
  VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 23. srpna 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 20. září 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

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

1. Ministerstvo 
dopravy 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

2. Ministerstvo kultury 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 
3. Ministerstvo obrany 1. D K § 50 odst. 5: 

Doporučujeme ustanovení upravit takto: 
 
„(5) Doplňující informace poskytnuté zjednodušeným způsobem 
dotčeným poplatníkem, který není daňovým rezidentem České 
republiky, příslušnému orgánu dotčeného státu, jehož je daňovým 
rezidentem, se považují za poskytnuté tuzemskému příslušnému orgánu 
ke dni, kdy zahraničnímu příslušnému orgánu tyto informace došly, 
pokud zahraniční příslušný orgán zaslal jejich kopii tuzemskému 
příslušnému orgánu.“ 
 
Odůvodnění:  
Smyslem připomínky je jednoznačné vymezení adresáta povinnosti. 
Z daného ustanovení jednoznačně nevyplývá, zda jde o povinnost 
ukládanou v souladu se směrnicí zahraničnímu příslušnému orgánu 
nebo naopak dotčenému poplatníkovi.  
Tato připomínka je doporučující. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. D K části první  
K § 8 odst. 1 písm. a) 
Za slovem „daní“ doporučujeme doplnit čárku. 

Vysvětleno. 
V oblasti daňové legislativy Ministerstvo financí usiluje o to, aby 
psaní čárky před slovem „nebo“ bylo v souladu s pravidly českého 
pravopisu. Podle těchto pravidel se čárka před slovem „nebo“ uvádí 
v případě, kdy je toto slovo použito ve významu (výrazně) 
vylučovacím. V souladu s tím se považuje za vhodnější ponechat 
původně navrhovaný text. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

2. D K části druhé 
K § 9 odst. 1  a k § 10 odst. 1 
Před spojkou „nebo“ doporučujeme odstranit čárku. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 
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Č. 
res. Resort Č. 

př. Z/D Připomínky Vypořádání 
5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
3. D K části druhé 

K § 16 odst. 1 písm. a) 
Za slovem “požádá“ doporučujeme vložit čárku. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo rozšířeno o další pododstavec.  
V oblasti daňové legislativy Ministerstvo financí usiluje o to, aby 
psaní čárky před slovem „nebo“ bylo v souladu s pravidly českého 
pravopisu. Podle těchto pravidel se čárka před slovem „nebo“ uvádí 
v případě, kdy je toto slovo použito ve významu (výrazně) 
vylučovacím. V souladu s tím se považuje za vhodnější ponechat 
původně navrhovaný text. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

4. D K části třetí 
K § 20 odst. 1 písm. d) 
Za slovem „neexistuje“ doporučujeme vložit čárku. 

Vysvětleno. 
V oblasti daňové legislativy Ministerstvo financí usiluje o to, aby 
psaní čárky před slovem „nebo“ bylo v souladu s pravidly českého 
pravopisu. Podle těchto pravidel se čárka před slovem „nebo“ uvádí 
v případě, kdy je toto slovo použito ve významu (výrazně) 
vylučovacím. V souladu s tím se považuje za vhodnější ponechat 
původně navrhovaný text. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

5. D K části třetí 
K § 21 odst. 1 písm. b) 
Před spojkou „nebo“ doporučujeme vypustit čárku. 

Vysvětleno. 
V oblasti daňové legislativy Ministerstvo financí usiluje o to, aby 
psaní čárky před slovem „nebo“ bylo v souladu s pravidly českého 
pravopisu. Podle těchto pravidel se čárka před slovem „nebo“ uvádí 
v případě, kdy je toto slovo použito ve významu (výrazně) 
vylučovacím. V souladu s tím se považuje za vhodnější ponechat 
původně navrhovaný text. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

6. D K části třetí 
K § 29 odst. 3 písm. a) 
Doporučujeme zvážit, zda za slovo „otázka,“ nedoplnit spojku „nebo“, 
případně zda nenahradit čárku na konci textu spojkou „a“. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

7. D K části třetí 
K § 30 odst. 3 písm. a) 
Doporučujeme zvážit, zda za slovo „otázce,“ nedoplnit spojku „nebo“, 
případně zda nenahradit čárku na konci textu spojkou „a“. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

8. D K části třetí 
K § 39 odst. 4 písm. c), k § 45 odst. 3 písm. a), k § 45 odst. 3 písm. 
b) bodu 2 a k § 46 odst. 2 písm. b)  
Za slovy „komise“, “České republiky“, „mlčenlivosti“ a „daně“ 
doporučujeme vložit čárku. 

Vysvětleno. 
V oblasti daňové legislativy Ministerstvo financí usiluje o to, aby 
psaní čárky před slovem „nebo“ bylo v souladu s pravidly českého 
pravopisu. Podle těchto pravidel se čárka před slovem „nebo“ uvádí 
v případě, kdy je toto slovo použito ve významu (výrazně) 
vylučovacím. V souladu s tím se považuje za vhodnější ponechat 
původně navrhovaný text. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

9. D K části třetí 
K § 50 odst. 2 písm. b) bodu 1 
Před spojkou „a“ doporučujeme vypustit čárku. 

Vysvětleno. 
V oblasti daňové legislativy Ministerstvo financí usiluje o to, aby 
psaní čárky před slovem „nebo“ bylo v souladu s pravidly českého 
pravopisu. Podle těchto pravidel se čárka před slovem „nebo“ uvádí 
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Č. 
res. Resort Č. 

př. Z/D Připomínky Vypořádání 
v případě, kdy je toto slovo použito ve významu (výrazně) 
vylučovacím. V souladu s tím se považuje za vhodnější ponechat 
původně navrhovaný text. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D K návrhu zákona, k § 5: Z důvodové zprávy vyplývá, že tento zákon 
neupravuje do detailu autonomně procesní záležitosti při řešení 
daňových sporů, ale předpokládá se subsidiárně použití i jiných 
procesních předpisů, zejména pak daňového řádu a dále pak i obecných 
předpisů o přestupcích, pokud jde o uložení sankce za přestupek podle 
tohoto zákona. Doporučujeme zvážit, zda text uvedený v § 5 je s tímto 
odůvodněním v souladu. 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. D K návrhu zákona, k § 21 odst. 6: Uvedené ustanovení doporučujeme 
přeformulovat, aby bylo dostatečně zřejmé, že i v případě zrušení 
rozhodnutí tuzemského příslušného orgánu a rozhodnutí o tom, že 
žádost je přípustná, bude dotčený poplatník o tomto vyrozuměn. Ze 
stávajícího textu lze nabýt dojmu, že se o tom poplatník dozví pouze 
tehdy, pokud nahlédne do spisu. 

Vyhověno jinak. 
Rozhodnutí se nebude formálně odstraňovat, ale nebude se k němu ze 
zákona přihlížet. Text zákona byl upraven. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

3. D K důvodové zprávě, k bodu 7: V souvislosti s přijetím tohoto návrhu 
zákona lze podle předkladatele očekávat zvýšené finanční náklady na 
zabezpečení jednání poradního orgánu, ale finanční dopady nelze s 
ohledem na neexistenci dostatečných dat a zkušeností kvantifikovat. 
Vzhledem k tomu, že předkladatel má k dispozici informace o počtu v 
současnosti probíhajících řízení podle mezinárodních smluv, 
doporučujeme do materiálu doplnit alespoň odhad ročních nákladů s 
přihlédnutím k těmto řízením a k nákladům vyplývajícím z 
předmětného návrhu zákona (odměny a náhrady výdajů uvedené v § 
31). 

Vysvětleno. 
Finanční dopady návrhu zákona nelze blíže kvantifikovat a jakýkoliv 
přesnější odhad proto není fakticky možné provést. Text důvodové 
zprávy obsahuje argumentaci vysvětlující, proč dopady nelze 
kvantifikovat. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

4. D K důvodové zprávě, k bodu 6.3.2 a odůvodnění k § 52: 
Doporučujeme do materiálu doplnit zhodnocení navrhované právní 
úpravy nově zaváděného přestupku ve smyslu Zásad tvorby právní 
úpravy přestupků schválených usnesením vlády ČR ze dne 31. 
července 2018 č. 498. 

