
TEXT NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 
 

Platné znění částí zákona č. 280/2009 Sb., daňový řad, 

ve znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

§ 53 

 (1) O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li správce daně informace získané 

při správě daní 

a) Finančnímu analytickému úřadu na základě zákona o boji některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí, 

b) Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při plnění informační povinnosti ve věci veřejné podpory 

poskytované správcem daně, 

c) soudu, jde-li o 

 1. řízení vedené z podnětu daňového subjektu ve věci správy jeho daní, 

 2. uplatnění práva správcem daně při správě daní, nebo 

 3. údaje potřebné pro účely rozhodnutí o výživném, 

d) správnímu orgánu, který vede řízení o správním deliktu, který se týká porušení povinnosti 

při správě daní, 

e) Ministerstvu práce a sociálních věcí při výkonu jeho působnosti a dalším orgánům sociálního 

zabezpečení při výkonu jejich působnosti, jde-li o údaje, které mohou tyto úřady vyžadovat 

v rozsahu nezbytném k plnění úkolů ve své působnosti, 

f) zdravotním pojišťovnám, jde-li o údaje nezbytné pro stanovení platby pojistného na všeobecné 

zdravotní pojištění, které mohou tyto pojišťovny při výkonu své zákonné pravomoci požadovat 

od plátců pojistného, kteří jsou daňovými subjekty, 

g) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, jakož i dalším kontrolním orgánům, pokud provádí v rozsahu 

svého oprávnění kontrolu podle schváleného plánu kontrolní činnosti a pokud jsou oprávněny 

kontrolovat správu daní, 

h) Českému statistickému úřadu, jde-li o údaje nezbytné pro potřeby sestavování národních účtů 

Evropských společenství a pro potřeby vedení statistických registrů, 

i) Komoře daňových poradců nebo České advokátní komoře ke kárnému řízení s jejím členem, 

jakož i orgánu, který jmenoval znalce nebo tlumočníka, pro řízení o jeho odvolání, 

j) příslušnému orgánu veřejné moci pro projednání nároku podle zákona o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při správě daní výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem, 

k) Veřejnému ochránci práv, pokud provádí šetření podle jiného právního předpisu. 

 (2) O porušení povinnosti mlčenlivosti rovněž nejde, poskytne-li správce daně informace 

získané při správě daní pro účely trestního řízení, pokud je požaduje státní zástupce a po podání 

obžaloby soud v souvislosti s objasněním okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán 

a) některý z trestných činů daňových a poplatkových, který se týká porušení povinnosti při správě 

daní, 

b) trestný čin, jehož nepřekažení nebo neoznámení je trestným činem, 

c) trestný čin dotačního podvodu, trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a trestný 

čin poškozování finančních zájmů Evropských společenství, 

d) některý z trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, některý 

z trestných činů úředních osob, některý z trestných činů úplatkářství a trestný čin maření výkonu 

úředního rozhodnutí, nebo 

e) trestný čin udávání padělaných a pozměněných peněz, padělání a pozměňování veřejné listiny, 

nedovolené výroby a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka. 
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 (3) Správce daně má oznamovací povinnost podle zákona, pokud při své činnosti zjistí 

skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán některý z trestných činů uvedených v odstavci 2. 

§ 57 

 (1) Povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce daně mají orgány veřejné moci 

a osoby, které 

a) vedou evidenci osob nebo věcí, 

b) poskytují plnění, které je předmětem daně, 

c) provádějí řízení v případech, jejichž předmět podléhá daňové povinnosti, nebo 

d) získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní. 

 (2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny na vyžádání správce daně poskytnout údaje, které jsou 

na základě zákona oprávněny shromažďovat. 

 (3) Banky, včetně zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva a platební instituce (dále jen 

„poskytovatel platebních služeb“) jsou povinny na vyžádání správce daně poskytnout čísla účtů, údaje 

o jejich majitelích, stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu a údaje o úvěrech, 

vkladech a depozitech8). 

