
III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Předkládaná vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 
spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o mezinárodní spolupráci“). Zmocnění k vydání této vyhlášky je 
dáno samotným zákonem v jeho ustanovení § 13d odst. 6, které zmocňuje Ministerstvo 
financí ke stanovení vyňatých účtů vyhláškou. Toto ustanovení bude do zákona zavedeno 
zákonem, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní 
a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými 
státy americkými pro účely správy daní (dále jen „návrh zákona“), který v současné době 
prochází schvalováním v legislativním procesu. 
Vyňatými účty jsou účty, které jsou vyloučeny z okruhu oznamovaných účtů dle zákona 
o mezinárodní spolupráci, a tedy je finanční instituce neoznamují správci daně. Zákon 
stanoví v souladu s oddílem VIII pododdílem C bodem 17 písm. g) přílohy směrnice Rady 
2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS ve znění 
směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou 
výměnu informací v oblasti daní 2014/107/EU, rozsah možné tuzemské úpravy ve vyhlášce. 
Vyhláškou lze stanovit takové vyňaté účty, které představují nízké riziko, že jejich 
prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její 
úhrady a mají velmi podobné znaky jako kterýkoliv z vyňatých účtů, uvedených v článku C 
bodu 17 písm. a) až f) přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Vzhledem k tomu, že předmětem úpravy 
je mezinárodní spolupráce, je nutno uvažovat především o riziku ohrožení správného zjištění 
a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady v jiném státě. Jiným státem se, podle § 2 
zákona o mezinárodní spolupráci, rozumí jiný členský stát Evropské unie nebo stát nebo 
jurisdikce, s nimiž byla uzavřena mezinárodní smlouva v oblasti daní (dále jen „mezinárodní 
smlouva“). Český seznam vyňatých účtů bude použitelný v případě mezinárodní spolupráce 
s členskými státy EU i smluvními státy, pokud platná mezinárodní smlouva sama nestanoví, 
co je obsahem pojmu vyňatý, resp. oznamovaný účet (např. Dohoda mezi Českou republikou 
a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním 
měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich 
oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, dále jen „Dohoda 
FATCA“). 
Seznam vyhovuje podmínkám daným směrnicí č. 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 
o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, ve znění směrnice 
2014/107/EU, kterou se mění směrnice č. 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou 
výměnu informací v oblasti daní (dále také „směrnice DAC II“).  
Při vytváření seznamu byla zohledněna poptávka finančních institucí po vynětí určitých účtů, 
pokud podle názoru předkladatele tyto účty představují nízké riziko daňových úniků a mají 
velmi podobné znaky jako kterýkoliv z vyňatých účtů, uvedených v článku C bodu 17 písm. 
a) až f) přílohy č. 1 k zákonu o mezinárodní spolupráci (provádějící oddíl VIII, pododdíl C bod 
17 písm. a) až f) přílohy I směrnice DAC II). 
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2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 13d odst. 6  
návrhu zákona, který v současné době prochází schvalováním v legislativním procesu. Podle 
tohoto ustanovení Ministerstvo financí stanoví vyhláškou seznam vyňatých účtů. Ustanovení 
je transpozicí směrnice č. 2014/107/EU, kterou se mění směrnice č. 2011/16/EU, pokud jde 
o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (dále jen „směrnice DAC II“). 
Konkrétně transponuje přílohu I směrnice DAC II, oddíl VIII pododdíl C bod 17 písm. g). 
Podle tohoto ustanovení musí vedle obecné podmínky, že status účtu nemaří účely směrnice 
a je u něj nízké riziko, že bude použit k daňovému úniku, mít vyňatý účet podobné znaky 
jako kterýkoli z účtů popsaných v předcházejících písmenech uvedeného bodu 17 směrnice 
DAC II. Pokud nesplňuje jedno z kritérií stanovených směrnicí, musí vyňatý účet splňovat 
náhradní požadavek, tj. nemůže ani pouze jedno z kritérií chybět a nebýt nahrazeno. 
Předpokladem pro posouzení, zda je náhradní požadavek ekvivalentní, je posouzení účelu 
a dopadu chybějícího kritéria. Některé příklady ekvivalentního požadavku jsou uvedeny v čl. 
103 a 51 komentáře ke společnému standardu pro oznamování OECD (dále jen „CRS“), 
který je směrnicí DAC II impelementován. Obdobně musí náhradní požadavek být posouzen 
z hlediska účelu směrnice  - tj. zabránění daňovým únikům (např. kategorie lokálních bank 
nebyla záměrně z modelových dohod FATCA převzata, přestože ze seznamu vyňatých účtů 
podle těchto modelových dohod CRS a potažmo DAC II vychází). 
Seznam vyňatých účtů odpovídá seznamu vyhlášenému v Úředním věstníku Evropské unie 
(Úř věst. C 362, 31. října 2015, s. 7). 
Ke konkrétním ekvivalentním znakům viz níže zvláštní část odůvodnění k § 2 návrhu 
vyhlášky. 
Návrh vyhlášky je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, 
sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Pokud jde o předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, lze 
odkázat na důvodovou zprávu k návrhu zákona, který do zákona o mezinárodní spolupráci 
zavádí zmocňovací ustanovení, k jehož provedení je tato vyhláška navrhována. 
Navrhovaná právní úprava má dopad na podnikatelské prostředí spíše v kladném 
smyslu - omezuje rozsah oznamovací povinnosti dané zákonem o mezinárodní spolupráci. 
Obecně jsou dopady na podnikatelské prostředí popsány v závěrečné zprávě k  hodnocení 
dopadů regulace (RIA), která je součástí důvodové zprávy k návrhu zákona. 

4. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. 

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Hlavním cílem návrhu vyhlášky je provedení zákona o mezinárodní spolupráci. 
Nepředpokládá se negativní dopad na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů, 
vzhledem ke skutečnosti, že návrhem vyhlášky jsou naopak omezovány prověřovací, 
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zjišťovací a oznamovací povinnosti, v rámci kterých jsou finančními institucemi zpracovávany 
údaje o jejich klientech. 

6. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 
U navrhované vyhlášky je možné ve vztahu ke vzniku korupčních rizik odkázat na 
důvodovou zprávu k návrhu zákona, který do zákona o mezinárodní spolupráci zavádí 
zmocňovací ustanovení, k jehož provedení je tato úprava navrhována. 

7. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
K návrhu zákona, byla zpracována podrobná závěrečná zpráva k hodnocení dopadů 
regulace (RIA), která je součástí důvodové zprávy k návrhu zákona, a je možno na ni 
odkázat pro hodnocení dopadů navrhované právní úpravy.1 

II. Zvláštní část 
K § 1: 
Návrh vyhlášky obsahuje seznam vyňatých účtů, u nichž je nízké riziko, že budou využity 
k daňovým únikům. 
Kromě účtů a závazků, které jsou explicitně uvedeny v definici vyňatého účtu podle směrnice 
DAC II (srov. příloha I oddíl VIII pododdíl C písm. a) až f), může Česká republika podle 
písm. g) tohoto bodu dále vyjmout a označit jako vyňaté účty i specifické české produkty, 
pokud nemaří účely směrnice a je u nich nízké riziko, že budou použity k daňovému úniku, 
a pokud mají podobné znaky jako kterýkoli z účtů popsaných v předcházejících písmenech 
směrnice DAC II. 
Seznam takových vyňatých účtů podle písm. g) je třeba nahlásit Evropské komisi (srov. čl. 8 
odst. 7a směrnice DAC II), což bude činit Ministerstvo financí. Komise vždy bude posuzovat, 
zda návrh na vynětí je v souladu s podmínkami stanovenými ve směrnici, v případě špatné 
transpozice směrnice by České republice hrozil tzv. infringement podle Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Seznam je vyhlašován v Úředním věstníku Evropské unie a bude 
aktualizován Komisí jednou ročně na základě oznámení členských států. První znění 
seznamu již Komise zveřejnila (Úř. věst. C 362, 31. října 2015, s. 7). Pro Českou republiku 
jsou v něm, v souladu s učiněným oznámením, uvedeny následující účty: 

-  důchodového spoření podle zákona o důchodovém spoření, 
- penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona o penzijním připojištění 

se státním příspěvkem a splňující podmínky podle vyhlášky o vyňatých účtech pro 
účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, 

- doplňkového penzijního spoření podle zákona o doplňkovém penzijním spoření 
a splňující podmínky podle vyhlášky o vyňatých účtech pro účely automatické výměny 
informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. 

