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Poznámka 

 

Část první, 

Čl. I bod 3 

Změna daňového řádu: 

Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně 

poznámky pod čarou č. 30 zní:  

„§ 57a 

(1) Povinná osoba podle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, a to i v případě, že se jedná 

o osobu podle § 57, je povinna na vyžádání správce 

daně poskytnout tyto údaje nebo dokumenty30): 

a) údaje získané při provádění identifikace klienta,  

b) údaje získané při provádění kontroly klienta podle 

§ 9 odst. 2 písm. a) až c) zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, 

c) údaje o způsobu získávání údajů podle písmen a) 

a b),  

d) dokumenty obsahující údaje podle písmen a) a b). 

2) Pokud je povinnou osobou podle odstavce 1 

advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor 

nebo auditor, může správce daně vyžádat údaje 

a dokumenty podle odstavce 1 pouze za účelem 

výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní. 

Ustanovení § 26 odst. 1 a 2 a § 27 odst. 1 a 2 zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu se použijí 

obdobně.“. 

32016L2258 Čl. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 odst. 1 

třetí alinea 

V článku 22 směrnice 2011/16/EU se 

vkládá nový odstavec, který zní: 

1a.   Pro účely provádění a vymáhání 

právních předpisů členských států, 

jimiž se provádí tato směrnice, 

a pro zajištění fungování správní 

spolupráce, již tato směrnice zavádí, 

poskytnou členské státy daňovým 

orgánům ze zákona přístup 

k mechanismům, postupům, 

dokumentům a informacím uvedeným 

v článcích 13, 30, 31 a 40 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/849. 

 

Tyto předpisy přijaté členskými státy 

musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 

nebo musí být takový odkaz učiněn 

při jejich úředním vyhlášení. Způsob 

odkazu si stanoví členské státy. 

.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30) Směrnice 

Rady 2016/2258 

ze dne 

6. prosince 2016, 

kterou se mění 

směrnice 

2011/16/EU, 

pokud jde 

o přístup 

daňových orgánů 

k informacím 
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 pro boj proti 

praní peněz. 

Část druhá, 

Čl. II bod 2 

Změna notářského řádu: 

V § 56 se na konci odstavce 6 doplňuje věta 

„Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí 

informací správci daně při plnění povinností 

stanovených daňovým řádem notáři jako povinné 

osobě podle zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu.“. 

32016L2258 Čl. 1 V článku 22 směrnice 2011/16/EU se 

vkládá nový odstavec, který zní: 

1a.   Pro účely provádění a vymáhání 

právních předpisů členských států, 

jimiž se provádí tato směrnice, 

a pro zajištění fungování správní 

spolupráce, již tato směrnice zavádí, 

poskytnou členské státy daňovým 

orgánům ze zákona přístup 

k mechanismům, postupům, 

dokumentům a informacím uvedeným 

v článcích 13, 30, 31 a 40 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/849. 

 

Část třetí 

Čl. III 

Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře 

daňových poradců České republiky: 

V § 6 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém 

poradenství a Komoře daňových poradců České 

republiky, ve znění zákona č. 284/2004 Sb., zákona 

č. 70/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona 

č. 254/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se 

na konci odstavce 9 doplňuje věta „Porušením 

povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informací 

správci daně při plnění povinností stanovených 

daňovým řádem daňovému poradci jako povinné 

osobě podle zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu.“. 

32016L2258 Čl. 1 V článku 22 směrnice 2011/16/EU se 

vkládá nový odstavec, který zní: 

1a.   Pro účely provádění a vymáhání 

právních předpisů členských států, 

jimiž se provádí tato směrnice, 

a pro zajištění fungování správní 

spolupráce, již tato směrnice zavádí, 

poskytnou členské státy daňovým 

orgánům ze zákona přístup 

k mechanismům, postupům, 

dokumentům a informacím uvedeným 

v článcích 13, 30, 31 a 40 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/849. 