 (3) Banky, spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce, poskytovatelé platebních 

služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz 

malého rozsahu (dále jen „poskytovatel platebních služeb“) jsou povinni na vyžádání správce 

daně poskytnout údaje o 

a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech, 

b) majitelích účtů a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s peněžními prostředky 

na účtech, 

c) stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu, a údaje o osobách, které peněžní 

prostředky na účet vložily, a o příjemcích plateb, 

d) zřízených službách pro provádění platebních transakcí prostřednictvím dálkového přístupu 

a o jejich využití a údaje k identifikaci zařízení, kterým je tento přístup uskutečňován, 

e) úvěrech, úschovách a pronájmech bezpečnostních schránek. 

 (4) Provozovatelé poštovních služeb jsou povinni na vyžádání správce daně poskytnout údaje 

o poštovních zásilkách, poštovních poukazech a pronajatých poštovních přihrádkách, a to i o jejich 

příjemcích a pronajímatelích. 

 (5) Podnikatelé poskytující veřejně dostupnou telefonní službu jsou povinni na vyžádání 

správce daně poskytnout údaje, které shromažďují o účastnících veřejně dostupných telefonních 

služeb. 

 (6) Vydavatelé periodického tisku jsou povinni na vyžádání správce daně poskytnout jméno 

nebo název a adresu objednatele inzerátu uveřejněného pod značkou. 

§ 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 dokumenty9

30): 

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, 

                                                           
 

8) § 38 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb. 
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 pro boj proti praní peněz. 
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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. 

§ 58 

 (1) Orgány veřejné moci a osoby uvedené v § 57 a v § 57a jsou povinny poskytnout 

bezúplatně na vyžádání správce daně stanovené údaje nebo dokumenty, a to v rozsahu nezbytném 

pro správu daní. 

 (2) Údaje nebo dokumenty podle odstavce 1 se poskytují jednotlivě nebo v rozsahu 

a způsobem dohodnutým mezi jejich poskytovatelem údajů a správcem daně. 

 (3) Správce daně si může údaje nebo dokumenty podle § 57 a § 57a vyžádat jen v případě, 

že je nelze získat z úřední evidence, kterou sám vede; správce daně si může vyžádat potřebné údaje 

nebo dokumenty od osob uvedených v § 57 a v § 57a jen v případě, že je nelze získat od jiného 

orgánu veřejné moci. 

 

Platné znění částí zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění návrhu zákona, 

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony 

§ 56 

 (1) Notář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s notářskou činností podle § 2 a další činností podle § 3 odst. 1 a 2 a které se mohou 

dotýkat oprávněných zájmů  

a) účastníka právního jednání, o kterém byl sepsán notářský zápis, 

b) toho, jehož prohlášení nebo rozhodnutí bylo osvědčeno, 

c) toho, jehož podpis byl ověřen, 

d) toho, na jehož žádost byla osvědčena právně významná skutečnost, 

e) klienta v případě další činnosti podle § 3, 

nebo právních nástupců těchto osob (dále jen „povinnost mlčenlivosti“).  

 (2) Povinnosti mlčenlivosti mohou notáře zprostit pouze osoby uvedené v odstavci 1.  

 (3) Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na notáře, který byl odvolán.  

 (4) Povinnosti mlčenlivosti se notář nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči 

navrhovateli kárného návrhu v době přípravy kárného návrhu. Povinností mlčenlivosti není notář 

vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor 

mezi ním a osobou, která může notáře mlčenlivosti zprostit, nebo jde-li o řízení o opravném 

prostředku proti rozhodnutí kárné komise, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv. 

 (5) Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání 

trestného činu a povinnosti notáře jako daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě 

daní a poplatků. 

 (6) Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností podle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění 

mezinárodních sankcí. Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informací správci daně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAUNFWFK1)



 

 
 

Stránka 4 z 11 

 

při plnění povinností stanovených daňovým řádem notáři jako povinné osobě podle zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

 (7) Povinnost mlčenlivosti se vztahuje obdobně i na zaměstnance notáře a zaměstnance 

notářské komory a Komory, a to i po skončení jejich pracovního poměru; nevztahuje se na notáře 

a jeho pracovníky ve vztahu k sobě navzájem. 