Vyhověno jinak. 
Právní úprava přestupků byla z návrhu zákona vypuštěna. Namísto 
přestupků se bude v případě porušení povinností podle navrhovaného 
zákona aplikovat právní úprava platebních deliktů podle daňového 
řádu. 

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

1. D K materiálu, poznámka pod čarou č. 1: Doporučujeme za číselné 
označení předmětné poznámky pod čarou vložit kulatou závorku tak, 
jak stanovuje čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

2. D K materiálu, § 8 odst. 1 písm. a), § 16 odst. 1 písm. a), § 20 odst. 1 
písm. d), § 39 odst. 4 písm. c), § 45 odst. 3 písm. a) a písm. b) bod 
2., § 46 odst. 2 písm. b) : S ohledem na čl. 42 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme před slovo „nebo“ na konci předmětných 
ustanovení doplnit čárku. 

Vysvětleno. 
V oblasti daňové legislativy Ministerstvo financí usiluje o to, aby 
psaní čárky před slovem „nebo“ bylo v souladu s pravidly českého 
pravopisu. Podle těchto pravidel se čárka před slovem „nebo“ uvádí 
v případě, kdy je toto slovo použito ve významu (výrazně) 
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Č. 
res. Resort Č. 

př. Z/D Připomínky Vypořádání 
vylučovacím. V souladu s tím se považuje za vhodnější ponechat 
původně navrhovaný text. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

3. D K materiálu, § 9 odst. 1, § 10 odst. 1: Vzhledem ke skutečnosti, že 
v předmětných ustanoveních je výčet možností, který není vyjádřen 
v pododstavcích nebo bodech, doporučujeme čárku před slovem 
„nebo“ odstranit, tak jak stanovuje čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

4. D K materiálu, § 10 odst. 4: Upozorňujeme, že vykonávané činnosti 
poradního orgánu jsou obsaženy ve třetím odstavci a nikoli 
v předmětném odstavci čtvrtém, na který je odkazováno. 
Doporučujeme slova „odstavce 4“ nahradit slovy „odstavce 3“. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

5. D K materiálu, § 15 odst. 3 písm. d): Vzhledem ke skutečnosti, 
že následný odstavec 4 předmětného paragrafu ukládá povinnost 
tuzemské uznávané osobě oznamovat změnu údajů podle předmětného 
odstavce, měly by být známy také podmínky, které je třeba splnit, aby 
mohla být příslušná osoba jmenována předsedou poradní komise, 
neboť ze stávajícího navrhovaného znění nemůže příslušná osoba 
vědět, jaké změny má povinnost hlásit a tedy co konkrétně vedlo 
Ministerstvo financí k tomu, aby byla označena za osobu, která „může 
být jmenována předsedou poradní komise“. Zmiňované podmínky, 
které musí být splněny, nejsou uvedeny v navrhovaném právním 
předpise a předkladatel některé z podmínek uvádí pouze ve Zvláštní 
části Důvodové zprávy k § 37 odst. 4, který v navrhovaném znění 
pouze obecně poznamenává, že předsedou „je zpravidla soudce“. 
K uvedenému navíc upozorňujeme, že tuzemská uznávaná nezávislá 
osoba má podle zmiňovaného odstavce 4 povinnost nahlásit, že již 
nemůže být jmenována předsedou poradní komise stejně, jako že již 
pozbyla své způsobilosti či skutečnost, že může být ve střetu zájmů, 
ačkoli za nesplnění jakékoli z těchto povinností neplyne pro tuto osobu 
žádný postih. Doporučujeme materiál v uvedeném smyslu doplnit a 
změnit. 

Vyhověno a vysvětleno. 
Byl upřesněn okruh skutečností, jejichž změnu musí tuzemská 
uznávaná nezávislá osoba oznamovat ústřednímu příslušnému orgánu. 
Pokud jde o předpoklady pro funkci předsedy poradního orgánu, tak 
bylo do důvodové zprávy doplněno vysvětlení, proč v zákoně nejsou 
uvedeny žádné bližší podrobnosti týkající se kvalifikačních 
předpokladů na funkci předsedy. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

6. D K materiálu, § 20 odst. 1 písm. c), § 20 odst. 2 a § 22: 
Upozorňujeme, že v případě, že tuzemský příslušný orgán vyzve 
dotčeného účastníka k poskytnutí doplňujících informací, doba, 
po kterou může tuzemský příslušný orgán rozhodnout, že žádost 
o zahájení řízení o sporné otázce je nepřípustná, na základě § 20 odst. 
2, neběží a nelze tedy v konečném důsledku aplikovat § 20 odst. 1 
písm. c), a to ani po uplynutí lhůty podle § 22. Doporučujeme materiál 
změnit či doplnit ve smyslu uvedeném tak, aby se předešlo uvedeným 
nesrovnalostem. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 
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Č. 
res. Resort Č. 

př. Z/D Připomínky Vypořádání 
9. Ministerstvo vnitra 1. D Doporučující připomínky: 

K § 19: 
Doporučujeme ustanovení doplnit o skutečnost, že pro účely stanovení 
účinnosti zpětvzetí žádosti tuzemský příslušný orgán rovněž vyčká na 
vyrozumění ze strany příslušných zahraničních orgánů, které mají 
povinnost neprodleně ostatní příslušné orgány dotčených členských 
států o tomto ukončení řízení informovat [viz čl. 3 odst. 6 směrnice 
Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení 
daňových sporů v Evropské unii]. 

Vysvětleno. 
Vyčkávání na vyrozumění o zpětvzetí v jiných dotčených státech by 
mohlo vést k procesní komplikaci v případě, kdy by jej dotčený 
poplatník neučinil, ať již omylem nebo záměrně, u všech příslušných 
orgánů. 

9. Ministerstvo vnitra 2. D Doporučující připomínky: 
K § 31 odst. 2: 
Doporučujeme ve zvláštní části důvodové zprávy vyjasnit výši náhrady 
výdajů, která „odpovídá průměru obvyklých náhrad poskytovaných 
vysoce postaveným úředníkům dotčených států“, alespoň pro účely 
České republiky, zvláště s ohledem na skutečnost, že v určitých 
případech je dotčený poplatník povinen tyto náhrady výdajů hradit 
(srov. navrhovaný § 32). 

Vyhověno. 
Do důvodové zprávy byl doplněn příklad takové náhrady výdajů. 

9. Ministerstvo vnitra 3. D Doporučující připomínky: 
K § 42: 
Nepovažujeme za příhodné zařadit do právního předpisu pojem 
„arbitráž na základě poslední nejlepší nabídky“, který není obecně 
právnímu řádu známý ani v něm není definován. Dostačující je dle 
našeho názoru již samo stanovení, že komise pro alternativní řešení 
sporů může postupovat i jiným přiměřeným způsobem, je-li to 
s ohledem na okolnosti vhodné.  

Vysvětleno. 
S návrhem připomínkového místa lze obecně souhlasit, avšak pojem 
arbitráž na základě poslední nejlepší nabídky je v zákoně zmíněn za 
prvé proto, aby bylo možné vykázat, že daný pojem byl řádně 
transponován, a dále proto, že i přes relativní volnost, jakou má 
komise pro alternativní řešení sporů, je přesto vhodné jí používané 
prostředky určitým způsobem usměrnit. 
 
 

9. Ministerstvo vnitra 4. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
Obecně: 
Dáváme na zvážení, zda by namísto slovního spojení „pro účely 
mezinárodní spolupráce při řešení daňových sporů“ nebylo vhodnější 
používat konkrétnější formulaci „pro účely tohoto zákona“. 

Vysvětleno. 
V daňových zákonech se standardně používá spojení „pro účely 
[označení materie]“ namísto „pro účely tohoto zákona“, aby vymezené 
definice nesporně platily i v odpovídajícím podzákonném předpise, 
případně v dalších návazných aktech, v kontextu tohoto zákona 
například ve zmocnění příslušného orgánu. 

