
   

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

 
Návrh vyhlášky o stanovení vyňatých účtů 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 4. září 2015, s termínem 
dodání stanovisek do 25. září 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

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

1. Česká národní 
banka 

1.  ČNB k návrhu vyhlášky neuplatňuje připomínky. 
 
Po dohodě s našim odborem legislativním a právním Vám 
upozorňujeme, že v § 2 písm. h) je používán pojem „depozitní 
účet“, který občanský zákoník ani zákon o platebním styku 
nepoužívá. 

Bere se na vědomí. 

7. Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1. Z Návrh vyhlášky má provádět mimo jiné znění § 13b odst. 2 písm. 
a) zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě 
daní a změně dalších souvisejících zákonů, ve znění návrhu 
zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti 
mezinárodní spolupráce při správě daní, který byl předložen 
vládě 23. července 2015 (dále jen „zákon o mezinárodní 
spolupráci“) a který má obsahovat zákonné zmocnění k vydání 
vyhlášky. Znění výše zmíněného ustanovení ovšem 
nekoresponduje se zněním návrhu vyhlášky. Navíc vůbec 
neobsahuje jakékoliv zákonné zmocnění pro vydání vyhlášky. 
Jedná se zřejmě o omyl. Dle našeho názoru by měla vyhláška 
odkazovat k § 13b odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o 
mezinárodní spolupráci. Toto ustanovení pojednává o vyňatých 
účtech a jejich definici, čímž koresponduje s obsahem návrhu 
vyhlášky, ale zároveň i obsahuje zákonné zmocnění pro vydání 
vyhlášky: „Pro účely automatické výměny informací s jiným 
státem, se vyňatým účtem rozumí také účet stanovený 
vyhláškou ministerstva, u něhož je nízké riziko, že jeho 
prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení 
daně nebo zabezpečení její úhrady.“ Z těchto důvodů žádáme, 
aby bylo úvodní ustanovení navrhované vyhlášky změněno v 
tak, aby odkazovalo na § 13b odst. 3 zákona o mezinárodní 
spolupráci. 

Vysvětleno. 
Návrh zákona byl do eKlepu předložen dvakrát. Připomínka 
směřuje k původní verzi návrhu zákona, který obsahoval v § 13b 
jinak strukturované odstavce. 
Ve vládním návrhu zákona, který vláda schválila dne 9. listopadu 
2015, je zmocňovacím ustanovením § 13d odst. 6. Odkaz na 
zmocňovací ustanovení zákona bude upraven v souladu 
s vládním návrhem ve schváleném znění. 

10. Ministerstvo vnitra 1. D K § 2 písm. a) až e) 
Dáváme na zvážení, zda nebylo možné obecné pojmy jako 

Vysvětleno 
Návrh vyhlášky nemá obsahovat výčet konkrétních produktů, ale 
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„důchodové spoření“ či „doplňkové důchodové spoření“ apod. 
nahradit konkrétnějšími termíny, které popisují přímo konkrétní 
účet – viz např. pojmy „osobní důchodový účet“ dle zákona o 
důchodovém spoření či „osobní penzijní účet“ podle zákona o 
doplňkovém penzijním spoření.  

obecný popis účtu, který popř. může splňovat více konkrétních 
produktů nabízených na trhu. 

10. Ministerstvo vnitra 2. D K rozdílové tabulce 
Domníváme se, že v rozdílové tabulce by mělo být odkazováno 
na Přílohu I směrnice Rady 2014/107/EU. 

Vysvětleno 
Směrnice 2014/107/EU (novely směrnice 2011/16/EU) obsahuje 
pouze jednu přílohu, kterou jsou do původní směrnice 
2011/16/EU doplněny přílohy I a II. Rozdílová tabulka je 
prováděna ke směrnici 2014/107/EU, proto je primárně 
odkazováno na její přílohu s poznámkou o kterou přílohu 
úplného znění směrnice 2011/16/EU se ve skutečnosti jedná. 

13. Ministerstvo 
zemědělství 

1. D K úvodní větě návrhu vyhlášky 
Doporučujeme uvést zmocňovací ustanovení k vydání 
předložené vyhlášky, tj. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 
164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o 
změně dalších souvisejících zákonů. V návrhu uvedené 
zmocňovací ustanovení není zmocňovacím ustanovením pro 
tuto vyhlášku. 