                                                 
1 Návrh zákona a důvodovou zprávu k němu lze nalézt ve sněmovním tisku 651 na internetové adrese 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=651&CT1=0 
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Vyhláška stanoví pro účty penzijního připojištění se státním příspěvkem a účty doplňkového 
penzijního spoření limity po vzoru definice účtů explicitně vyňatých v oddíle VIII článku C 
bodu 17 písm. a) přílohy č. 1 k zákonu o mezinárodní spolupráci (provádějící oddíl VIII, 
pododdíl C bod 17 písm. a) až f) přílohy I směrnice DAC II).  
K § 2 
Podle návrhu vyhlášky jsou především vyňaty produkty, které jsou určeny ke spoření na 
stáří. Mezi vyňaté účty je zařazeno důchodové spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., 
o důchodovém spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona 
č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, a doplňkové penzijní spoření podle zákona 
č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 
Vzhledem ke specifickým podmínkám těchto produktů, jako například spoření až do určitého 
věku, představují nízké riziko krácení daní. Navíc mají obdobné znaky jako účty explicitně 
uvedené jako vyňaté ve směrnici DAC II a v oddílu VIII článku C bodu 17 písm. a) přílohy 
č. 1 k zákonu o mezinárodní spolupráci. Je zřejmé, že evropský zákonodárce obecně 
produkty spoření na stáří nepovažuje za rizikové z hlediska možných daňových úniků. 
Možnost čerpání dávek z těchto systémů je omezena dosažením určitého věku a možnost 
předčasného výběru je buď zcela vyloučena, nebo omezena a sankcionována. Navíc jsou 
tyto produkty podporovány přímým státním příspěvkem nebo daňovým zvýhodněním. U účtů 
podle písmene b) a c) byly vyhláškou doplněny stejné limity jako limity uvedené v oddílu VIII 
článku C bodu 17 písm. a) přílohy č. 1 k zákonu o mezinárodní spolupráci, aby šlo o účty 
splňující podmínky podle dikce zákona resp. směrnice DAC II.  
Podmínka stanovená dovětkem v oddílu VIII pododdílu C bodu 17 písm. a) přílohy č. I 
směrnice DAC II, a sice že pro uplatnění těchto limitů se použijí pravidla pro slučování účtů, 
je splněna vzhledem ke skutečnosti, že nelze paralelně přispívat na více smluv penzijního 
připojištění se státním příspěvkem. Obdobně toto platí pro doplňkové penzijní spoření. 
Ekvivalentním kritériem pro podmínku stanovenou v oddílu VIII pododdílu C bodu 17 písm. a) 
podbodu iii) přílohy č. I směrnice DAC II, na základě které má být „vyžadováno, aby 
daňovým orgánům byly oznamovány informace týkající se tohoto účtu“ je skutečnost, že 
orgány Finanční správy mají neomezený přístup k Centrálnímu registru smluv důchodového 
spoření vedeného Ministerstvem financí a penzijní společnost je povinna poskytnout daňové 
správě na vyžádání informace o smlouvě o penzijním připojištění se státním příspěvkem 
a o smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. 
Vyňaté účty jsou v písmenech a) až c) vyhlášky vymezeny prostřednictvím označení 
samotného závazku, který je pro účely automatické výměny informací považován za vyňatý 
účet, a nikoli prostřednictvím právního titulu, na jehož základě závazek vzniká. Obdobná 
legislativní technika je obsažena například v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (srov. 
např. definice institutu koupě, směny, apod.). 
Pro převod částek uvedených v textu návrhu vyhlášky (konkrétně jde o částku 50 000 USD) 
se užijí pravidla z oddílu VII článku C bodu 4 přílohy č. 2 k zákonu o mezinárodní spolupráci, 
které stanoví, že částky denominované v amerických dolarech je třeba chápat i jako 
ekvivalentní částky v jiných měnách přepočtené kurzem vyhlášeným Českou národní bankou 
pro příslušný den. 
K písm. a): 
Důchodové spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém spoření“) - druhý pilíř důchodového 
spoření - bude v souladu s programovým prohlášením vlády postupně ukončováno. Do 