9. Ministerstvo vnitra 5. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K nadpisu: 
S odkazem na čl. 31 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „ze dne …,“ neuvádět tučně. Současně 
doporučujeme předkladateli doplnit kalendářní rok. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 6. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 6: 
S odkazem na čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
slova „jiná jurisdikce“ nahradit jiným výrazem, neboť obvykle je slovo 

Vysvětleno. 
V předpisech upravujících mezinárodní spolupráci při správě daní je 
pojem jurisdikce používán jako nadmnožina pojmu stát, protože 
smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mohou být uzavřeny nejen se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBCMJZE62)



   

Č. 
res. Resort Č. 

př. Z/D Připomínky Vypořádání 
jurisdikce chápáno ve významu příslušnost či pravomoc, což však 
v kontextu navrženého ustanovení není příhodné. 

státem, ale mohou se vztahovat i k jinému útvaru, který státem není, 
například Hongkong - zvláštní administrativní oblast Čínské lidové 
republiky. 
 
 

9. Ministerstvo vnitra 7. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 8 odst. 1 písm. a): 
V souladu s čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády navrhujeme za 
slovo „daní“ vložit čárku. 

Vysvětleno. 
V oblasti daňové legislativy Ministerstvo financí usiluje o to, aby 
psaní čárky před slovem „nebo“ bylo v souladu s pravidly českého 
pravopisu. Podle těchto pravidel se čárka před slovem „nebo“ uvádí 
v případě, kdy je toto slovo použito ve významu (výrazně) 
vylučovacím. V souladu s tím se považuje za vhodnější ponechat 
původně navrhovaný text. 

9. Ministerstvo vnitra 8. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 10 odst. 1: 
Jelikož se nejedná o výčet možností, který je vyjádřen v pododstavcích 
nebo bodech, navrhujeme čárku před slovem „nebo“ vypustit, viz čl. 42 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 
Text byl upraven, neboť je to v souladu s konceptem popsaným ve 
vypořádání předchozí připomínky. 

9. Ministerstvo vnitra 9. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 10 odst. 4: 
Doporučujeme opravit chybný odkaz v daném ustanovení, tedy číslo 
„4“ nahradit číslem „3“. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 10. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 14: 
Navrhujeme doplnit odkaz na poznámku pod čarou č. 1, ve které je 
obsažena citace směrnice Rady (EU) 2017/1852. 

Vyhověno jinak. 
§ 14 byl vypuštěn bez náhrady. 

9. Ministerstvo vnitra 11. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru 
K § 15 odst. 2: 
S ohledem na provázanost ustanovení se zákonem upravujícím 
rozhodčí řízení dáváme na zvážení, zda nevložit odkaz na zákon č. 
216/1994 Sb, o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve 
znění pozdějších předpisů, jež by se uplatnil např. i v navrhovaném 
ustanovení § 43 odst. 5. 

Vysvětleno. 
S ohledem na nenormativní charakter poznámek pod čarou a 
skutečnost, že se zpravidla nenovelizují, a tudíž mají tendenci 
zastarávat, používá Ministerstvo financí v daňové legislativě výlučně 
normativní odkazy na právní předpisy tam, kde je takový odkaz 
nezbytný. 

9. Ministerstvo vnitra 12. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 15 odst. 3: 
Navrhujeme pro nadbytečnost odstranit dvojtečku za uvozovací větou. 
Dále pak navrhujeme v písmenech b) až d) odstranit nadbytečná 
zájmena. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 

9. Ministerstvo vnitra 13. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 16 odst. 1 písm. a): 
Navrhujeme za slovo „požádá“ vložit čárku, neboť jde o vyjádření 
variant v pododstavcích. 

Vysvětleno. 
V oblasti daňové legislativy Ministerstvo financí usiluje o to, aby 
psaní čárky před slovem „nebo“ bylo v souladu s pravidly českého 
pravopisu. Podle těchto pravidel se čárka před slovem „nebo“ uvádí 
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v případě, kdy je toto slovo použito ve významu (výrazně) 
vylučovacím. V souladu s tím se považuje za vhodnější ponechat 
původně navrhovaný text. 

9. Ministerstvo vnitra 14. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 18 odst. 2: 
Pro zvýšení srozumitelnosti textu ustanovení navrhujeme za slova 
„vyrozumí o“ vložit slovo „podané“. 

Vyhověno jinak. 
Za slovní spojení „vyrozumí o“ bylo vloženo slovo „přijetí“. 

9. Ministerstvo vnitra 15. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 21 odst. 1: 
Doporučujeme v úvodní části ustanovení slovo „komisí“ nahradit jeho 
gramaticky správným tvarem, tedy slovem „komisi“. 

Vysvětleno. 
Spojení „žádost o posouzení přípustnosti žádosti o zahájení řízení o 
sporné otázce poradní komisí“ je celé jedním termínem. Poradní 
komise posuzuje přípustnost žádosti o zahájení řízení o sporné otázce, 
pokud o to dotčený poplatník požádá. Obě žádosti se předkládají 
příslušnému orgánu. 

9. Ministerstvo vnitra 16. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 21 odst. 5: 
Pro zachování jednoty právního předpisu navrhujeme slovo „předá“ 
nahradit slovem „oznámí“, které považujeme v daném případě za 
výstižnější. 
Obdobnou připomínku vztahujeme také k navrhovanému § 41 odst. 4. 

Vysvětleno. 
Pojem oznamování je v návrhu zákona vyhrazen procesnímu úkonu 
spojenému s právním institutem doručování. 

9. Ministerstvo vnitra 17. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K části třetí, hlavě I, dílům 3 a 4: 
Z hlediska logické posloupnosti doporučujeme díl 3, který upravuje 
doplňující informace, zařadit až za díl 4 obsahující řešení sporné otázky 
dohodou (srov. ustanovení § 23, které zakotvuje výzvu k poskytnutí 
informací při řešení případu dohodou). 

Vysvětleno. 
Řešení sporné otázky dohodou procedurálně následuje až po případné 
výzvě a poskytnutí doplňujících informací podle § 22, které mohou být 
nezbytné pro samotné posouzení přípustnosti žádosti o zahájení řízení 
o sporné otázce. 

9. Ministerstvo vnitra 18. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. 29 odst. 2: 
Navrhujeme slovo „pouze“ vypustit pro nadbytečnost, i bez něj 
z ustanovení jasně plyne, že lze rozhodnutí o sporné otázce uplatnit jen 
do 60 dnů ode dne nabytí právní moci. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 19. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 30 odst. 1 písm. b): 
Doporučujeme slovo „vyjde“ nahradit slovem „vyšlo“. 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

13. Ministerstvo 
životního prostředí 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 
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14. Úřad vlády České 

republiky 
- 

Kabinet vedoucího 
Úřadu vlády 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1. ? Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně 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: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předložený návrh implementuje do české právního řádu směrnici 
Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení 
daňových sporů v Evropské unii (dále jen „DRM“).  Návrhu se týká 
rovněž Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou 
zisků sdružených podniků (úmluva o arbitráži), která byla 
publikována v Úředním věstníku EU pod číslem 90/436/EHS a ke které 
ČR přistoupila (viz Sdělení MZV č. 93/2006 Sb.m.s.).  
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.  
Mnohá ustanovení návrhu jsou chybně vykazována jako 
implementační, ač dle našeho názoru z DRM neplynou. Připomínky ke 
konkrétním ustanovením, kterých se to týká, jsou uvedeny níže. 
V případě, že nebude předkladatelem vysvětleno, z kterých článků 
DRM daná textace vychází, žádáme o odpodtržení těchto ustanovení 
v návrhu a rovněž o jejich vypuštění z rozdílové tabulky.  
V návaznosti na to i rozdílová tabulka vykazuje nepřesnosti, resp. 
k ustanovením návrhu jsou mnohdy vykazovány články DRM, které se 
zněním návrhu nekorespondují. Jedná se zejména o: 

- § 5 dle našeho názoru neodpovídá čl. 1  
- § 10 odst. 3 neodpovídá čl. 13 a 14 
- § 10 odst. 4 neodpovídá čl. 6 odst. 1, čl. 10 odst. 1 a čl. 13 

odst. 3 
Rozdílovou tabulku žádáme revidovat.  