Vysvětleno. 
Návrh zákona byl do eKlepu předložen dvakrát. Připomínka 
směřuje k původní verzi návrhu zákona, který obsahoval v § 13b 
jinak strukturované odstavce. 

13. Ministerstvo 
zemědělství 

2. D K § 2 
Doporučujeme doplnit mezi vyňaté účty také účty v majetku státu 
a právnických osob s majetkovou účastí státu a dále doplnit mezi 
vyňaté účty stavební spoření podle zákona o stavebním spoření. 

Vysvětleno 
Účty v majetku státu (tj. 100% vlastnictví) v zásadě nejsou 
oznamovány, protože skuteční vlastníci (mimo jiné např. stát) 
nejsou oznamovanými osobami. 
Co se týče vynětí účtů stavebního spoření, některé účty spojené 
s produktem stavebního spoření jsou automaticky vyňaty na 
základě přílohy 1 oddílu C bodu 17 písm. e) zákona, pokud se 
jedná o účet splňující podmínky tam uvedené. Výslovně je 
v písm. e) uvedeno, že nesmí jít o účty spojené s depozitním 
účtem uvedeným v písm. f) téhož bodu. Ministerstvo financí 
v původním návrhu vyhlášky počítalo s vynětím depozitních účtů 
sloužících výhradně k umožnění čerpání nebo splácení úvěru či 
půjčky poskytnuté finanční institucí majiteli účtu za splnění 
dalších podmínek, pokud jde o účet nepřevyšující částku 50 000 
USD (tento druh účtu měl postihnout alespoň část hypotečních, 
stavebních a spotřebitelských úvěrů). Evropská komise k tomuto 
vynětí uvedla, že nelze pouze odstranit jednu z podmínek, nýbrž 
je nutné nahradit jí jinou ekvivalentní legální podmínkou, pokud 
by předkladatel takovou podmínku stanovil, musil by tak učinit 
zákonem. Podle EK by např. musel zavést podstatný daňový 
postih při použití uspořených prostředků na depozitním 
(stavebním) účtu (např. se sazbou až 80%) na jiný účel (tj. ne 
pouze zpětné zdanění/vrácení/nevyplacení státní podpory).  
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14. Ministerstvo 
životního prostředí 

1. D Dovolujeme si upozornit na nesoulad mezi zněním vyhlášky a 
materiálem "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 
Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, a ruší zákon č. 
330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se 
Spojenými státy americkými pro účely správy daní", a to v tom 
smyslu, že v návrhu zákona je zmocnění k vydání vyhlášky 
uvedeno v ustanovení § 13 odst. 3, zatímco předložený návrh 
vyhlášky odkazuje na § 13 odst. 2. K témuž dochází v prvním 
odstavci odůvodnění. 

Vysvětleno. 
Návrh zákona byl do eKlepu předložen dvakrát. Připomínka 
směřuje k původní verzi návrhu zákona, který obsahoval v § 13b 
jinak strukturované odstavce. 

17. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

1.  Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, 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. 

Bere se na vědomí. 

17. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

2.  Po stránce materiální: 
Předložený materiál navazuje na zákonné zmocnění vyplývající 
z § 13b odst. 2 písm. a) zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 
spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících 
zákonů, ve znění návrhu zákona, kterým se mění a ruší některé 
zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní. 
Uvedený návrh, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti 
mezinárodní spolupráce při správě daní, je t.č. v legislativním 
procesu na úrovni vlády, a vzhledem k tomu, že bude ještě 
dopracováván, upozorňujeme, že zákonné zmocnění zřejmě 
bude převedeno do jiného paragrafu. Dále dle našeho názoru 
není možno ani vyloučit další změny návrhu vyhlášky s ohledem 
na dopracované znění uvedeného návrhu zákona. Odbor 
kompatibility se tudíž k návrhu vyhlášky vyjadřuje s výhradou 
případných dalších změn, které vyplynou v návaznosti na 
připravované upravené znění návrhu zákona. 
 