 

Platné znění částí zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře 

daňových poradců České republiky, ve znění návrhu zákona, kterým se mění zákon 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

§ 6 

Práva a povinnosti daňového poradce 

 (1) Daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je 

povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, 

co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákony 

a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta.  

 (2) Daňový poradce je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy o poskytnutí daňového 

poradenství. Daňový poradce, který v posledních třech letech před zahájením řízení ve věci 

kvalifikační zkoušky nebo její části byl pracovníkem státního orgánu nebo orgánu územní 

samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní, nesmí po dobu tří let 

od vydání osvědčení uzavřít smlouvu o poskytnutí daňového poradenství s klientem, o jehož 

záležitostech jako pracovník uvedeného státního orgánu nebo orgánu územní samosprávy rozhodoval 

nebo jehož záležitosti projednával.  

 (3) Daňový poradce je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy o poskytnutí daňového 

poradenství, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a klientem, neposkytuje-li klient potřebnou 

součinnost nebo nesložil-li klient bez závažného důvodu přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí 

daňového poradenství. Daňový poradce je povinen do 15 dnů ode dne, kdy oznámil klientovi 

odstoupení od smlouvy o poskytnutí daňového poradenství 

a) učinit všechny neodkladné úkony, pokud klient neučinil jiné opatření, 

b) zúčtovat s klientem zálohu na odměnu a výdaje, pokud ji klient zaplatil.  

 (4) Daňový poradce má právo, aby mu klient ve smluvených lhůtách zaplatil 

a) přiměřenou zálohu na odměnu a výdaje, 

b) smluvenou výši odměny za poskytnutí daňového poradenství nebo její odpovídající část, pokud 

daňový poradce odstoupil od smlouvy za podmínek upravených v odstavci 3 nebo pokud 

od smlouvy o poskytnutí daňového poradenství odstoupil klient, 

c) výdaje účelně vynaložené při poskytování daňového poradenství nebo v souvislosti s ním. 

 (5) Daňovému poradci, který byl správcem daně podle daňového řádu8e) ustanoven zástupcem, 

náleží za dobu výkonu této funkce náhrada ušlého výdělku odpovídající násobku prokazatelně 

vynaložených hodin a obvyklé ceny služby poskytované daňovým poradcem stanovené hodinovou 

sazbou a náhrada účelně vynaložených výdajů.  

 (6) Daňoví poradci mohou vykonávat daňové poradenství též společně. Právní vztahy 

vyplývající ze společného výkonu daňového poradenství si daňoví poradci upraví písemnou smlouvou. 

Při společném výkonu daňového poradenství však klientům odpovídá každý daňový poradce 

                                                           
 

3e) § 26 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
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samostatně; jde-li o společného klienta a není-li dohodnuto jinak, odpovídají daňoví poradci tomuto 

klientovi společně a nerozdílně.  

 (7) Daňový poradce se při poskytování daňového poradenství podle smlouvy může dát 

zastoupit jiným daňovým poradcem. Při jednotlivých úkonech může daňového poradce zastoupit 

i jeho pracovník. Zastoupení v těchto případech není možné, pokud klient se zastoupením vyjádří 

nesouhlas.  

 (8) Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového 

poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Daňový 

poradce se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého 

úsilí, které lze na něm požadovat. 

(9) Daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění 

k výkonu daňového poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž 

se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti, a to i pro účely trestního 

řízení, je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je daňový poradce 

nebo jeho zástupce povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta. Povinnost mlčenlivosti 

se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu. 

Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona 

o provádění mezinárodních sankcí. 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. 