Vyhověno. 
Byla provedena revize rozdílové tabulky a s tím související úprava 
podtržení. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

2. Z Obecně k působnosti DRM: 
Směrnice DRM ve svém čl. 1 jasně vymezuje svou působnost na oblast 

Vyhověno jinak. 
V návaznosti na jednání dne 8. října 2018 byla změněna systematika 
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- 

Odbor kompatibility 
sporů vznikajících mezi členskými státy Evropské unie, jestliže tyto 
spory vyplývají z výkladu a uplatňování smluv a úmluv, které se týkají 
zamezení dvojího zdanění příjmů a případně majetku. Předkladatel 
však do návrhu zahrnul, nad rámec působnosti DRM, i vztahy, resp. 
možnost řešení sporů, které vznikají na základě mezinárodní smlouvy 
ve vztahu ke třetím zemím (viz § 1 písm. b)). Podotýkáme, že zvolený 
koncept značně znepřehledňuje celý návrh a de facto ho komplikuje, 
protože DRM s rozšířením působnosti nepočítá. Dochází tak 
k paradoxním situacím, kdy namísto nastavení komplexního systému 
řešení mezinárodních sporů se obecně platné zásady vyplývající 
z DRM v případě řešení sporů se třetími zeměmi nepoužijí. Příkladmo 
lze uvést § 29 odst. 2 a 5 - včasné uplatnění rozhodnutí o sporné otázce, 
které v případě třetích zemí není závazné, resp. lhůty stanovené 
vnitrostátním právem se neuplatní. Další případ lze nalézt v § 14  - 
seznam uznávaných nezávislých osob, který odkazuje na DRM (čl. 9), 
který se v případě neunijních států pravděpodobně neuplatní, protože 
DRM ho upravuje pouze pro účely EU. Další příklady jsou uvedeny 
níže.  
 
Z důvodů uvedených v tomto stanovisku jsme jednoznačně proti 
navržené úpravě, která jde nad rámec DRM v tom smyslu, že vztahuje 
její působnost i na třetí země.   
 
S ohledem na výše uvedené žádáme o odstranění těch částí návrhu, 
které jdou nad rámec DRM.  
Konkrétně se jedná o: 

• § 1 odst. 1 písm. b) 
• § 3 odst. 2 
• § 17 odst. 3 písm. b) 
• § 19 odst. 3, část věty za čárkou: „a to i pokud některý 

z dotčených států není členským státem Evropské unie“ 
• § 20 odst. 4 věta za středníkem: „to neplatí, pokud některý 

z dotčených států není členským státem Evropské unie“ 
• § 21 odst. 2 písm. e) 
• § 24 odst. 2 sousloví: „pokud tak stanoví mezinárodní 

smlouva“ 
• § 25 odst. 1 písm. b)  
• § 29 odst. 2 věta: „nebo nestanoví-li mezinárodní smlouva, že 

se vnitrostátní lhůty neuplatní“ 
• § 29 odst. 5 věta za středníkem: „ to neplatí, pokud některý 

z dotčených států není členským státem Evropské unie a 

zákona tak, aby došlo k jasnému vymezení právní úpravy výlučně 
navázané na členské státy Evropské unie. 
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mezinárodní smlouva nestanoví, že se vnitrostátní lhůty 
neuplatní“ 
 

Tato připomínka je zásadní. 
16. Úřad vlády České 

republiky 
- 

Odbor kompatibility 

3. Z K implementaci čl. 3 odst. 3 písm. c) DRM: 
Toto písmeno stanoví výčet podrobných informací o skutkové podstatě 
a okolnostech případu, které musí dotčená osoba uvést ve stížnosti. 
Jedná se zejména o informace o struktuře transakce, vztazích mezi 
dotčenou osobou a ostatními osobami, jakož i případně o skutečnostech 
stanovených v dobré víře v závazné vzájemné dohodě mezi dotčenou 
osobou a orgánem daňové správy. Písm. c) směrnice je v návrhu 
provedeno zejména v § 17 odst. 1 písm. d), a to obecně jako podrobné 
informace o sporné otázce, včetně kopií podpůrných dokladů. Textace 
§ 17 odst. 1 písm. d) považujeme na nedostatečnou, neboť předmětný 
článek DRM je širší. Žádáme doplnit.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Text ustanovení byl v návaznosti na jednání dne 8. října 2018 upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

4. Z Implementace čl. 7  DRM: 
Dále v návrhu postrádáme provedení celého čl. 7 DRM, který upravuje 
postup zřízení poradní komise vnitrostátním orgánem oprávněným 
k jejímu jmenování v případě, že poradní komise nebyla zřízena 
příslušnými orgány.  Nutno vyjasnit.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Jak z jednání před vznikem směrnice, tak ze samotné směrnice plyne, 
že činnost podle čl. 7 má podle volby členského státu činit buď soud, 
nebo jiný orgán oprávněný ke jmenování (např. obdoba rozkladové 
komise, jiný úřad, …), protože v některých členských státech 
Evropské unie je považováno za nepředstavitelné, aby jmenování do 
obdobné komise prováděl soud. Srov. čl. odst. 1 první pododstavec. 
Výkonem této pravomoci ale nemají být pověřeny paralelně dva 
orgány veřejné moci, jak soudy, tak jiný jmenovací orgán. To by bylo 
nelogické, nadbytečné a nehospodárné.  
 
V České republice soud tuto funkci může zastávat, a proto nemá smysl 
určovat jiný jmenovací orgán. Náhradním jmenovacím orgánem tak 
bude pouze soud. 
 
Směrnice pak v čl. 7 odst. 3 stanoví, jaký procesní postup má být 
použit u toho, kterého orgánu, ať již jde o soud, nebo o jiný jmenovací 
orgán. Protože v České republice bude náhradním jmenovacím 
orgánem pouze soud, nemá smysl upravovat procesní postup jiného 
jmenovacího orgánu. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

5. Z K § 3 odst. 1: 
Není jasné, proč předkladatel v písm. a) v případě smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění podotýká, že je součástí právního řádu ČR, a v písm. 
b) téhož paragrafu v případě úmluvy o zamezení dvojího zdanění 

Vysvětleno. 
Zatímco smlouvy o zamezení dvojímu zdanění představují z principu 
neurčitou množinu mezinárodních smluv, tak smlouva podle písm. b), 
tzv. Arbitrážní konvence je právě jedna. Navíc není vyloučeno, že by 
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v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků již toto stanoveno 
není. Předpokládáme, že rovněž úmluva je součástí českého právního 
řádu. Žádáme upravit.  
 
 
 
Nad to se domníváme, že by v případě písm. a) mělo být za slova 
„dvojímu zdanění“ doplněno slovo „příjmů“. V anglické verzi čl. 1 
DRM je uvedeno „This Directive lays down rules on a mechanism to 
resolve disputes between Member States when those disputes arise 
from the interpretation and application of agreements and conventions 
that provide for the elimination of double taxation of income and, 
where applicable, capital.“ V písm. b) pak sousloví „úmluva 
…v souvislosti s úpravou zisků…“ má zahrnovat to, co směrnice uvádí 
pod pojmem „capital“, tj. v české verzi „majetek“? Žádáme vyjasnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

se na území České republiky mohla přímo uplatňovat daňová smlouva 
uzavřená Evropskou unií za členské státy (zákon by se na takové 
smlouvy aplikoval, pokud by smlouvy obsahovaly článek o řešení 
případů dohodou, jak předpokládá § 17 návrhu). Proto je formulace 
v písm. a) obecná, zatímco formulace v písm. b) konkrétní. 
 
Vyhověno. 
Text zákona byl upraven v souladu s textem směrnice. 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

6. D K § 8: 
Prostředky ochrany jsou pro účely mezinárodní spolupráce při řešení 
daňových sporů – opravný prostředek, dozorčí prostředek nebo jiný 
prostředek ochrany při správě daní, případně návrh na zahájení řízení 
před soudem. Relevantních článků DRM je hned několik. Příkladmo 
lze uvést např. čl. 3 odst. 1, odst. 3 písm. e) bod ii) či čl. 4 odst. 2. 
Z pochopitelných důvodů nejsou v těchto článcích DRM specifikovány 
konkrétní opravné prostředky, protože každý členský stát bude mít 
pravděpodobně jiné, ovšem termín „prostředek ochrany“ není znám ani 
českému právnímu řádu. Ani důvodová zpráva v tomto ohledu 
neposkytuje vysvětlení, co lze pod tento termín zahrnout. Žádáme 
alespoň do důvodové zprávy uvést, o jaké prostředky – řádné; 
mimořádné se v tomto  případě jedná, a vysvětlit, co se míní „jiným 
prostředkem ochrany“.  

