
 

VYHLÁŠKA 
ze dne … 2015 

o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným 
státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 

Ministerstvo financí stanoví podle § 13b odst. 2 písm. a) zákona č. 164/2013 Sb., 
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve 
znění zákona č. …/2015 Sb.: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely 
automatické výměny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž je nízké riziko, že 
jejich prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo 
zabezpečení její úhrady. 

CELEX: 32014L0107 

§ 2 

Vyňaté účty 
Vyňatým účtem je 

a) důchodové spoření podle zákona upravujícího důchodové spoření, 
b) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní 

připojištění se státním příspěvkem, 
c) doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní 

spoření, 
d) pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo zákona 

upravujícího doplňkové penzijní spoření, 
e) životní pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků 

zaměstnavatele nebo pro uplatnění nezdanitelné části základu daně podle 
zákona upravujícího daně z příjmů, 

f) účet nebo technický nosič dat, na nichž jsou evidovány elektronické peníze 
podle zákona upravujícího platební styk, 

g) platební účet vedený poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu podle 
zákona upravujícího platební styk,  

h) depozitní účet, 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 

1. 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 

2. k zajištění, aby případný zůstatek převyšující uvedené limity byl majiteli účtu 
do 60 dnů vrácen.  

CELEX: 32014L0107 

                                                 
1)  Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 

77/799/EHS, ve znění směrnice Rady 2014/107/EU. 
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§ 3 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.  

CELEX: 32014L0107 
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