byly vydány po 31. prosinci 2011 
a zároveň před termínem pro implementaci směrnice Rady Evropské unie. 
Podle čl. 8a odst. 2, čtvrtého pododstavce směrnice 2011/16/EU, je ponecháno na volbě 
členských států, zda zavedou výjimku z výměny informací o předběžných rozhodnutích 
vydaných před datem účinnosti nové právní úpravy ve vztahu k určitému okruhu malých 
a středních podniků.  
Efektivní uplatnění této výjimky připadá v úvahu zejména pro členské státy Evropské unie, 
které mohou jednoduše rozlišit dotčené subjekty podle nastavených kritérií, např. z důvodu, 
že potřebné údaje vedou v centralizovaných informačních systémech. 
Problém spočívá v tom, 1) jaké dopad na transparentnost by byly spojeny se zavedením 
výjimky, a 2) jaké náklady by byly se zavedením výjimky spojeny a zda je v podmínkách 
České republiky zavedení vůbec realizovatelné tj. jak určit předběžná rozhodnutí, jichž by se 
mohla výjimka týkat. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Problematika se týká následujících právních předpisů: 

• zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní 
• směrnice Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se mění směrnice 

2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní  
Uvedená výjimka není aktuálně v zákoně č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při 
správě daní obsažena. Zavedení takové výjimky by mohlo být provedeno přechodným 
ustanovením v rámci novelizace uvedeného zákona.     

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Daňový poplatník 
Výjimka by se mohla týkat pouze subjektů s ročním čistým obratem v rámci skupiny nižším 
než 40 000 000 EUR (nebo odpovídající částka v jiné měně, tj. přibližně 1,08 mld. Kč) 
v účetním období předcházejícím dni vydání, změny nebo obnovení těchto rozhodnutí. 
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Z tohoto okruhu subjektů by se výjimka nemohla týkat těch, které provádějí převážně finanční 
nebo investiční činnosti.  

Orgány Finanční správy České republiky 
Správce daně, který vydává rozhodnutí dotčeným subjektům, a Generální finanční ředitelství, 
jako ústřední kontaktní orgán, který shromažďuje informace o předběžných rozhodnutích, 
které následně vyměňuje, a plní další úlohy v rámci správy daně v této oblasti.    

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem je stanovit postup, pokud jde o výměnu informací o předběžných rozhodnutích 
vydaných před termínem transpozice směrnice Rady Evropské unie, které se vztahují 
k vymezenému okruhu malých a středních podniků. Jedná se zejména o jasné určení těch 
předběžných rozhodnutí, o kterých mají být informace vyměněny. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Riziko marginálního dopadu zavedení výjimky 
Problém spočívá v tom, jak určit předběžná rozhodnutí, jichž by se mohla výjimka týkat. 
Využití výjimky by u dotčeného subjektu vyžadovalo zjištění ročního čistého obratu v rámci 
skupiny v účetním období předcházejícím dni vydání, změny nebo obnovení těchto 
rozhodnutí. Zároveň by to vyžadovalo posouzení, zda dotčený subjekt provádí převážně 
finanční nebo investiční činnosti. Vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti nemusí být orgánům 
Finanční správy České republiky známy, muselo by proběhnout jejich prověření ve všech 
případech, kdy bylo vydáno předběžné rozhodnutí. V krajním případě hrozí, že okruh 
dotčených subjektů by mohl představovat nulovou množinu. 

2 Návrh variant řešení 

V předchozí dílčí studii bylo jako nejvhodnější řešení transponovat směrnici Rady Evropské 
unie do právního řádu České republiky.  Je tedy zřejmé, že dojde k úpravě systému k 1 lednu 
2018 a proto není možné zavést variantu 0.   
Byly identifikovány dvě varianty ve vztahu k výjimce pro malé a střední podniky. Přichází 
v úvahu varianty 1 a 2 v rámci tématu A - Povinná automatická výměna informací 
o předběžných rozhodnutích:   

Varianta 1 - Nezavedení výjimky pro malé a střední podniky 
Tato varianta znamená, že při zavedení jednorázové povinnosti členských států Evropské unie 
odeslat před 1. lednem 2018 informace o vymezených předběžných rozhodnutích, která byla 
vydána v období pěti let před termínem pro implementaci směrnice Rady Evropské unie, by 
byly odeslány informace o všech předběžných rozhodnutích. Informace o předběžných 
rozhodnutích budou poskytnuty bez ohledu na to, kterých malých a středních podniků se 
týkají. 

Varianta 2 - Zavedení výjimky pro malé a střední podniky 
Tato varianta znamená, že společně se zavedením jednorázové povinnosti členských států 
Evropské unie odeslat před 1. lednem 2018 informace o předběžných rozhodnutích, která byla 
vydána v období pěti let před termínem pro implementaci směrnice Rady Evropské unie, by 
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bylo stanoveno, že informace o předběžných rozhodnutích týkajících se vybraného okruhu 
malých a středních podniků odeslány být nemají. 