 

Část čtvrtá 

Čl. IV 

Změna zákona o advokacii: 

V § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 

zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 79/2006 Sb. 

a zákona č. 254/2008 Sb., se na konci odstavce 6 

doplňuje věta „Povinnosti mlčenlivosti se advokát 

32016L2258 Čl. 1 V článku 22 směrnice 2011/16/EU se 

vkládá nový odstavec, který zní: 

1a.   Pro účely provádění a vymáhání 

právních předpisů členských států, 

jimiž se provádí tato směrnice, 
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nemůže dovolávat při poskytnutí informací správci 

daně při plnění povinností stanovených daňovým 

řádem advokátovi jako povinné osobě podle zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu.“. 

a pro zajištění fungování správní 

spolupráce, již tato směrnice zavádí, 

poskytnou členské státy daňovým 

orgánům ze zákona přístup 

k mechanismům, postupům, 

dokumentům a informacím uvedeným 

v článcích 13, 30, 31 a 40 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/849. 

Část pátá 

Čl. V 

Změna exekučního řádu: 

V § 31 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů, ve znění zákona 

č. 284/2004 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se na konci 

odstavce 7 doplňuje věta „Porušením povinnosti 

mlčenlivosti není poskytnutí informací správci daně 

při plnění povinností stanovených daňovým řádem 

exekutorovi jako povinné osobě podle zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu.“. 

32016L2258 Čl. 1 V článku 22 směrnice 2011/16/EU se 

vkládá nový odstavec, který zní: 

1a.   Pro účely provádění a vymáhání 

právních předpisů členských států, 

jimiž se provádí tato směrnice, 

a pro zajištění fungování správní 

spolupráce, již tato směrnice zavádí, 

poskytnou členské státy daňovým 

orgánům ze zákona přístup 

k mechanismům, postupům, 

dokumentům a informacím uvedeným 

v článcích 13, 30, 31 a 40 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/849. 

 

Část šestá 

Čl. VI 

Změna zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu: 

1. V § 39 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje 

čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní: 

„n) správci daně při poskytování informací při plnění 

povinností stanovených daňovým řádem povinné 

osobě.“. 

2. V § 39 odst. 4 úvodní části ustanovení se text 

„m)“ nahrazuje textem „n)“. 

3. V § 40 odst. 1 a 2 se za text „e)“ vkládá text 

„a n)“. 

32016L2258 Čl. 1 V článku 22 směrnice 2011/16/EU se 

vkládá nový odstavec, který zní: 

1a.   Pro účely provádění a vymáhání 

právních předpisů členských států, 

jimiž se provádí tato směrnice, 

a pro zajištění fungování správní 

spolupráce, již tato směrnice zavádí, 

poskytnou členské státy daňovým 

orgánům ze zákona přístup 

k mechanismům, postupům, 

dokumentům a informacím uvedeným 

v článcích 13, 30, 31 a 40 směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/849. 

Část sedmá 

Čl. VII 

Změna zákona o auditorech: 

V § 15 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění 

zákona č. 334/2014 Sb. a zákona č. 299/2016 Sb., se 

na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou 

a doplňuje se písmeno m), které zní: 

„m) poskytnutí informací správci daně při plnění 

povinností stanovených daňovým řádem auditorovi 

jako povinné osobě podle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu.“. 

32016L2258 Čl. 1 V článku 22 směrnice 2011/16/EU se 

vkládá nový odstavec, který zní: 

1a.   Pro účely provádění a vymáhání 

právních předpisů členských států, 

jimiž se provádí tato směrnice, 

a pro zajištění fungování správní 

spolupráce, již tato směrnice zavádí, 

poskytnou členské státy daňovým 

orgánům ze zákona přístup 

k mechanismům, postupům, 

dokumentům a informacím uvedeným 

v článcích 13, 30, 31 a 40 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/849. 

 

Část osmá 

Čl. VIII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 32016L2258 Čl. 2 odst. 1 

druhá alinea 

…Použijí tyto předpisy ode dne 

1. ledna 2018. ... 

 

Celex. číslo Název předpisu 

 

32016L2258 
Směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových 

orgánů k informacím pro boj proti praní peněz 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAUNFWDMX)