 (10) Daňový poradce je dále povinen 

a) před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, 

která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a být takto pojištěn 

po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství,  

b) umístit osvědčení nebo jeho úředně ověřený opis či kopii na viditelném místě ve své kanceláři 

nebo v pobočce své kanceláře anebo osvědčení na požádání klienta předložit, 

c) ke dni, k němuž byl daňový poradce vyškrtnut ze seznamu nebo k němuž mu byl pozastaven 

výkon daňového poradenství, odevzdat osvědčení komoře, 

d) uvádět název, pod nímž vykonává daňové poradenství, evidenční číslo osvědčení a své sídlo 

na všech písemnostech, jimiž činí úkony při výkonu daňového poradenství nebo v souvislosti 

s ním, 

e) neprodleně oznámit komoře zejména sídlo kanceláře a jejích poboček, den zahájení výkonu 

daňového poradenství, uzavření smlouvy o společném výkonu daňového poradenství, skutečnosti 

rozhodné pro pozastavení výkonu daňového poradenství nebo pro vyškrtnutí daňového poradce 

ze seznamu, jakož i další změny v údajích uvedených daňovým poradcem v žádosti o vykonání 

kvalifikační zkoušky nebo její části nebo uvedených v seznamu, 

f) platit komoře členský příspěvek, a to ve výši a lhůtě stanovené ve stanovách komory, dodržovat 

stanovy komory a jiné řády vydané komorou.  

 (11) Název, pod nímž daňový poradce vykonává daňové poradenství, tvoří jméno a příjmení, 

popřípadě vysokoškolský titul a vědecká hodnost, jakož i slova "daňový poradce". Odkazy na bývalou 

úřední, vědeckopedagogickou a obdobnou funkci, hodnost nebo činnost nelze v tomto názvu používat.  

 (12) Sídlem daňového poradce je místo, v němž má daňový poradce kancelář. Nemá-li daňový 

poradce kancelář mimo byt, v němž trvale bydlí, považuje se za kancelář tento byt. Daňový poradce 

nebo daňoví poradci, kteří vykonávají daňové poradenství společně, mohou mít jen jedno sídlo. 

Pobočkou kanceláře je místnost mimo sídlo daňového poradce, v níž daňový poradce rovněž vykonává 

daňové poradenství.  

 (13) Ustanovení odstavců 1 až 8 a odstavce 9 písm. a) se též vztahují na hostujícího daňového 

poradce. 
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Platné znění částí zákona č. 85/1996., o advokacii, ve znění návrhu zákona, kterým se 

mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony 

§ 21 

 (1) Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s poskytováním právních služeb.  

 (2) Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku 

právní nástupce klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti 

mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců klienta. Zbavení povinnosti 

mlčenlivosti advokáta klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být 

provedeno písemnou formou a musí být adresováno advokátovi; v řízení před soudem tak lze učinit 

i ústně do protokolu. I poté je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost, je-li z okolností případu 

zřejmé, že ho klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni.  

 (3) Advokát nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením 

jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat.  

 (4) Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem 

nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a klientem nebo jeho právním nástupcem; 

povinností mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55, v řízení o žalobě proti rozhodnutí 

Komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního 

právního předpisu9a), jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b, a to v rozsahu nezbytném 

pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jako advokáta.  

 (5) Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako daňového subjektu 

stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků;10) i v tomto případě je však advokát povinen 

zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. 

 (6) Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči 

advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, 

zda došlo ke kárnému provinění (§ 33 odst. 3). Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat 

při plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, jakož i vůči zástupci Komory při provádění úkonů podle odstavce 10. 

Povinnosti mlčenlivosti se advokát 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. 

 (7) Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání 

trestného činu.11) 

 (8) Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.  

 (9) Povinnost mlčenlivosti v rozsahu stanoveném v odstavcích 1 až 8 se vztahuje obdobně i na  

a) zaměstnance advokáta nebo společnosti anebo zahraniční společnosti, jakož i na jiné osoby, které 

se s advokátem nebo ve společnosti anebo v zahraniční společnosti podílejí na poskytování 

právních služeb, 

b) členy orgánů Komory a její zaměstnance, jakož i na všechny osoby, které se účastní kárného 

řízení, včetně advokátů pověřených předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů 

k prověření, zda došlo ke kárnému provinění (§ 33 odst. 3).  