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Vzhledem k tomu, že se žádná z navrhovaných variant nedá vyloučit pro její 
nerealizovatelnost, budou všechny navržené varianty dále analyzovány. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Jako hlavní hodnotící kritéria byla identifikována: 

• Zajištění transparentnosti 
• Náklady státní správy 

Dále pak z analýzy rizik vyplynulo další kritérium: 

• Riziko marginálního dopadu zavedení výjimky 

3.2 Náklady  

Náklady státní správy 
Kritérium zohledňuje, zda a jaké náklady by bylo potřeba vynaložit v souvislosti se 
zavedením nebo nezavedením výjimky. Náklady jsou spojeny s realizací jednorázového úkolu 
v roce 2017, který spočívá v sestavení a odeslání souboru informací o předběžných 
rozhodnutích vydaných v období pěti let před datem pro implementaci směrnice Rady 
Evropské unie. V úvahu připadají pouze tyto zvýšené nároky na procesní kapacitu z hlediska 
personálního zabezpečení.   

3.3 Přínosy  

Zajištění transparentnosti  
Kritérium zohledňuje fakt, že zavedení nebo nezavedení výjimky pro malé a střední podniky 
by mělo dopad na množství vyměňovaných informací. Méně odesílaných informací 
zjednodušeně znamená méně transparentnosti. Ve volitelném uplatnění výjimky se skrývá 
určitá asymetrie, kdy zavedení výjimky v jednom státě by mělo dopad na transparentnost 
zejména z pohledu ostatních států.  

3.4 Vyhodnocení variant 

3.4.1  Varianta 1 – Nezavedení výjimky pro malé a střední podniky 

Náklady státní správy 
Při realizaci této varianty orgány Finanční správa České republiky zajistí odeslání informací, 
které mají k dispozici. Množství odeslaných informací může být vyšší, avšak odpadá 
administrativní zátěž spojená s opatřováním a posuzováním informací potřebným pro 
posouzení možnosti uplatnit výjimku, jimiž nedisponuje. 
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Zajištění transparentnosti 
Transparentnost není nijak omezena, neboť ostatním členským státům Evropské unie budou 
poskytnuty informace o všech předběžných rozhodnutích vydaných v období pěti let před 
datem pro implementaci směrnice, včetně těcth které se týkají malých a středních podniků. 

Riziko marginálního dopadu zavedení výjimky 
Riziko je eliminováno, protože budou poskytnuty informace o vše dotčených předběžných 
informacích vydaných v období pěti let před datem pro implementaci směrnice. 

3.4.2 Varianta 2 – Zavedení výjimky pro malé a střední podniky 

Náklady státní správy 
Orgány Finanční správy České republiky by nesly náklady spojené s nutností prověřit, vůči 
kterým předběžným rozhodnutím vydaným v období pěti let před datem pro implementaci 
směrnice je možné uplatnit výjimku. Nesly by také náklady spojené se získáním informací 
nezbytných k uvedenému posouzení, kterými aktuálně nedisponují.  

Zajištění transparentnosti  
Informace o malém počtu předběžných rozhodnutí by nebyla poskytnuta ostatním členským 
státům Evropské unie, přičemž dopad na transparentnost by tak byl sice nepříznivý, ale 
zároveň také spíše omezený. 

Riziko marginálního dopadu zavedení výjimky 
Existuje riziko, že i přes vynaložení nákladů bude zjištěno, že výjimka se bude týkat jen 
zanedbatelného počtu z okruhu předběžných rozhodnutí vydaných v období pěti let před 
datem pro implementaci směrnice Rady Evropské unie. 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno 
v kapitole 3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, 
ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti číslicemi od 
nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 3). 

Tabulka 2: Vyhodnocení kritérií 

 Zajištění transparentnostií Náklady státní správy Riziko marginálního dopadu 
zavedení výjimky 

V1 2 1 1 
V2 1 3 3 

Na základě provedené analýzy hodnocení dopadů regulace je předkladatel nakloněn realizaci 
varianty 2. Zavedení výjimky by v kontextu České republiky nenaplnilo její smysl, kterým je 
omezit náklady daňových správ na zpracování a odeslání předběžných rozhodnutí vydaných 
v období 5 let před nabytím účinnosti směrnice Rady Evropské unie. 
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5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Ministerstvo financí zajistí realizaci doporučené varianty tím, že do návrhu novely zákona 
o mezinárodní spolupráci při správě daní nezahrne stanovení výjimky pro malé a střední 
podniky. Aktuální harmonogram předpokládá, že návrh bude předložen vládě do května 2016. 

6 Přezkum účinnosti regulace  

Přezkum účinnosti regulace bude proveden v rámci pravidelného vyhodnocování mezinárodní 
spolupráce, které provádí členské státy Evropské unie společně s Evropskou komisí. 

7 Konzultace a zdroje dat 

Vycházelo se z konzultací s Generálním finančním ředitelstvím a z podkladů, které poskytla 
Evropská komise ke svému návrhu. 

8 Kontakty na zpracovatele RIA 

Mgr. Ing. Vilém Tanzer 
Ministerstvo financí, odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy 
tel.: +420 257 04 25 42, e-mail: vilem.tanzer@mfcr.cz 
 
Ing. Marek Štěpán 
Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 
tel.: +420 257 04 44 52, e-mail: marek.stepan@mfcr.cz 
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