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.  
Návrh vyhlášky stanoví seznam vyňatých účtů, a navazuje tak 
na čl. 8 odst. 7a směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 
2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o 
povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní 
(dále jen „DAC II“). Uvedené ustanovení uvádí, že členský stát 
poskytne Komisi do 31. července 2015 seznam účtů, které mají 

Vysvětleno a vyhověno. 
Zákonné zmocnění pro vydání vyhlášky je nyní obsaženo 
v § 13d odst. 6. Uvozovací věta vyhlášky byla v souladu s tím 
upravena. Rovněž byla z návrhu vyhlášky vypuštěna, na základě 
konzultací s EK, v § 2 odst. 1 písmena d) až h) týkající se návrhu 
na vynětí: 
- pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové 

spoření nebo zákona upravujícího doplňkové penzijní 
spoření, 

- životního pojištění splňujícího podmínky pro daňové 
osvobození příspěvků zaměstnavatele nebo pro uplatnění 
nezdanitelné části základu daně podle zákona upravujícího 
daně z příjmů, 

- účtu nebo technického nosiče, na nichž jsou evidovány 
elektronické peníze podle zákona upravujícího platební styk, 

- platebního účtu vedeného poskytovatelem platebních služeb 
malého rozsahu podle zákona upravujícího platební styk, 

- depozitního účtu, který je zřízen a využíván výhradně 
k umožnění čerpání nebo splácení úvěru nebo zápůjčky 
poskytnuté finanční institucí majiteli účtu, pokud finanční 
instituce nejpozději k 1. lednu 2016 zavede zásady a postupy 
k zamezení vzniku zůstatku na účtu převyšujícího výši 
poskytnutého úvěru, jde-li o účet určený k čerpání, nebo 
převyšujícího částku 50 000 USD, jde-li o účet určený ke 
splácení úvěru nebo zápůjčky, nebo k zajištění, aby případný 
zůstatek převyšující uvedené limity byl majiteli účtu do 
60 dnů vrácen. 

Česká republika povinnost zaslat seznam do 31. července 2015 
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být považovány za vyňaté účty. To, co se považuje za „vyňatý 
účet“, pak upravuje příloha I, oddíl VIII, pododdíl C, bod 17. 
směrnice DAC II. 

splnila s tím, že v zaslaném seznamu jsou uvedeny právě účty, 
které jsou v aktuálním znění vyhlášky. V rámci EK se 
k seznamům zaslaným členskými státy konalo několik jednání. 
Některé státy první seznam označily za předběžný. Členské státy 
měly na základě připomínek EK zaslat aktualizovaný seznam 
v novém formuláři do 9. října. Česká republika tak učinila s tím, 
že upozornila, že stále ještě nemůže seznam označit za finální, 
vzhledem ke skutečnosti, že příslušná vyhláška dosud nemohla 
být vydána. Dne 31. října 2015 v JO C 362  vyšly seznamy 
vyňatých účtů a neoznamujících finančních institucí nahlášené 
členskými státy EU. Obsah seznamu může být nicméně měněn, 
jeho aktualizace by se měla dít jednou ročně a na popud EK. 
Z hlediska souladu se směrnicí DAC II bude EK obsah seznamu 
posuzovat až při celkovém posouzení její transpozice, tj. po 
1. lednu 2016.  

17. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

3. Z Předložená vyhláška dle vyjádření předkladatele v bodu 2. na 
str. 2 odůvodnění uvádí, že implementuje přílohu I, oddíl VIII, 
pododdíl C, bod 17. písm. g) směrnice DAC II.  
V této souvislosti a s odkazem na rozdílovou tabulku, popř. na 
plánovanou zákonnou úpravu zmíněnou výše požadujeme 
vyjasnit, zda předmětem návrhu není transpozice i jiných 
ustanovení bodu 17. přílohy I, oddílu VIII, pododdílu C. Zdá 
se, že návrh implementuje i ostatní písmena bodu 17. přílohy I. 

