
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VI. 

 
Návrh vyhlášky o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 10. prosince 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 4. ledna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1. D K nadpisu vyhlášky 
Za číslem „2019“ doporučujeme vypustit čárku. 

Vyhověno. 
Text vyhlášky byl upraven. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

2. D K § 1  
Poznámku pod čarou č. 1 doporučujeme uvést v dosavadním znění 
podle vyhlášky č. 108/2016 Sb., tj. citovat příslušnou směrnici ve znění 
novel, nikoliv jen novelu této směrnice. 

Vysvětleno. 
Citace směrnice v dosavadní vyhlášce č. 108/2016 Sb. byla nepřesná 
a obsahuje citaci předpisů, které přímo touto vyhláškou nejsou do 
českého právního řádu transponovány. Návrhem vyhlášky dojde 
k uvedení citace do správné podoby, protože návrh vyhlášky 
transponuje pouze novelu Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. 
prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o 
povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, nikoliv 
směrnici samotnou. 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D Doporučující připomínka: 
K Odůvodnění, II. Zvláštní část, k § 2: 
Jelikož je předkládán návrh nové vyhlášky, nikoliv novela vyhlášky 
stávající, doporučujeme text odůvodnění tohoto ustanovení doplnit tak, 
aby bylo zřejmé, z jakého důvodu je jako vyňatý účet uvedeno penzijní 
připojištění se státním příspěvkem a stanovena hranice 50 000 USD. 
Text odůvodnění pojednává pouze o účtech, které již nebyly do návrhu 
vyhlášky oproti stávající vyhlášce č. 108/2016 Sb. uvedeny 

Vyhověno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1.  Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění.  
 
Po stránce materiální: 
Předložený materiál navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 13d 
odst. 6 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě 

Bere se na vědomí. 
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daní.  
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Pro oblast mezinárodní spolupráce při správě daní je stěžejní směrnice 
Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci 
v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, v konsolidovaném 
znění.  
 
Návrh vyhlášky stanoví seznam vyňatých účtů, a navazuje tak na čl. 1 
bod 2 písm. e) směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, 
kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou 
automatickou výměnu informací v oblasti daní (dále jen „DAC II“), 
resp. na čl. 8 odst. 7a směrnice 2011/16/EU ve znění směrnice DAC II. 
Definici vyňatého účtu pak upravuje příloha I, oddíl VIII, pododdíl C, 
bod 17. písm. g) směrnice DAC II. 
 
Připomínky a návrhy změn: 
K návrhu neuplatňujeme žádné připomínky.  
 
Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU slučitelný.  

 
Následující připomínková místa neuplatnila připomínky: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky - 
Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Akademie věd, Bezpečnostní informační služba, Česká národní banka, Finanční arbitr, Hospodářská komora České 
republiky, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Komora daňových poradců, Komora patentových zástupců, 
Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Notářská komora, Poslanecká 
sněmovna – zahraniční výbor, Senát – zahraniční výbor, Úřad pro ochranu osobních údajů, Ústavní soud, Asociace družstevních záložen, Asociace penzijních 
společností ČR, Česká leasingová a finanční asociace, Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK, Katedra finančního práva a národního hospodářství PF 
MU, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Stále zastoupení České republiky při Evropské unii, Asociace pro kapitálový trh, Česká asociace pojišťoven, 
Česká bankovní asociace, Ústav státu a práva AV ČR v. v. i. 
 
V Praze dne 8. ledna 2019 
 
Vypracoval: Luděk Plachký             Podpis: …………………………… 
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