druhého pilíře mohli zájemci začít vstupovat od 1. ledna 2013. Od 1. července 2015 vstoupil 
v účinnost zákon č. 163/2015, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém 
spoření, ve znění pozdějších předpisů, zakazující vstup do systému důchodového spoření. 
Pokud bude návrh zákona o ukončení důchodového spoření (sněmovní tisk č. 493) přijat 
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(Parlament návrh zákona schválil dne 10. prosince 2015), penzijní společnosti nebudou mít 
kontraktační povinnost vůči zájemcům o sjednání důchodového spoření a nebude již možné 
registrovat smlouvy o důchodovém spoření. Účastníci důchodového spoření se budou moci 
rozhodnout, zda budou chtít v rámci likvidace důchodových fondů vyplatit své prostředky, 
nebo je převést na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, nebo penzijním 
připojištění. Pojistné na důchodové spoření se bude hradit do konce roku 2015, příslušné 
účty (smlouvy) klientů budou existovat do doby vyplacení prostředků z individuální smlouvy, 
tj., budou postupně zanikat během čtvrtého čtvrtletí roku 2016. U pojistných smluv o pojištění 
důchodu zaregistrovaných přede dnem nabytí účinnosti návrhu zákona o ukončení 
důchodového spoření se postupuje podle dosavadní právní úpravy (tj. zákona č. 426/2011 
Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů), tj. nároky z těchto smluv jsou 
zachovány a důchody se vyplácejí podle této úpravy. Valná většina prostředků druhého pilíře 
bude tedy nejpozději do 31. prosince 2016 buď převedena do třetího pilíře, nebo vyplacena.  
Z tohoto důvodu bude v roce 2017, kdy má dojít k prvnímu oznamování podle směrnice 
DAC II, již existovat pouze minimální počet účtů (smluv o důchodovém spoření) spadajících 
do druhého pilíře, a tedy které budou vyňatými účty. V případě těchto účtů proto nebylo 
nutné legislativně zakotvovat limity nebo obdobné charakteristiky, jaké mají účty explicitně 
vyňaté podle směrnice DAC II, resp. zákona o mezinárodní spolupráci. 
K písm. b): 
Písmeno b) vyjímá účty penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona 
č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších 
předpisů. Od roku 2013 již není možné uzavírat smlouvy o penzijním připojištění se státním 
příspěvkem, systém je tak pro případné nové účastníky uzavřen. Spolu s doplňkovým 
penzijním spořením tvoří tyto smlouvy třetí pilíř českého penzijního systému. Po konzultaci 
s Evropskou komisí byl do vyhlášky doplněn limit týkající se celkové výše příspěvků 
účastníka za kalendářní rok.  
K písm. c): 
Doplňkové penzijní spoření má obdobně obdobné znaky jako vyňaté účty podle přílohy I 
oddílu VIII pododdílu C bodu 17 písm. a) směrnice DAC II. Doplňkové penzijní spoření 
představuje třetí pilíř českého penzijního systému. Je upraveno zákonem č. 427/2011 Sb. 
o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o doplňkovém penzijním spoření“). Účastník musí být fyzickou osobou, která dosáhla věku 
18 let a která uzavřela s penzijní společností smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. 
Účastník nemůže současně hradit příspěvky podle dvou smluv o doplňkovém penzijním 
spoření. Příspěvek, nebo jeho část, může být hrazen jeho zaměstnavatelem nebo třetí 
osobou, pokud s tím účastník spoření souhlasí. K doplňkovému penzijnímu spoření je za 
určitých podmínek poskytován státní příspěvek a produkt je rovněž daňově zvýhodněn. 
Nashromážděné prostředky účastníka lze začít vyplácet 5 let před dosažením důchodového 
věku, nebo po jeho dosažení. 
Po konzultaci s Evropskou komisí byly do vyhlášky doplněny limity týkající se celkové výše 
příspěvků účastníka za kalendářní rok.  
K § 3 
Aby finanční instituce mohly v souladu se zákonem o mezinárodní spolupráci plnit řádně 
oznamovací povinnost, tj. znaly její rozsah, a nemusely zbytečně provádět postupy náležité 
péče i u účtů, které jsou účty vyňatými, je nutné účinnost stanovit shodně s účinností zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA5GF2KCC)