Vysvětleno  
Návrh neimplementuje ostatní písmena bodu 17 přílohy I, oddílu 
VIII, pododdílu C. Odbor kompatibility zřejmě naráží na původní 
návrh na vynětí některých depozitních účtů, účtů důchodového 
a penzijního spoření a životního pojištění vyhláškou.  
Návrh na vynětí depozitních účtů (které mělo postihnout 
především spotřebitelské úvěry, nízké stavební a hypoteční 
úvěry), ale mělo nastaveno podmínky jinak, než je uvedeno 
v písm. f) bodu 17 přílohy I, oddílu VIII, pododdílu C. V novém 
návrhu vyhlášky již se tento typ účtů nenavrhuje vyjmout 
(viz výše vypořádání k připomínce 2) a stejně tak se nenavrhuje 
vyjmout účty životního pojištění (podmínky podle českého 
právního řádu jsou nastaveny mírně odlišně, než je uvedeno 
v písm. c) bodu 17 přílohy I, oddílu VIII, pododdílu C). Finanční 
sektor tuto výjimku nepožaduje, další kritéria, která by musela být 
vtělena do zákona upravujícího tento produkt nejsou žádoucí.  
Návrh vyhlášky netransponuje písm. a) bodu 17 přílohy I, oddílu 
VIII, pododdílu C. Důchodové a penzijní účty byly do vyhlášky 
zahrnuty právě proto, že nesplňují požadavek poskytování 
informací daňové správě a směrnicí stanoveného limitu 50 000 
USD, že jde ale o produkty z hlediska daňových úniků 
nízkorizikové (i vzhledem např. k okolnosti, že II. pilíř je rušen), 
které již byly obdobně vyňaty na základě Dohody FATCA. 
Nicméně na základě požadavku EK je v novém návrhu vyhlášky 
doplněn u účtů penzijního připojištění se státním příspěvkem 
a doplňkového penzijního spoření limit 50 000 USD. Ekvivalentní 
podmínkou pro poskytování informací daňové správě je 
skutečnost, že tyto informace může daňová správa na vyžádání 
získat. Jde tedy o transpozici podle písmena g) bodu 17 přílohy I, 
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oddílu VIII, pododdílu C s tím, že jsou stanoveny pro vynětí 
těchto účtů ekvivalentní kritéria jako pro účty vyňaté přímo 
zákonem (směrnicí). 

17. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor 

kompatibility 

4. Z K § 2 písm. a) až d): 
 
V návaznosti na výše uvedenou nejasnost žádáme vyjasnit, jak 
je u vyňatých účtů uvedených v písm. a) až d) naplněn 
požadavek vyplývající z přílohy I oddílu VIII pododdílu C bodu 
17. písm. a) číslo v) směrnice DAC II, který stanoví, že v 
případě důchodových nebo penzijních účtů může maximální 
částka ročních příspěvků činit nejvýše 50 000 USD (v přepočtu v 
domácí měně členského státu), v případě celoživotního 
příspěvku je pak tento příspěvek limitován výší, jež v přepočtu 
odpovídá 1 000 000 USD.  
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Vysvětleno  
Důchodové a penzijní účty byly do vyhlášky zahrnuty právě 
proto, že nesplňují požadavek poskytování informací daňové 
správě a směrnicí stanoveného limitu 50 000 USD, nebo 1000 
0000 USD s tím, že jde ale o produkty z hlediska daňových úniků 
nízkorizikové (i vzhledem např. k okolnosti, že II. pilíř je rušen), 
které již byly vyňaty na základě Dohody FATCA. Nicméně na 
základě požadavku EK je v novém návrhu vyhlášky doplněn 
u penzijního připojištění se státním příspěvkem a doplňkového 
penzijního spoření limit 50 000 USD. Alternativní limit 1 000 000 
USD nebyl do vyhlášky zahrnut, protože jej předkladatel 
považuje v českých podmínkách za obejitelný a z hlediska 
daňových úniků rizikový. Navíc Asociace penzijních fondů ani 
Česká asociace pojišťoven na výslovný dotaz v rámci 
připomínkového řízení, zda požadují doplnění limitu 1000 0000 
USD za využitelné, odpověděly, že ne. EK byla informována 
o skutečnosti, že Česká republika umožní uplatňovat pouze limit 
50 000 USD. Ekvivalentní podmínkou pro poskytování informací 
daňové správě je skutečnost, že tyto informace může daňová 
správa na vyžádání získat. 

82. Asociace pro 
podporu a rozvoj 

svěřeneckých 
fondů 

1.  Předmětný materiál resp. návrh vyhlášky obsahově směřuje 
mimo působnost a předmět zájmu APRSF a jejích členů, a proto 
Vám sděluji, že naše Asociace nebude k tomu materiálu 
předkládat žádné věcné připomínky. Tato naše pozice není 
současně „paušálním souhlasem“ s předloženým návrhem, 
nýbrž je ji třeba vnímat jako zcela neutrální „bez komentáře“. 

Bere se na vědomí. 

