
III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 
hlavních principů 
Navrhuje se nová vyhláška, o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací 
s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní (dále jen „vyhláška“), která provádí 
zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní“). Na rozdíl od dosavadní právní úpravy se 
z okruhu „vyňatých účtů“ vyjímá finanční produkt doplňkové penzijní spoření podle znění zákona 
č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. Tento produkt bylo 
České republice doporučeno vyjmout z tzv. „vyňatých účtů“ na základě hodnocení Globálního fóra 
OECD pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely, v jehož rámci je přezkoumáván 
právní a regulační rámec pro uplatňování společného standardu pro oznamování informací 
o finančních účtech („společný standard pro oznamování“, také „CRS“, tj. common reporting 
standard). Společný standard pro oznamování je transponován zákonem o mezinárodní spolupráci při 
správě daní. 

Podle vyjádření OECD tento produkt nemůže být zahrnut mezi vyňaté účty, jelikož nesplňuje všechna 
stanovená kritéria společného standardu pro oznamování a de facto se podobá běžným spořicím účtům 
(prostředky jsou vázané pouze 24 měsíců, nedostatečný „postih“ při předčasném ukončení smlouvy, 
informace o vyplacených prostředcích při předčasném ukončení smlouvy je k dispozici správci daně 
pouze ad hoc a neexistuje průběžný monitorovací systém), které jsou povinně oznamovány finančními 
institucemi správci daně na základě CRS, resp. zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. 
Pokud by v případě doplňkového penzijního spoření Česká republika ignorovala názor OECD, byla by 
následně hodnocena jako stát špatně implementující CRS, který nebojuje s daňovými úniky. 

Dále se v návrhu vyhlášky vypouští z okruhu „vyňatých účtů“ účty důchodového spoření podle 
zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o důchodovém spoření“). Vynětí těchto účtů se stalo obsoletním z důvodu zrušení tzv. druhého pilíře 
systému důchodového zabezpečení v České republice.  

Způsob a postup při ukončení druhého pilíře upravil zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového 
spoření, ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2016. Účastníci důchodového 
spoření se na jeho základě mohli rozhodnout, zda chtějí v rámci likvidace důchodových fondů vyplatit 
své prostředky, nebo je převést na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním 
připojištění. Penzijní společnosti ukončily výplaty prostředků účastníků důchodového spoření ke dni 
31. prosince 2016. 

Dnes již není důvod k zařazení produktu důchodového spoření mezi neoznamované účty, neboť se 
jedná o již neexistující produkt, jehož peněžní prostředky byly jeho účastníkům vyplaceny nebo 
převedeny do tzv. třetího pilíře. 

Návrh vyhlášky naopak mezi vyňaté účty i nadále řadí účty penzijního připojištění se stáním 
příspěvkem účastníka podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, jestliže 
celková výše jeho příspěvků za kalendářní rok nepřesáhne částku odpovídající 50 000 USD. Zůstala 
tak v souladu s dosavadní právní úpravou zohledněna poptávka finančních institucí po vynětí určitých 
účtů. Tyto účty podle Ministerstva financí představují nízké riziko daňových úniků a mají velmi 
podobné znaky jako kterýkoliv z vyňatých účtů, uvedených v článku C bodu 17 písm. a) až f) přílohy 
č. 1 k zákonu o mezinárodní spolupráci (provádějící oddíl VIII, pododdíl C bod 17 písm. a) až f) 
přílohy I směrnice DAC II). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB8BKQHNV)



 - 3 - 

Změny v okruhu vyňatých účtu bude nutné rovněž oznámit Evropské komisi, jelikož neoznamované 
účty jednotlivých členských států jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie, avšak tato 
notifikace musí být podpořena odpovídající legislativou. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 
provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu 
vydání  
Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 13d odst. 6 zákona 
o mezinárodní spolupráci při správě daní. Podle tohoto ustanovení Ministerstvo financí stanoví 
vyhláškou seznam vyňatých účtů a oznámí ho Evropské komisi. Navrhovaná právní úprava je 
v souladu se zákonem o mezinárodní spolupráci při správě daní a nejde nad rámec zmocnění k jejímu 
vydání, neboť dochází pouze k zúžení okruhu vyňatých účtů. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie 
Vyhláška je transpozicí směrnice č. 2014/107/EU, kterou se mění směrnice č. 2011/16/EU ze dne 15. 
února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní (která je základní normou pro mezinárodní spolupráci 
v oblasti přímých daní) a o zrušení směrnice 77/799/EHS, pokud jde o povinnou automatickou 
výměnu informací v oblasti daní (dále jen „směrnice DAC 2“). Konkrétně se transponuje 
příloha I směrnice DAC 2, oddíl VIII pododdíl C bod 17 písm. g).  