	Odůvodnění
	I. Obecná část
	1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů

	Vyňatými účty jsou účty, které jsou vyloučeny z okruhu oznamovaných účtů dle zákona o mezinárodní spolupráci, a tedy je finanční instituce neoznamují správci daně. Zákon stanoví v souladu s oddílem VIII pododdílem C bodem 17 písm. g) přílohy směrnice ...
	Seznam vyhovuje podmínkám daným směrnicí č. 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, ve znění směrnice 2014/107/EU, kterou se mění směrnice č. 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou v...
	2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie
	3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, sociální dopady a dopady na životní prostředí
	4. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace
	5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů
	6. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA)
	7. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)
	II. Zvláštní část

	Návrh vyhlášky obsahuje seznam vyňatých účtů, u nichž je nízké riziko, že budou využity k daňovým únikům.
	Kromě účtů a závazků, které jsou explicitně uvedeny v definici vyňatého účtu podle směrnice DAC II (srov. příloha I oddíl VIII pododdíl C písm. a) až f), může Česká republika podle písm. g) tohoto bodu dále vyjmout a označit jako vyňaté účty i specifi...
	Vyhláška stanoví pro účty penzijního připojištění se státním příspěvkem a účty doplňkového penzijního spoření limity po vzoru definice účtů explicitně vyňatých v oddíle VIII článku C bodu 17 písm. a) přílohy č. 1 k zákonu o mezinárodní spolupráci (pro...
	Podle návrhu vyhlášky jsou především vyňaty produkty, které jsou určeny ke spoření na stáří. Mezi vyňaté účty je zařazeno důchodové spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona č....
	Vzhledem ke specifickým podmínkám těchto produktů, jako například spoření až do určitého věku, představují nízké riziko krácení daní. Navíc mají obdobné znaky jako účty explicitně uvedené jako vyňaté ve směrnici DAC II a v oddílu VIII článku C bodu 17...
	Podmínka stanovená dovětkem v oddílu VIII pododdílu C bodu 17 písm. a) přílohy č. I směrnice DAC II, a sice že pro uplatnění těchto limitů se použijí pravidla pro slučování účtů, je splněna vzhledem ke skutečnosti, že nelze paralelně přispívat na více...
	Ekvivalentním kritériem pro podmínku stanovenou v oddílu VIII pododdílu C bodu 17 písm. a) podbodu iii) přílohy č. I směrnice DAC II, na základě které má být „vyžadováno, aby daňovým orgánům byly oznamovány informace týkající se tohoto účtu“ je skuteč...
	UK písm. a):
	Důchodové spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém spoření“) - druhý pilíř důchodového spoření - bude v souladu s programovým prohlášením vlády postupně ukončováno. Do druhé...
	Z tohoto důvodu bude v roce 2017, kdy má dojít k prvnímu oznamování podle směrnice DAC II, již existovat pouze minimální počet účtů (smluv o důchodovém spoření) spadajících do druhého pilíře, a tedy které budou vyňatými účty. V případě těchto účtů pro...
	UK písm. b):
	Písmeno b) vyjímá účty penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2013 již není možné uzavírat smlouvy o penzijním připojištění se st...
	UK písm. c):
	Doplňkové penzijní spoření má obdobně obdobné znaky jako vyňaté účty podle přílohy I oddílu VIII pododdílu C bodu 17 písm. a) směrnice DAC II. Doplňkové penzijní spoření představuje třetí pilíř českého penzijního systému. Je upraveno zákonem č. 427/20...
	Po konzultaci s Evropskou komisí byly do vyhlášky doplněny limity týkající se celkové výše příspěvků účastníka za kalendářní rok.
	Aby finanční instituce mohly v souladu se zákonem o mezinárodní spolupráci plnit řádně oznamovací povinnost, tj. znaly její rozsah, a nemusely zbytečně provádět postupy náležité péče i u účtů, které jsou účty vyňatými, je nutné účinnost stanovit shodn...