83. Czech Private 
Equity and 

Venture Capital 
Association 

1.    

84. Česká asociace 
pojišťoven 

1.  Pojišťovny netrvají na vynětí soukromého životního pojištění, 
naopak považují navrhovanou výjimku za komplikovanou 
a nepraktickou. Vzhledem k novému daňovému režimu a jeho 
systémovému nastavení preferují nevyužívat žádných výjimek 
(GATCA, FATCA) a chystají se reportovat všechny účty. 
S ohledem na tento postoj pojišťoven není tedy třeba vyjmout 
ani pojištění důchodu (jak u doplňkového penzijního spoření, tak 
u důchodového spoření). 

Vyhověno 
V návrhu vyhlášky nebude nadále zařazeno soukromé životní 
pojištění ani pojištění důchodu. 

85. Česká bankovní 
asociace 

1. D k §2 Vyhlášky: 
Dle našeho názoru by bylo správné zahrnout mezi vyňaté účty i 
účty stavebního spoření ve smyslu zákona č. 96/1993 Sb., neboť 

Vysvětleno 
Co se týče vynětí účtů stavebního spoření, některé účty spojené 
s produktem stavebního spoření jsou automaticky vyňaty na 
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se domníváme, že se jedná o účty, u nichž je nízké riziko, že 
budou použity k daňovému úniku a mají podobné znaky jako 
účty popsané v odd. VIII. písm. C bodu 17 přílohy č. 1 směrnice 
Rady 2014/107/EU,  a to z těchto důvodů: 
 
- účet stavebního spoření podléhá zvláštní zákonné regulaci 
(zákon č. 96/1993 Sb.), 
- účet stavebního spoření je vyhledávaným produktem zejména 
z toho důvodu, že je státem podporován, když osobám v cit. 
zákoně uvedeným je poskytována státní podpora (byť se 
nejedná o daňové zvýhodnění, je zde dle našeho názoru 
sledován ze strany státu obdobný účel jako při poskytování 
daňového zvýhodnění), 
- úroky ze stavebního spoření podléhají srážkové dani dle 
zákona č. 586/1992 Sb.,  
- zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka stavebního 
spoření jsou vyplaceny jen za předpokladu, že účastník po dobu 
6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou 
nebo pokud v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy o 
stavebním spoření uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního 
spoření a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto 
úvěru a tyto zálohy státní podpory na bytové potřeby; 
nedodržení těchto podmínek je sankcionováno nevyplacením 
státní podpory a tím snížením ekonomické výhodnosti spoření, a 
dále je takové předčasné ukončení smluvního vztahu též 
sankcionováno poměrně vysokým poplatkem dle ceníku 
stavební spořitelny (až 1 % z cílové částky), 
- cílová částka se sjednává již na počátku smluvního vztahu s 
klientem, přičemž její následná změna musí být akceptována 
oběma smluvními stranami, 
- byť není stanovena maximální možná výše souhrnu vkladů 
ročně či po dobu trvání smlouvy, průměrná výše sjednané cílové 
částky  nepřesahuje řádově statisíce korun (což je pod limitem 1 
000 000 USD uváděným v cit. příloze) a průměrná výše souhrnu 
vkladů za rok se pohybuje v řádech desetitisíců Kč (tedy pod 
limitem 50 000 USD uváděným v cit. příloze), 
- z účtu stavebního spoření není možné provádět průběžné 
výběry finančních prostředků, 
- stavební spoření je určeno především občanům České 
republiky a dalším osobám, které na území ČR dlouhodobě 
pobývají (občanům Evropské unie, kterým byl vydán průkaz 
nebo potvrzení o pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo 
příslušným orgánem ČR a fyzickým osobám s trvalým pobytem 
na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem 