Vyhověno. 
Jde o prostředky ochrany podle daňového řádu, které se dělí na 
opravné prostředky, dozorčí prostředky a na ostatní prostředky 
ochrany, jako například námitka, podnět k ochraně před nečinností 
nebo stížnost.Text důvodové zprávy byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

7. D K § 10 odst. 4 -  zde je omylem odkazováno na odst. 4, namísto 
odstavce 3. Žádáme upravit.  
 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

8. D K § 11: 
Tento paragraf stanoví složení poradní komise ve složení předsedy, 
jednoho zástupce každého příslušného orgánu a 1 uznávané nezávislé 
osoby, tj. celkem v počtu 3 členů. Čl. 8 odst. 1 písm. b) a c) DRM však 
stanoví, že každý členský stát může jmenovat až 2 osoby. Ostatně v § 
37 odst. 3 návrhu je toto provedeno. Z důvodu systematiky návrhu je 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 
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Č. 
res. Resort Č. 

př. Z/D Připomínky Vypořádání 
vhodné promítnout dotčený článek DRM již do § 11, tzn. primárně 
stanovit, že počet členů poradního orgánu se může zvýšit až na 2 
v každé dotčené skupině (tj. u příslušného orgánu a u uznávané 
nezávislé osoby).  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

9. Z K § 13 odst. 1: 
Jsme názoru, že písm. a), které pouze konstatuje, že uznávaná nezávislá 
osoba je osoba zapsaná na seznam uznávaných nezávislých osob, je 
nadbytečné a navíc matoucí, neboť vytváří třetí (ale vlastně 
nadřazenou) kategorii. Z písm. b), které definuje tuzemskou uznávanou 
nezávislou osobu, vyplývá, že jméno této osoby musí být součástí 
seznamu podle čl. 9 DRM. Naproti tomu v písm. c) uvedení 
skutečnosti, že je zahraniční uznávaná nezávislá osoba rovněž uvedena 
na seznamu, postrádáme. Předpokládáme, že expert ze zahraničí bude 
uveden na seznamu na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného 
členského státu EU. Žádáme doplnit.  
 
V odst. 2 žádáme nahradit slovo „dbá“ slovem „zajistí“, neboť dle 
našeho názoru toto slovo lépe vystihuje povinnost členského státu 
jmenovat nejméně 3 osoby na seznam uznávaných nezávislých osob 
(viz čl. 9 odst. 1 DRM).  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení bylo přeformulováno. Nad rámec uvedeného lze uvést, že 
vymezení uznávané nezávislé osoby není nadbytečné, protože jde o 
sběrný pojem, který se v návrhu zákona samostatně používá. Tato 
„třetí, nadřazená kategorie“ je proto v zákoně zcela záměrně. Srov. 
např. § 31, § 38, § 40 a § 43 (v původním číslování ustanovení). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

10. D K § 14: 
Odkaz na seznam uznávaných nezávislých osob dle DRM považujeme 
za nadbytečný. Dáváme ke zvážení jeho vypuštění, resp. provazbu 
prostřednictvím poznámky pod čarou v § 13.  

Vyhověno. 
Odkazy na seznam byly vypuštěny. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

11. Z K § 17 odst. 3: 
Tento odstavec upravuje povinnost dotčeného poplatníka podat žádost 
o zahájení řízení všem příslušným orgánům členských států, a případně 
též příslušnému orgánu určenému podle mezinárodní smlouvy. Čl. 3 
odst. 1 písm. a) a b) DRM, který je v tomto případě relevantní, dále 
stanoví, že dotčená osoba musí zajistit, aby tato žádost byla podána 
buď v jednom z úředních jazyků dotčeného členského státu v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, nebo v jakémkoliv jiném jazyce, 
který je pro dotčený členský stát pro tyto účely přijatelný. Požadavek 
dotčeného článku DRM v návrhu postrádáme. Žádáme doplnit.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
Tuto otázku plně řeší § 76 daňového řádu, podle kterého je jednacím 
jazykem čeština. Toto ustanovení pak dále stanoví, že v určitém řízení 
lze ad hoc připustit používání jiného jazyka, nebo lze sdělením na 
úřední desce tuto skutečnost upravit paušálně. 
Protože má být tento jazykový režim využit i při mezinárodní 
spolupráci při řešení daňových sporů a protože vyhovuje čl. 3 odst. 1 
písm. a) a b) směrnice, není nutné v návrhu zákona tuto skutečnost 
upravovat znovu, protože obecná úprava v daňovém řádu je 
postačující. 
Pro zvýšení právní jistoty adresátů bylo do zákona doplněno výslovné 
ustanovení o tom, že se podání v jiných státech podává v souladu 
s tamními právními předpisy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNBCMJZE62)



   

Č. 
res. Resort Č. 

př. Z/D Připomínky Vypořádání 
16. Úřad vlády České 

republiky 
- 

Odbor kompatibility 

12. Z K § 17 odst. 4: 
Tento odst. stanoví, že řízení o sporné otázce lze zahájit bez ohledu na 
to, zda se opatření vedoucí ke sporné otázce stalo podle právních 
předpisů daného dotčeného státu konečným nebo dotčený poplatník 
využil dostupných prostředků ochrany. Z uvedeného by mohlo 
vyplývat, že se řízení zahájit může, ale také nemusí, což z  čl. 16 odst. 
3 DRM, který je relevantní, nevyplývá. Žádáme proto nahradit slovo 
„lze zahájit“ slovy „se zahájí“. Dále není jasné, co je míněno 
„dostupnými“ prostředky ochrany. Jsou to jiné prostředky než ty 
uvedené v § 8 návrhu? Žádáme vysvětlit, event. upravit.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Diskrece na daném místě nemá být umožněna, smyslem ustanovení je 
stanovit, že uplatnění prostředků ochrany nebrání podání žádosti. 
Ustanovení bylo v tomto směru upraveno, aby bylo pro adresáty 
jasnější.  
Dostupnými prostředky ochrany se rozumí ty prostředky ochrany, 
které bylo možno použít ve vztahu ke konkrétní sporné otázce. Jejich 
dostupnost však vyplývá z kontextu, a proto bylo z normativního textu 
vypuštěno. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

13. D K § 19 odst. 1 a 3: 
Tento paragraf, resp. jeho odst. 1 a 2, upravuje zpětvzetí žádosti o 
zahájení řízení o sporné otázce vůči příslušným orgánům členských 
států EU ve smyslu čl. 3 odst. 6 DRM. To je účinné ke dni, kdy bylo 
učiněno vůči prvnímu z těchto orgánů. V případě odst. 3, který se týká i 
třetích zemí, je však situace jiná. Není jasné, kdy, nastane účinek 
zpětvzetí žádosti v případě nečlenských států. Musí být dále i v případě 
nečlenských států EU zpětvzetí učiněno vůči všem příslušným 
orgánům? Žádáme vysvětlit a upravit. Odkazujeme však i na obecnou 
zásadní připomínku výše.  

Vysvětleno. 
V případě řízení ve vztahu ke třetím zemím se žádost podává pouze 
jednomu z příslušných orgánů. V takovém případě se zpětvzetí činí 
také tam, kde byla žádost podána. Pokud touto zemí není Česká 
republika, podává se tak zpětvzetí u zahraničního příslušného orgánu. 
Tuzemský příslušný orgán však v návaznosti na to zastaví řízení podle 
§ 106 odst. 1 písm. f) daňového řádu, protože se řízení stalo 
bezpředmětným. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

14. D K § 20 odst. 1 písm. d): 
Jsme si vědomi, že důvod nepřípustnosti žádosti o zahájení řízení o 
sporné otázce z důvodu neexistence sporné otázky vyplývá z čl. 5 odst. 
1 písm. b) DRM, nicméně nám není jasné, jak je možné již v této fázi 
řízení vědět, že sporná otázka neexistuje. Máme za to, že se tato 
skutečnost zjistí až v rámci rozhodnutí v meritu věci, tj. v rámci 
materiálního přezkumu. Žádáme vysvětlit.  