                                                           
 

9a) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
10) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
11) § 167 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAUNFWFK1)



 

 
 

Stránka 7 z 11 

 

 (10) Členové orgánů Komory, její zaměstnanci a advokáti pověření předsedou kontrolní rady 

provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění, nejsou vázáni povinností 

mlčenlivosti podle odstavce 9 v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem ve věcech uvedených 

v odstavci 4 části věty za středníkem. Členové orgánů Komory a její zaměstnanci nejsou dále vázáni 

povinností mlčenlivosti v rozsahu nezbytném ke splnění informační povinnosti podle § 10 odst. 2 až 4, 

§ 35d a § 35r odst. 1, 2 a 4. 

 

Platné znění částí zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád), ve znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

§ 31 

 (1) Exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

při provádění exekuční nebo další činnosti.  

 (2) Povinnosti mlčenlivosti může exekutora zprostit orgán Komory, a to pouze z důvodů 

zvláštního zřetele hodných, v nezbytné míře a pro jednotlivý případ. 

 (3) Exekutor je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se mohou dotýkat 

oprávněných zájmů účastníků exekučního řízení. Účastník řízení, jehož oprávněného zájmu se 

skutečnost dotýká, může exekutora povinnosti mlčenlivosti o takové skutečnosti zprostit. Vyslovil-li 

účastník exekučního řízení písemný souhlas se sdělením údajů, na něž se vztahuje povinnost 

mlčenlivosti, podle zvláštního právního předpisu, exekutor tyto údaje na výzvu příslušnému orgánu 

sdělí. 

 (4) Exekutor nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke svému zaměstnanci, kterého pověřuje 

provedením jednotlivých úkonů podle zákona, pokud je tato osoba povinna sama povinnost 

mlčenlivosti zachovávat.  

 (5) Povinností mlčenlivosti není exekutor vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem. 

Dále není povinností mlčenlivosti vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před jiným orgánem, je-li 

předmětem řízení spor mezi ním a oprávněným nebo povinným nebo jejich právními nástupci, 

a pro výkon státního dohledu.  

 (6) Povinnosti mlčenlivosti se exekutor nemůže dovolat v kárném řízení podle tohoto zákona. 

 (7) Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání 

trestného činu.41

) Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu 

podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

a zákona o provádění mezinárodních sankcí. 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. 

 (8) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 trvá i po zániku výkonu úřadu exekutora.  

 (9) Povinnost mlčenlivosti v rozsahu stanoveném v odstavcích 1 až 8 se obdobně vztahuje 

i na zaměstnance exekutora, na činnost exekutora v orgánech Komory, rovněž na členy orgánů 

Komory a její zaměstnance, jakož i na všechny osoby, které se účastní kárného řízení podle tohoto 

zákona. U těchto osob trvá i po skončení jejich pracovního poměru u exekutora nebo u Komory, 

popřípadě po skončení jejich funkce v orgánu Komory. 

                                                           
 

4) § 167 trestního zákona. 
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 (10) Porušení povinnosti mlčenlivosti podle předchozích odstavců zakládá kárnou 

odpovědnost exekutora a jeho povinnost nahradit újmu, která porušením této povinnosti vznikla. 

 

Platné znění částí zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění návrhu zákona, kterým se 

mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony

§ 39 

Výjimky z mlčenlivosti 

 (1) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se nelze dovolávat vůči  

a) orgánu činnému v trestním řízení, pokud provádí řízení o trestném činu souvisejícím s legalizací 

výnosu z trestné činnosti nebo financováním terorismu, anebo jedná-li se o splnění oznamovací 

povinnosti vztahující se k takovému trestnému činu,  

b) specializovaným policejním složkám pro vyhledávání legalizace výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, pokud jde o informace získané podle § 42 odst. 3,  

c) zahraničnímu orgánu uvedenému v § 33 při předávání údajů sloužících k dosažení účelu 

stanoveného tímto zákonem, pokud to jiný právní předpis nezakazuje,  

d) Policii České republiky, Generálnímu finančnímu ředitelství nebo Generálnímu ředitelství cel, 

