
Pozměňovací a jiné návrhy 

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

pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 47) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 24 z 8 . schůze 

konané dne 27. února 2018 (tisk 47/3) 

 

1. v části první čl. I bodě 2 § 57 odst. 3 se písmeno d) zrušuje. 

 

  Stávající písmeno e) se označuje jako písmeno d). 

 

2. v části první čl. I bodě 3 § 57a odst.1 písmeno d) zní:  

„d) dokumenty získané při provádění identifikace a kontroly klienta obsahující údaje 

podle písmen a) a b).“. 

 

3. v části první čl. I bodě 3 § 57a odstavec 2 zní: 

 „(2) Pokud je povinnou osobou podle odstavce 1 advokát, notář, daňový 

poradce, soudní exekutor nebo auditor, může vyžádat údaje a dokumenty podle odstavce 

1 pouze ústřední kontaktní orgán podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při 

správě daní, a to pouze za účelem výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní. 

Ustanovení § 26 odst. 1 a 2 a § 27 odst. 1, 2 a 4 zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se použijí obdobně.“. 

 

4. v části první se za čl. I vkládá čl. II, který zní: 

„Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Povinnost advokáta, notáře, daňového poradce, soudního exekutora a auditora 

poskytnout správci daně údaje a dokumenty podle § 57a zákona č. 280/2009 Sb., ve 

znění od dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje pouze na údaje a dokumenty, 

které advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor nebo auditor získal ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

5. část čtvrtá, původní čl. IV zní: 

„ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o advokacii 

Čl. IV 

  Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona 

č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., zákona č. 349/2002 Sb., 

zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona 

č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 

Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona 

č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 214/2011 Sb., zákona č. 193/2012 
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Sb., zákona č.202/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č.258/2017 Sb., se mění 

takto: 

 1. V § 21 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „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.“. 

 2. V § 46 odst. 5 se za slovo „terorismu“ vkládají slova „a daňovým řádem“ a slova 

„tohoto zvláštního právního předpisu“ se nahrazují slovy „těchto zvláštních právních 

předpisů“.“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 1. března 2018 
 

 

B. Poslanec Vojtěch Munzar: 

SD 339 

 V části první, čl. I se doplňuje bod 7, který zní: 

 „7. V § 254 odst. 1 se poslední věta zrušuje.“.  

 

 

C. Poslanec Zbyněk Stanjura (posl. Marek Benda): 

SD 389 

I. Název zákona nově zní: 

„Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní 

a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony“. 

 

 

II. Část první nově zní:  

„ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících 

zákonů 

 

Čl. I 

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších 

souvisejících zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 

č. 105/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 92/2017 Sb. a zákona č. 305/2017 Sb., se 

mění takto: 

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. * zní:   

 

„§ 9a 

Informace od povinných osob podle zvláštního zákona 

(1) Pro účely vyřízení žádosti dle § 9 odst. 1 je povinná osoba podle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinna na 

vyžádání kontaktního místa poskytnout tyto údaje nebo dokumenty*): 

a) údaje získané při provádění identifikace klienta,  
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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) kopie dokladů získaných při provádění identifikace a kontroly klienta podle písmen a) a 

b).  

(2) Je-li povinnou osobou podle odstavce 1 advokát, notář, daňový poradce, soudní 

exekutor nebo auditor, je kontaktní místo oprávněno si poskytnutí informace vyžádat od 

Finančního analytického úřadu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu.  

(3) Ustanovení § 26 odst. 1 a 2 a § 27 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu se použijí obdobně.  

_____________________ 

*) 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.“. 

 

 

III. Část druhá, třetí, čtvrtá a sedmá se zrušují. Dosavadní část šestá se označuje jako část 

druhá.  

 

 

IV. V nové části druhé (dosavadní část šestá) 

v bodě 1 písmeno n) nově zní:  

„n) správci daně při poskytování informací při plnění povinností stanovených § 9a zákona o 

mezinárodní spolupráci při správě daní.“ 

 

 

V. Doplňuje se část třetí: 

„Změna daňového řádu 

Čl. III 

V § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 

Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 

Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 

368/2016 Sb. a zákona č. 170/2017 Sb., se slovo „boji“ nahrazuje slovy „některých opatřeních“. 

 

 

VI. Mění se číselné označení dosavadní části osmé (Účinnost) a článku VIII na část čtvrtou 

a článek IV. 

 

 

 

D. Poslanec Miroslav Kalousek: 

SD 290 

I. Název zákona nově zní:  

„Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní 

a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony“ 
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II. Část první nově zní:  
„ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících 

zákonů 

Čl. I 

 Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších 

souvisejících zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona 

č. 105/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 92/2017 Sb. a zákona č. 305/2017 Sb., 

se mění takto: 

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. * zní:  

„§ 9a 

Informace od povinných osob podle zvláštního zákona 
(1) Pro účely vyřízení žádosti dle § 9 odst. 1 je povinná osoba podle zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinna na 

vyžádání kontaktního místa poskytnout tyto údaje nebo dokumenty*): 

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) kopie dokladů získaných při provádění identifikace a kontroly klienta podle písmen a) a b). 

(2) Je-li povinnou osobou podle odstavce 1 advokát, notář, daňový poradce, soudní 

exekutor nebo auditor, je kontaktní místo oprávněno si poskytnutí informace vyžádat od 

Finančního analytického úřadu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu.  

(3) Ustanovení § 26 odst. 1 a 2 a § 27 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu se použijí obdobně.  

 _____________________ 

*) 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.“. 

 

 

III. Část druhá, třetí, čtvrtá a sedmá se zrušují. Dosavadní část šestá se označuje jako část 

druhá.  

 

 

IV. V nové  části druhé (dosavadní část šestá) v bodě 1 písmeno n) nově zní:  
„n) správci daně při poskytování informací při plnění povinností stanovených § 9a zákona 

o mezinárodní spolupráci při správě daní.“ 

 

 

V. Doplňuje se část třetí: 
„Čl. III 

Změna daňového řádu 

V § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 

Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 

Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č.  375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
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č. 368/2016 Sb. a zákona č. 170/2017 Sb., se slovo „boji“ nahrazuje slovy „některých 

opatřeních“. 

 

 

VI. Mění se číselné označení dosavadní části osmé (Účinnost) a článku VIII na část čtvrtou 

a  článek IV. 
 

 

E Poslanec Mikuláš Ferjenčík (posl. Jakub Michálek) 

SD 402 

I.  K pozměňovacímu návrhu SD 319 prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc.: 

V bodě 2. (§ 57a odstavec 2 daňového řádu) se za slova „za účelem výkonu mezinárodní 

spolupráce při správě daní“ se vkládají slova „nebo v případě zjištění skutečností 

nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, 

nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500 000 Kč“.

  

II. K pozměňovacímu návrhu Ústavně právního výboru (tisk 47/3), k návrhu zákona, 

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

související zákony se mění takto: 

„V bodě 3. (§ 57a odstavec 2 daňového řádu) se za slova „za účelem výkonu mezinárodní 

spolupráce při správě daní“ se vkládají slova „nebo v případě zjištění skutečností 

nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, 

nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500 000 Kč“.“. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 2. března 2018 

 

 

 

Ing. Jan  V o l n ý, v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru 

 

 

Mgr. Marek  V ý b o r n ý, v.r. 

zpravodaj ústavně právního výboru 
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