Podle tohoto ustanovení musí vedle obecné podmínky, že status účtu nemaří účely směrnice a je u něj 
nízké riziko, že bude použit k daňovému úniku, mít vyňatý účet podobné znaky jako kterýkoli z účtů 
popsaných v předcházejících písmenech uvedeného bodu 17 směrnice DAC 2. Pokud vyňatý účet 
nesplňuje jedno z kritérií stanovených směrnicí, musí splňovat náhradní požadavek, tj. každé chybějící 
kritérium musí být nahrazeno. Předpokladem pro posouzení, zda je náhradní požadavek ekvivalentní, 
je posouzení účelu a dopadu chybějícího kritéria. Některé příklady ekvivalentního požadavku jsou 
uvedeny v čl. 51 a 103 komentáře k CRS, který je směrnicí DAC 2 impelementován. Obdobně musí 
být náhradní požadavek posouzen z hlediska účelu směrnice, tj. zabránění daňovým únikům 
(např. kategorie lokálních bank nebyla záměrně z modelových dohod FATCA převzata, přestože 
ze seznamu vyňatých účtů podle těchto modelových dohod CRS a potažmo DAC 2 vychází). 

Návrh vyhlášky těmto požadavkům odpovídá, a je tedy v souladu s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho 
změny 

Právní řád obsahuje vyhlášku č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické 
výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Jelikož by novelou 
dosavadní vyhlášky došlo ke změně jediného paragrafu obsahujícího věcnou úpravu, je vhodnější 
přijmout vyhlášku novou, která dosavadní vyhlášku zruší a nahradí. Nutnost nahrazení pramení 
z obsoletnosti § 2 písm. a) dosavadní vyhlášky a také proto, že dosavadní vyhláška za vyňaté účty 
považuje i účty, které nenaplňují kritéria pro vynětí z oznámení podle směrnice DAC 2. Pokud by 
k vydání nové vyhlášky nebylo přistoupeno, vystavuje se tím Česká republika riziku zahájení řízení 
o porušení smlouvy Evropskou komisí. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí 
České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů 
na specifické skupiny obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé, osoby se 
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zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 
Navrhovaná právní úprava s sebou nenese žádné významné dopady na veřejné rozpočty 
a nepředpokládá se v této souvislosti zvýšení nákladů, a to ani personálních, na straně správce daně.  

Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí, na základě konzultace s Asociací penzijních 
společností České republiky, která sdružuje všech 8 řádně registrovaných společností (podle seznamu 
regulovaných společností České národní banky), bude odhadovaná výše implementačních nákladů 
v rozmezí 0,9  – 4,5 mil. Kč podle velikosti penzijní společnosti a rozsahu vynucených úprav 
v informačním systému. V případě průběžných ročních nákladů se bude finanční dopad pohybovat 
v rozmezí 0,5 – 1,2 mil. Kč, včetně nákladů na zpracování v informačním systému, i osobních nákladů 
a souvisejících administrativních nákladů.  

Navrhovaná právní úprava s sebou nenese sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů 
na specifické skupiny obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Současná i navrhovaná právní úprava respektují zákaz diskriminace a rovnost mužů a žen, neboť 
na základě nich nedochází k neodůvodněnému znevýhodnění nebo naopak zvýhodnění konkrétních 
adresátů. 

Současná ani navrhovaná právní úprava nerozlišují adresáty podle jejich pohlaví, rasy, barvy pleti, 
jazyka, víry, náboženství, politického a jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
Vydáním nové vyhlášky se rozšíří okruh účtů, o kterých budou české oznamující finanční instituce 
povinny oznamovat stanovené osobní údaje správci daně. Posouzení přiměřenosti dopadů na ochranu 
osobních údajů ve vztahu k zamýšlenému účelu právní úpravy – boj s daňovými úniky – již bylo 
provedeno v rámci novely (č. 105/2016 Sb.) zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterou 
byl do české legislativy zaveden společný standard pro oznamování. Zásah byl vyhodnocen jako nutný 
a přiměřený, což lze vztáhnout i na navrhovanou právní úpravu. 

8. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 
Obecně je možné u navrhované právní úpravy ve vztahu ke vzniku korupčních rizik odkázat 
na důvodovou zprávu k novele (č. 105/2016 Sb.) zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, 
k jehož provedení je tato úprava navrhována. Navrhovaná právní úprava nepředstavuje možnost 
vzniku korupčního rizika. Okruh vyňatých účtů je nadále přesně stanoven a neexistuje zde možnost 
diskrece ani na straně oznamující finanční instituce, ani na straně správce daně.  

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu ve smyslu usnesení vlády 
č. 343/D z roku 2015. 
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II. Zvláštní část 
  

K § 1 
Návrh vyhlášky obsahuje seznam vyňatých účtů, u nichž je nízké riziko, že budou využity k daňovým 
únikům. Vyhláška transponuje přílohu I směrnice DAC 2, oddíl VIII pododdíl C bod 17 písm. g). 

Kromě účtů a závazků, které jsou explicitně uvedeny v definici vyňatého účtu podle směrnice DAC II 
(srov. příloha I oddíl VIII pododdíl C bod 17 písm. a) až f), může Česká republika podle písm. g) 
tohoto bodu dále vyjmout a označit jako vyňaté účty i specifické české produkty, pokud nemaří účely 
směrnice a je u nich nízké riziko, že budou použity k daňovému úniku, a pokud mají podobné znaky 
jako kterýkoli z účtů popsaných v předcházejících písmenech směrnice DAC II. 

Seznam takových vyňatých účtů podle písm. g) je třeba nahlásit Evropské komisi (srov. čl. 8 odst. 7a 
směrnice DAC II), což činí Ministerstvo financí. Komise posuzuje, zda návrh na vynětí je v souladu 
s podmínkami stanovenými ve směrnici, v případě špatné transpozice směrnice by České republice 
hrozil tzv. infringement podle Smlouvy o fungování Evropské unie. Seznam je vyhlašován v Úředním 
věstníku Evropské unie a je aktualizován Komisí jednou ročně na základě oznámení členských států. 
Pro Českou republiku v něm nadále, v souladu s oznámením, budou uvedeny jen účty penzijního 
připojištění se státním příspěvkem podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem 
a splňující podmínky podle vyhlášky o vyňatých účtech pro účely automatické výměny informací 
v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.  

Vyhláška stanoví pro účty penzijního připojištění se státním příspěvkem limity po vzoru definice účtů 
explicitně vyňatých v oddíle VIII článku C bodu 17 písm. a) přílohy č. 1 k zákonu o mezinárodní 
spolupráci (provádějící oddíl VIII, pododdíl C bod 17 písm. a) až f) přílohy I směrnice DAC II). 

K § 2 
Jelikož k 31. prosinci 2016 došlo zákonem č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, 
k zániku tzv. II. pilíře důchodového zabezpečení v České republice, stala se dosavadní právní úprava 
zakotvující jako vyňatý účet důchodové spoření účastníka podle zákona upravujícího důchodové 
spoření obsoletní a je na místě její zrušení. 

Zároveň dochází ke zrušení právní úpravy, která z oznamování vynímala účty doplňkového penzijního 
spoření podle znění zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Vyjmout tyto účty 
ze seznamu vyňatých účtů bylo České republice doporučeno hodnotiteli Globálního fóra OECD pro 
transparentnost a výměnu informací pro daňové účely v rámci přezkoumávání implementace 
společného standardu pro oznamování informací o finančních účtech (CRS). Blíže k tomuto tématu 
viz bod 1 obecné části odůvodnění. 

K § 3 
Tato vyhláška je plnohodnotnou náhradou dříve vydané vyhlášky upravující problematiku vyňatých 
účtů. Vzhledem k zastarání a požadavku přehlednosti právního řádu se dosavadní právní úprava 
zrušuje. 

K § 4  
Navrhuje se stanovit účinnost tak, aby návrhem dotčeným oznamujícím českým finančním institucím 
byl dán dostatečný časový prostor pro adaptaci jejich informačních systémů, popř. proškolení 
personálu, jejichž cílem by mělo být řádné splnění prověřovací, zjišťovací a popř. oznamovací 
povinnosti.  
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