pokud jde o skutečnosti, které jsou součástí informace uvedené v § 32 odst. 2,  

e) dozorčím úřadům uvedeným v § 35 odst. 1 a příslušným orgánům profesních komor advokátů, 

notářů, auditorů, soudních exekutorů nebo daňových poradců,  

f) správnímu orgánu, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů podle jiného 

právního předpisu,  

g) správnímu orgánu oprávněnému vykonávat státní kontrolu nebo vést sankční správní řízení podle 

zákona o provádění mezinárodních sankcí,  

h) orgánu oprávněnému podle jiného právního předpisu rozhodovat o odnětí oprávnění 

k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v případě, že Úřad předloží podnět 

k odnětí takového oprávnění,  

i) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle jiného právního předpisu ve sporu navrhovatele proti 

instituci,  

j) osobě, která by mohla uplatnit nárok na náhradu škody způsobené postupem podle tohoto zákona, 

jde-li o následné sdělení skutečností rozhodných pro uplatnění takového nároku; povinná osoba 

může v tomto případě sdělit klientovi, že bylo jednáno podle tohoto zákona, až po dni, ve kterém 

bylo vykonáno rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o odnětí nebo zajištění předmětu 

podezřelého obchodu nebo ve kterém skončila lhůta stanovená v § 20 odst. 7; v ostatních 

případech až po předchozím písemném souhlasu Úřadu,  

k) soudu rozhodujícímu v občanském soudním řízení spory týkající se podezřelého obchodu nebo 

nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku splnění povinnosti podle tohoto zákona,  

l) Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra nebo zpravodajské službě při provádění 

bezpečnostního řízení podle jiného právního předpisu15),  

m) příslušné zpravodajské službě, jedná-li se o informace, které jsou významné pro plnění jejích 

úkolů v oblastech působnosti vymezených zákonem upravujícím zpravodajské služby.,  

n) správci daně při poskytnutí informací při plnění povinností stanovených daňovým řádem 

povinné osobě. 

                                                           
 

15) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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 (2) Povinnosti zachovávat mlčenlivost stanovené v § 38 se, za předpokladu, že sdělené 

informace se použijí výhradně pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, nelze dovolávat při sdělování informací mezi  

a) úvěrovými nebo finančními institucemi, včetně zahraničních úvěrových a finančních institucí, 

jestliže působí na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, 

a pokud náleží do stejné skupiny ve smyslu zákona o finančních konglomerátech16),  

b) povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1 písm. e) a f) nebo osobami stejného typu působícími 

na území státu, který jim ukládá v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu povinnosti rovnocenné požadavkům práva Evropské unie, pokud 

vykonávají svou profesní činnost jako zaměstnanci nebo v obdobném pracovněprávním vztahu, 

v rámci téže právnické osoby a mezi právnickými osobami, které jsou spolu smluvně nebo 

personálně propojeny, nebo  

c) úvěrovými nebo finančními institucemi, nebo mezi povinnými osobami uvedenými v § 2 odst. 1 

písm. e) a f), nebo osobami stejného typu působícími na území státu, který jim ukládá v oblasti 

boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnosti rovnocenné 

požadavkům práva Evropské unie, a to v případech, které se týkají stejného klienta a stejného 

obchodu, a na nichž se podílí dvě nebo více osob, pokud jsou ze stejné profesní kategorie 

a vztahují se na ně rovnocenné povinnosti o zachování profesního tajemství a ochrany osobních 

údajů.  

 (3) Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolávat v řízení podle zákona o provádění 

mezinárodních sankcí.  

 (4) Výjimky uvedené v odstavci 1 písm. c) až m)n)  

a) se uplatní jen v nezbytně nutném rozsahu podle účelu poskytované informace, a to zejména 

s ohledem na ochranu informací o oznamovatelích podezřelých obchodů,  

b) nelze uplatnit, pokud by poskytnutí informací mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého 

obchodu nebo probíhající trestní řízení, nebo jestliže by poskytnutí informací bylo zjevně 

nepřiměřené oprávněným zájmům osoby, jíž se informace týká, nebo účelu, pro který byla žádost 

podána. 