Vysvětleno. 
O přípustnosti podání rozhoduje příslušný orgán již se znalostí všech 
potřebných informací a je tak schopen posoudit, zda nejde o zjevný 
omyl v meritu věci či evidentní nesprávnost. Eventuálně může jít o 
případ, kdy se jedná o záležitost, která je buď zcela jasná (obdoba acte 
claire) nebo záležitost již vyjasněná (obdoba acte éclaire), a tedy není 
prostor pro spor. 
Pokud se skutečnost, že sporná otázka vlastně neexistuje, projeví až 
v pozdější fázi řízení, tedy po posouzení přípustnosti žádosti, odrazí se 
to přímo v rozhodnutí o sporné otázce. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

15. D K odst. 4 :  
Zde opět dochází v rámci návrhu ke „dvojkolejnosti úpravy“ v rámci 
EU a v případě třetích zemí a de facto ke znevýhodnění řešení sporů 
v rámci třetích zemí, resp. k nejasnosti, jak bude daná otázka řešena. 
V případě unijních států se při posuzování přípustnosti žádosti, pokud 
příslušný orgán nerozhodne ve lhůtě 6 měsíců, presumuje její 
přípustnost, u třetích zemí toto neplatí. Řešení přípustnosti žádosti se 
tak může prodloužit na neomezenou dobu?  
 K tomu odkazujeme na obecnou zásadní připomínku výše. 

Vysvětleno. 
Fikce přípustnosti je institut, který vyplývá ze směrnice a není žádoucí 
jej promítnout i mimo působnost směrnice, protože tento postup by 
nebyl harmonizovaný s druhým dotčeným státem. 
Na rozhodnutí o přípustnosti žádosti se pak uplatní standardní instituty 
ochrany před nečinností. 
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Č. 
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př. Z/D Připomínky Vypořádání 
16. Úřad vlády České 

republiky 
- 

Odbor kompatibility 

16. D K § 21 odst. 1 písm. a)  a b): 
Žádáme uvést, na základě kterého ustanovení DRM je stanoveno, že 
v případě žádosti o zahájení řízení o nepřípustnosti sporné otázky musí 
žádost obsahovat prohlášení, že v žádném z dotčených států neprobíhá 
řízení o prostředku ochrany a tento prostředek nelze uplatnit nebo se ho 
poplatník vzdal. Domníváme se, že to z DRM nevyplývá. Dále žádáme 
vyjasnit, jaký je vztah tohoto ustanovení k § 17 odst. 4 návrhu, který 
umožňuje řízení o sporné otázce podle mezinárodní smlouvy zahájit 
bez ohledu na to, zda se stalo opatření vedoucí ke sporné otázce podle 
předpisů dotčeného státu konečným nebo dotčený poplatník využil 
všech prostředků ochrany. 

Vysvětleno. 
Tato povinnost vyplývá z čl. 6 odst. 1 druhého pododstavce věty 
poslední směrnice. 
Pokud jde o vztah § 17 odst. 4 a § 21 odst. 1 lze konstatovat, že první 
upravoval žádost o zahájení řízení o sporné otázce (kterou lze podat 
bez ohledu na případné uplatněné prostředky ochrany), zatímco druhý 
upravoval žádost o posouzení přípustnosti této žádosti poradním 
orgánem, tedy zvláštní opravný prostředek pro případ mezinárodní 
neshody ohledně přípustnosti žádosti, kde je ale žádoucí, aby nejprve 
byla rozhodnutí o přípustnosti (či nepřípustnosti) pravomocná. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

17. Z K § 24 odst. 3: 
Jsme názoru, že z čl. 4 odst. 1 DRM přímo nevyplývá, že v případě 
odůvodněného sdělení dotčeného orgánu určeného ostatním příslušným 
orgánům ohledně prodloužení lhůty pro dosažení dohody o 1 rok musí 
tyto orgány sdělení bezvýhradně přijmout. V anglické verzi čl. 4 odst. 1 
DRM je uvedeno „The period of 2 years referred to in the first 
subparagraph may be extended by up to 1 year at the request of a 
competent authority of a Member State concerned to all of the other 
competent authorities of the Member States concerned, if the 
requesting competent authority provides written justification“. 
Žádáme upravit.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Z výkladu směrnice lze jednoznačně odvodit, že v případě předložení 
odůvodněné žádosti se nepředpokládá její odmítnutí. Tato skutečnost 
byla potvrzena při komunikaci s Evropskou komisí. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

18. D K § 25 odst. 4: 
Poradní orgán při posuzování sporné otázky vychází z mezinárodní 
smlouvy a z použitelných vnitrostátních předpisů dotčených států. To 
navazuje na § 36 odst. 3 písm. c), resp. čl. 11 odst. 1 DRM. V případě 
homogenních právních předpisů dotčených států pravděpodobně 
nevznikne problém, ovšem jak bude řešena situace, kdy si bude 
jednotlivá vnitrostátní úprava odporovat? Žádáme vyjasnit.  

Vysvětleno. 
Jde o požadavek směrnice. Poradní orgán je ustaven k výkladu 
sporných ustanovení mezinárodní smlouvy nebo k posouzení sporu o 
aplikaci mezinárodní smlouvy, což zahrnuje i posouzení vnitrostátních 
právních předpisů dotčených států navazujících na tuto mezinárodní 
smlouvu. Poradní orgán z těchto předpisů vychází, není jimi však 
vázán (čl. 14 odst. 2 směrnice). Poradní orgán by tak neměl být 
zaskočen odporující si vnitrostátní právní úpravou. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

19. D K § 27 odst. 2: 
Žádáme vyjasnit, kde má v DRM oporu rozsah přezkumu stanovený v 
§ 27 návrhu. 

Vysvětleno. 
Rozsah přezkumu vychází z čl. 15 odst. 4 směrnice druhého 
pododstavce. Širší přezkum by byl v rozporu s tímto ustanovením. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

20. Z K § 29 odst. 5: 
Odchylka pro třetí země ve větě za středníkem zakládá nelogickou 
právní úpravu. V tomto odkazujeme na obecnou zásadní připomínku 
výše. 
 

Vysvětleno. 
Samo prolomení lhůty pro stanovení daně je citlivým zásahem do práv 
daňových subjektů, proto je podle § 148 daňového řádu objektivní 
délka této lhůty nejvýše 10 let, ať by již byla v souladu se zákonem 
jakkoliv prodlužována z výchozí subjektivní lhůty 3 let. 
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př. Z/D Připomínky Vypořádání 
Odstavec 5 je dále implementační k čl. 15 DRM a mimo jiné stanoví, 
že v případě změny nebo zrušení rozhodnutí o stanovení daně na 
základě rozhodnutí o sporné otázce není založen nárok na úrok 
z neoprávněného jednání správce daně. Současně je stanoveno, že 
pokud bylo rozhodnutí o sporné otázce uplatněno včas, lze v souladu 
s ním stanovit daň i v případě, že lhůta pro její stanovení již uplynula. 
Není zřejmé, kde v DRM má tato úprava oporu. Žádáme vyjasnit.   
 
Tato připomínka je zásadní. 

I přes tuto objektivní lhůtu však v některých případech mezinárodní 
smlouvy (a nyní nově i směrnice) připouštějí prolomení této lhůty tak, 
že se výsledek řízení o sporné otázce může v daňovém řízení projevit i 
po uplynutí této objektivní lhůty. Jde však o absolutní výjimku, která 
má navíc odraz i ve druhém smluvním státě. 
 
Ve vztahu ke třetím zemím se proto navrhuje respektovat úpravu 
stanovenou příslušnými smlouvami o zamezení dvojímu zdanění (příp. 
lhůty domácí není-li tato otázka ve smlouvě řešena), neboť v případě 
jednostranného prolomení lhůt pouze ze strany České republiky není 
zajištěna reciprocita. 
 
Pokud jde o prolomení lhůty pro stanovení daně, jde o čl. 15 odst. 4 
druhý pododstavec směrnice. 
 