základě přílohy I oddíl C bod 17 písm. e) zákona, pokud tento 
účet splňuje podmínky tam uvedené. Výslovně je v písm. e) 
uvedeno, že nesmí jít o účty spojené s depozitním účtem 
uvedeným v písm. f) téhož bodu (písmena e) i f) jsou 
transpoziční). Ministerstvo financí v původním návrhu vyhlášky 
počítalo s vynětím depozitních účtů sloužících výhradně 
k umožnění čerpání nebo splácení úvěru či půjčky poskytnuté 
finanční institucí majiteli účtu za splnění dalších podmínek, 
pokud jde o účet nepřevyšující částku 50 000 USD (tento druh 
účtu měl postihnout alespoň část hypotečních, stavebních 
a spotřebitelských úvěrů). Evropská komise k tomuto vynětí 
uvedla, že nelze pouze odstranit jednu z podmínek, nýbrž je 
nutné nahradit jí jinou ekvivalentní legální podmínkou, pokud by 
předkladatel takovou podmínku stanovil, musil by tak učinit 
zákonem – např. zavést podstatný daňový postih při použití 
uspořených prostředků na depozitním (stavebním) účtu (např. se 
sazbou až 80%) při použití prostředků na jiný účel (tj. ne pouze 
zpětné zdanění, vrácení, nebo nevyplacení státní podpory). 
Ani skutečnost, že jde o účty poskytované především českým  
občanům, není dostatečně ekvivalentním náhradním 
požadavkem: některé kategorie FI a účtů nebyly záměrně do 
CRS z modelových dohod FATCA převzaty (např. lokální banky 
– tj. banky s lokální klientelou).  
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ČR), 
- cizinci tvoří malé procento z celkového klientského kmene 
(méně než 1 %, a to včetně těch cizinců, kteří splňují podmínky 
pro získání státní podpory). 
 
Dle našeho názoru by tento účet měl být z výše uvedených 
důvodů též zařazen mezi účty partnerské jurisdikce dle odd. V., 
písm. E. přílohy č. II Dohody mezi ČR a USA o zlepšení a 
dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku.    

116. Nejvyšší státní 
zastupitelství ČR 

1. D K předloženému návrhu vyhlášky o stanovení vyňatých účtů pro 
účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci 
mezinárodní spolupráce při správě daní nemá Nejvyšší státní 
zastupitelství věcné připomínky. 
 
V zájmu zvýšení přehlednosti § 2 vyhlášky si však dovoluji 
poukázat na vhodnost členění tohoto ustanovení na odstavce 
1a 2. 
 
Odstavec 1 by obsahoval výčet vyňatých účtů uvedených pod 
písm. a) až g). V odstavci 2 by byl uveden text uvedený v písm. 
h), který stanoví vyňatý účet podmíněně, bude-li naplněna 
některá z alternativně uvedených podmínek. 
 
Jinými slovy by tedy odstavce upravovaly jednak účty vyňaté 
přímo právním předpisem  (odstavec 1) a jednak účet, k jehož 
vynětí by došlo toliko za předpokladu naplnění některé ze 
stanovených podmínek (odstavec 2). 

Vysvětleno. 
Seznam vyňatých účtů byl v návaznosti na připomínky ostatních 
připomínkových míst a po konzultaci s Evropskou komisí výrazně 
redukován, takže navrženou změnu § 2 vedoucí ke zvýšení 
přehlednosti daného ustanovení již není nutné provést. 

 
Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, 
Ministerstvo zdravotnictví, 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, Agrární komora České republiky, Akademie věd České 
republiky, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český báňský 
úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Družstevní asociace, Energetický regulační 
úřad, Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Grantová agentura České republiky, Hlavní město Praha, Hospodářská komora 
České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora 
auditorů, Komora daňových poradců, Konfederace umění a kultury, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Krajský úřad 
Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Krajský úřad 
Královehradeckého 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, Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor, 
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení místních samospráv ČR, Senát – zahraniční výbor, Správa státních hmotných rezerv, Státní 
úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz měst a obcí, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Technologická agentura, Unie zaměstnavatelských svazů České 
republiky, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, Úřad pro zahraniční styky a informace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Ústav 
pro studium totalitních režimů, Ústavní soud, Asociace družstevních záložen, Asociace investičních fondů, Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků, Asociace penzijních společností ČR, Česká leasingová a finanční asociace ČR, Česká společnost aktuárů, 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 Úsvitu 
přímé demokracie, Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR, Senát PČR, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Rada seniorů ČR, 
Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz českých a moravských spotřebních družstev, Svaz českých a moravských výrobních 
družstev, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Zemědělský 
svaz ČR, Americká obchodní komora v České republice, Asociace pro kapitálový trh, Centrální depozitář cenných papírů, Centrum mezistátních 
úhrad, Česká rada dětí a mládeže, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Český institut interních auditorů, Fórum dárců, Svaz 
účetních, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
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