§ 40 

Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo 

daňového poradce 

 (1) Ustanovení této části se s výjimkou § 39 odst. 1 písm. e) a n) na advokáty a notáře 

nevztahují. 

 (2) Ustanovení této části se s výjimkou § 39 odst. 1 písm. e) a n) a odst. 2 na auditory, soudní 

exekutory a daňové poradce nevztahují. 

 (3) Advokát, notář, auditor, soudní exekutor a daňový poradce je však i ve vztahu ke klientovi 

povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech uvedených v § 38 odst. 1; to neplatí, pokud mají být 

tyto skutečnosti klientovi sděleny ve snaze odradit ho od zapojení se do nedovolené činnosti. 

 (4) Odstavce 1 až 3 se použijí i u jiných osob, na které se podle jiných právních předpisů 

vztahuje povinnost mlčenlivosti uložená advokátům, notářům, auditorům, soudním exekutorům 

a daňovým poradcům. 

 
                                                           
 

16) Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi 

elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů. 
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Platné znění částí zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění návrhu zákona, 

kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony 

§ 15 

 (1) Auditor je povinen, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, zachovat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známy a týkají se účetní jednotky, u které 

provádí auditorskou činnost, případně o všech skutečnostech, které nejsou veřejně známy a týkají se 

dalších účetních jednotek, ke kterým má přístup jako auditor skupiny. Tato povinnost se vztahuje 

i na auditora, který na auditorské zakázce přestal pracovat, na auditora, který má pozastaven výkon 

auditorské činnosti nebo kterému zaniklo oprávnění k výkonu auditorské činnosti, zaměstnance nebo 

zástupce auditora, společníky a členy orgánů auditorské společnosti a další fyzické osoby, jejichž 

služeb auditor využívá v souvislosti s výkonem auditorské činnosti. 

 (2) Je-li auditor nahrazen jiným auditorem, poskytne novému auditorovi přístup ke všem 

shromážděným významným informacím, které se týkají auditované účetní jednotky a provedené 

auditorské činnosti. 

 (3) Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje 

a) poskytnutí informací České národní bance v oblasti její dohledové působnosti na finančním 

trhu17) nebo příslušnému orgánu podle jiného právního předpisu o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu 

o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, 

ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, 

b) poskytnutí informací novému auditorovi podle odstavce 2 nebo auditorovi skupiny v případě 

provádění povinného auditu konsolidované účetní závěrky podle § 19, 

c) poskytnutí informací jinému auditorovi pro účely přezkumu řízení kvality zakázky 

a monitorování zásad a postupů vnitřního systému řízení kvality, 

d) plnění povinností podle § 21 odst. 3 až 5, 

e) poskytnutí dokumentů Radou příslušnému orgánu jiného členského státu podle § 42 odst. 1, 

případně příslušnému orgánu třetí země podle § 49, nebo auditorem příslušnému orgánu třetí 

země podle § 49 odst. 4, 

f) poskytnutí informací kontrolorovi kvality pro účely kontroly kvality, 

g) poskytnutí informací příslušným orgánům činným v trestním řízení o skutečnostech svědčících 

o možném spáchání trestných činů úplatkářství, 

h) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, týká-li se trestní řízení auditora, 

i) plnění zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit trestný čin, 

j) poskytnutí informací podle čl. 7 nebo 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 537/2014, 

k) poskytnutí informací podle čl. 12 odstavce 2 druhého pododstavce nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 Evropské radě pro systémová rizika nebo Výboru 

evropských orgánů dohledu nad auditem, 

l) poskytnutí informací jinému auditorovi pro účely společného provádění povinného auditu podle 

§ 20c., 

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. 

 (4) Povinnosti zachovávat mlčenlivost se auditor nemůže dovolávat v souvislosti 

s uplatňováním práv a povinností Komory nebo Rady v souvislosti s kontrolní činností a dohledovou 

                                                           
 

17) § 44 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 
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činností nebo uplatňováním přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické 

požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu. 
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