Pokud jde o úrok z neoprávněného jednání správce daně, pak jde o 
institut daňového řádu, vůči kterému je třeba se vymezit, protože i 
kdyby tato část ustanovení byla ze zákona vypuštěna, pak by se 
v souladu s aktuální judikaturou v této věci patrně uplatnil § 254 
daňového řádu. Slovo patrně je použito záměrně, protože záleží na 
úvaze soudů. Z jazykového hlediska lze sice konstatovat, že skutková 
podstata tohoto úroku sice sama o sobě na případy změny stanovené 
daně v důsledku rozhodnutí o sporné otázce bez dalšího nedopadne, 
ale lze očekávat, že by soudy tento úrok dotčeným poplatníkům 
přiznaly, protože stávajícím judikatorním trendem je vykládat tento 
institut jako zrcadlový k § 252 daňového řádu (obdobný úrok, ale 
placený daňovým subjektem a bez sankční složky) s tím, že 
zákonodárce toto zrcadlové působení musí případně explicitně 
vyloučit, pokud není v daném případě chtěné.  
 
Úrok z neoprávněného jednání správce daně má na rozdíl od úroku 
z prodlení v sobě zahrnutu i sankční složku, protože jde o 
paušalizovanou náhradu škody způsobenou veřejnou mocí, která se 
uplatní vedle obecné úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu veřejné moci. 
 
S ohledem na povahu řízení o sporné otázce ale vždy nelze 
konstatovat, že v daném případě je na místě aplikovat takovou 
paušalizovanou náhradu škody. Proto se navrhuje aplikaci § 254 
daňového řádu vyloučit, protože je v daném kontextu nevhodné ji 
zachovat, a navrhuje se tak ponechat náhradu případné škody na 
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Č. 
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př. Z/D Připomínky Vypořádání 
obecných předpisech. 
 
Lze tak shrnout, že ustanovení je transpoziční, protože upravuje 
implementační detail, který sice směrnice sama o sobě neřeší, ale bez 
kterého by provedení transpozice mělo nežádoucí účinky. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

21. D K § 30 odst. 2: 
Žádáme uvést, z čeho vyplývá lhůta 2 let, ve které je možné podat 
návrh na vyslovení nezávaznosti stanoviska. Domníváme se, že DRM 
toto nestanoví.  

Vysvětleno. 
Jde o implementační detail, který sice směrnice sama o sobě neřeší, ale 
bez kterého by provedení transpozice nebylo rozumně možné. 
Lhůta byla inspirována slovenským návrhem transpozičního zákona. 
Uznávaná nezávislá osoba, která je členem poradního orgánu, má po 
jeden rok od skončení členství zakázáno dostat se do postavení, pro 
které by příslušný orgán mohl podat námitku. Protože podání návrhu 
na vyslovení nezávaznosti stanoviska poradního orgánu významným 
způsobem zasahuje do právní jistoty dotčeného poplatníka, je žádoucí 
pro podání tohoto návrhu určit propadnou lhůtu. Navrhuje se proto, 
aby tato lhůta byla o 1 rok delší, než období, po které je uznávané 
nezávislé osobě stanoven tento zákaz. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

22. Z K odst. 5: 
Žádáme vyjasnit, z čeho vyplývá skutečnost, že účastníkem řízení o 
návrhu na vyslovení nezávaznosti stanoviska je tuzemský příslušný 
orgán a dotčená osoba. Současně není jasné, proč není účastný i 
příslušný orgán druhého členského státu. Žádáme vysvětlit.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
V čl. 15 odst. 4 druhém pododstavci směrnice se upravuje možnost 
vyslovení nezávaznosti soudem. Z povahy věci plyne, že se tak bude 
dít v určitém řízení. Je nevhodné, aby šlo o řízení konané z moci 
úřední, a tedy by mělo být zahajováno na návrh. Prospěch z tohoto 
řízení bude mít tuzemský příslušný orgán – ten se tím zbavuje 
závaznosti stanoviska poradního orgánu (dotčený poplatník 
nevystupuje v roli navrhovatele, protože ten má jako procesní 
prostředek to, že rozhodnutí případně neuplatní). Jako navrhovatel je 
tuzemský příslušný orgán účastníkem řízení. Řízení má dopad na 
práva a povinnosti dotčeného poplatníka, proto je účastníkem řízení i 
tento dotčený poplatník. Pokud by jím nebyl, bylo by nepřípustně 
zasahováno do jeho ústavních práv. 
 
Pokud jde o zahraniční příslušné orgány, lze konstatovat, že není 
typické, aby před českými soudy vystupoval v roli procesní strany 
orgán veřejné moci cizího státu, například Ministerstvo financí 
Slovenské republiky. V daném případě by to nebylo ani účelné, 
protože se řízení o sporné otázce dostalo do již ryze vnitrostátní fáze, 
tak to ani nepožaduje směrnice. Zároveň by se tím vytvořila nevhodná 
procesní situace spojená s mezinárodním doručováním, zajišťováním 
účasti na jednání – pokud by byl zahraniční stát nekontaktní, patrně 
by mu bylo nutné ustanovit procesního opatrovníka, apod. Pro účely 
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Č. 
res. Resort Č. 

př. Z/D Připomínky Vypořádání 
transpozice se tak nejeví jako vhodné, aby byl účastníkem řízení 
orgán cizí veřejné moci, byť lze konstatovat, že o průběhu řízení bude 
jistě neformálně informován tuzemským příslušným orgánem. 
 
Byla provedena revize rozdílové tabulky a s tím související úprava 
podtržení. 
 
Pojem „dotčená osoba“ byl nahrazen pojmem „dotčený poplatník“, 
čímž došlo k sjednocení pojmosloví zákona. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

23. D K § 32 odst. 3: 
Žádáme vyjasnit, z jakého článku DRM vyplývá lhůta ke splnění 
povinnosti dotčeného poplatníka uhradit náklady řízení do 30 dnů ode 
dne oznámení rozhodnutí.    

Vysvětleno. 
Jde o implementační detail, který sice směrnice sama o sobě neřeší, ale 
bez kterého by provedení transpozice nebylo rozumně možné. 
Jde o standardní lhůtu pro plnění platebních povinností v daňovém 
právu. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

24. D K § 33 odst. 2: 
Jsme názoru, že stanovení přiměřené lhůty, která nesmí být kratší než 
15 dní, poplatníkovi k vyjádření souhlasu se zveřejněním rozhodnutí 
nevyplývá z DRM. Žádáme vyjasnit.  
 

Vysvětleno. 
Jde o implementační detail, který sice směrnice sama o sobě neřeší, ale 
bez kterého by provedení transpozice nebylo rozumně možné. 
Jde o standardní lhůtu pro výzvu v daňovém právu. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

25. Z K § 34 odst. 3: 
Tento odstavec opravňuje dotčeného poplatníka k tomu, aby ve lhůtě 
do 60 dnů od zveřejnění rozhodnutí o sporné otázce požádal tuzemský 
dotčený orgán, aby nezveřejňoval informace, které by mohly ohrozit 
ochranu obchodního tajemství nebo zákonem uloženou nebo uznanou 
povinnost mlčenlivosti či by mohly ohrozit veřejný pořádek nebo 
bezpečnost České republiky. Tato úprava navazuje na čl. 18 odst. 3 
DRM, který poskytuje ochranu nejen obchodnímu tajemství, ale rovněž 
informacím z podnikatelského, průmyslového či obchodního procesu. 
Žádáme do předmětného odstavce zakotvit také ochranu práv 
vyplývajících z práva průmyslového vlastnictví, aby byl výčet z DRM 
lépe pokryt. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Práva z průmyslového vlastnictví nespadají do pojmu průmyslové 
tajemství, protože tato práva nezajišťují utajenost určitého postupu, 
vzoru, tvaru apod. Jde například o patent, ochrannou známku, užitný 
vzor, označení původu, topografii polovodičových výrobků apod. 
Naopak, podstatou a smyslem této ochrany, a to již od počátku (např. u 
patentu), je to, že je určitá skutečnost zveřejněna, tedy zůstane lidstvu 
zachována, ale po určitou stanovenou dobu bude výměnou za toto 
zveřejnění poskytována ochrana před jejím užitím jinou osobou než 
držitelem patentu. To, že práva z průmyslového vlastnictví neslouží 
k zachování průmyslového tajemství, ostatně dokládá i to, že není 
patentován ani recept na Becherovku, ani recept na Coca-Colu, 
protože by se tak staly veřejně známými. 
 
Zahrnutí práv z průmyslového vlastnictví do výluk poskytnutí 
informací podle § 34 odst. 3 by tak vedlo k významovému posunu 
a nepřesné transpozici. 
 
Naopak směrnicí používaný pojem „průmyslového tajemství“ plně 
naplňuje institut obchodního tajemství podle § 504 občanského 
zákoníku, který je používán v § 34 odst. 3. Zároveň je nutno 
poznamenat, že pojem průmyslového tajemství je používán také 
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př. Z/D Připomínky Vypořádání 
směrnicí DAC a v § 21 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 
spolupráci při správě daní, který je s navrženým § 34 odst. 3 v tomto 
směru zásadně totožný. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

26. D K § 36 a k § 37 odst. 1: 
Na základě navržené textace není jasné, jakým způsobem, resp. v jaké 
časové souslednosti bude poradní orgán ustaven a od jakého okamžiku 
bude funkční. Podle § 36 odst. 2 se zřídí poradní orgán do 120 dnů ode 
dne dojití žádosti podle odst. 1. Odst. 3 téhož paragrafu pak stanoví, že 
tuzemský orgán se ve lhůtě dle odst. 2 (tj. rovněž do 120 dnů) dohodne 
se zahraničními příslušnými orgány na pravidlech fungování tohoto 
orgánu. Dále § 37 odst. 1 stanoví, že členové poradního orgánu jsou 
jmenování ve lhůtě pro zřízení tohoto orgánu, což je opět do 120 dní. 
Domníváme se, že zřízení poradního orgánu v sobě subsumuje jak 
jmenování jeho členů, tak současně vymezení jeho fungování, bez toho 
by orgán nemohl být funkční a de facto zřízen. Obě skutečnosti by tedy 
měly ideálně splývat v jeden okamžik.   
Posloupnost návrhu je však opačná. Dle § 36 odst. 2 je orgán zřízen a 
předseda informuje dotčenou osobu o jeho ustanovení (tzn. již proběhlo 
jmenování jeho členů), paragraf 37 pak nesystematicky řeší jmenování 
členů poradního orgánu. Žádáme upravit, event. vysvětlit.  

Vysvětleno. 
Ve lhůtě pro zřízení poradního orgánu je třeba dohodnout jeho 
pravidla, určit pravidla pro jmenování uznávaných nezávislých osob a 
jmenovat členy poradního orgánu. Zákon proto odkazuje ve všech 
těchto případech na jednu lhůtu. 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

27. D K § 41 odst. 3: 
Domníváme se, že skutečnost, že stanovisko poradního orgánu není 
rozhodnutím, nevyplývá z DRM, žádáme vyjasnit.  
 

Vysvětleno. 
Směrnice vymezuje vlastnosti stanoviska poradního orgánu jinak, než 
jak daňový řád vymezuje vlastnosti rozhodnutí. Proto není žádoucí, 
aby se na stanovisko uplatňovaly všechny vlastnosti rozhodnutí podle 
daňového řádu s případným vyloučením některých z nich (opt-out), ale 
naopak je žádoucí, aby se případně z tohoto institutu použily pouze 
vhodné, taxativně vymezené vlastnosti (opt-in). 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

28. D K § 44 odst. 3: 
Tento odstavec umožňuje poradnímu orgánu požádat příslušný 
tuzemský orgán o zajištění účasti dotčeného poplatníka, který má místo 
pobytu nebo sídlo na území ČR, na jednání poradního orgánu, které se 
může konat i v zahraničí (viz str. 66 důvodové zprávy). Taková účast 
může vyžadovat značné náklady. Dle důvodové zprávy k tomuto 
paragrafu může být nevyhovění výzvy bez dostatečné omluvy 
sankcionováno pořádkovou pokutou dle § 247 odst. 2 daňového řádu 
(tj. až do výše 500 000 Kč). Přestože čl. 13 odst. 2 a 3 DRM umožňuje 
realizovat účast dotčené osoby na jednání poradní komise nejen na 
základě vlastní žádosti, ale rovněž na základě výzvy poradní komise, 
není nevyhovění výzvě dle DRM postiženo sankcí. Odst. 3 článku 13 
DRM spojuje uložení sankcí výhradně s porušením povinnosti 
zachovávat mlčenlivost.  

Vysvětleno. 
Ustanovení § 248 odst. 1 daňového řádu se v daném případě uplatní 
v plném rozsahu, a proto by jeho opakováním pouze docházelo ke 
zdvojení právní normy. 
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Č. 
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př. Z/D Připomínky Vypořádání 
Jsme si vědomi, že povinnost stanovenou směrnicí, která je však 
imperfektní, je vhodné z důvodu řádného jednání a sběru důkazů 
vynucovat, domníváme se však, že by bylo vhodné tuto povinnost 
určitým způsobem vyvážit nebo alespoň do návrhu explicitněji 
promítnout zásadu § 248 odst. 1 daňového řádu, která zakotvuje 
proporcionalitu správce daně při vyměření pokuty. Konstatování 
v důvodové zprávě ve smyslu, že tuzemský orgán, který uloží tuto 
pokutu, může při jejím ukládání zohlednit okolnosti případu, jakými 
jsou význam účasti osoby na jednání, důsledky nedostavení se či 
zbytečné náklady, které vzniknou příslušným orgánům, nemá na vlastní 
textaci § 44 odst. 3 návrhu vliv. I když je uložení pokuty fakultativní, 
vzhledem k její možné maximální výši a s ohledem na náklady, které 
mohou poplatníkovi ve spojitosti s účastí na jednání vzniknout, 
považujeme za vhodné do návrhu doplnit jasnější limity pro vyměření 
pokuty.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

29. Z K § 45 odst. 3 písm. b) bod 1: 
Tento paragraf implementuje čl. 13 odst. 1 DRM. Bod 1 dotčeného 
paragrafu se konkrétně vztahuje k písm. c) odst. 1 čl. 13 DRM, který 
umožňuje odepření poskytnutí informací poradní komisi mimo jiné 
v případě informací, které se týkají obchodního, podnikatelského, 
průmyslového či profesního tajemství nebo obchodního procesu. 
Obdobně jako u připomínky k § 34 odst. 3 žádáme doplnit ve smyslu 
DRM.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Práva z průmyslového vlastnictví nespadají do pojmu průmyslové 
tajemství, protože tato práva nezajišťují utajenost určitého postupu, 
vzoru, tvaru apod. Jde například o patent, ochrannou známku, užitný 
vzor, označení původu, topografii polovodičových výrobků apod. 
Naopak, podstatou a smyslem této ochrany, a to již od počátku (např. u 
patentu), je to, že je určitá skutečnost zveřejněna, tedy zůstane lidstvu 
zachována, ale po určitou stanovenou dobu bude výměnou za toto 
zveřejnění poskytována ochrana před jejím užitím jinou osobou než 
držitelem patentu. To, že práva z průmyslového vlastnictví neslouží 
k zachování průmyslového tajemství, ostatně dokládá i to, že není 
patentován ani recept na Becherovku, ani recept na Coca-Colu, 
protože by se tak staly veřejně známými. 
 
Zahrnutí práv z průmyslového vlastnictví do výluk poskytnutí 
informací podle § 34 odst. 3 by tak vedlo k významovému posunu 
a nepřesné transpozici. 
 
Naopak směrnicí používaný pojem „průmyslového tajemství“ plně 
naplňuje institut obchodního tajemství podle § 504 občanského 
zákoníku, který je používán v § 34 odst. 3. Zároveň je nutno 
poznamenat, že pojem průmyslového tajemství je používán také 
směrnicí DAC a v § 21 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 
spolupráci při správě daní, který je s navrženým § 34 odst. 3 v tomto 
směru zásadně totožný. 
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16. Úřad vlády České 

republiky 
- 

Odbor kompatibility 

30.  Závěr: 
Návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný.  
Formální nedostatky návrhu je nutno napravit.   

Bere se na vědomí. 

17. Akademie věd 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

18. Asociace malých a 
středních podniků a 

živnostníků 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

20. Bezpečnostní 
informační služba 

1. D K § 15 návrhu - upozorňujeme na možnou nedostatečnost pouze 
obecného vymezení předpokladů pro výkon funkce uznávané nezávislé 
osoby (zletilost, bezúhonnost, svéprávnost) bez požadavku na 
příslušnou odbornost či zkušenost. Přestože je, jak vyplývá z důvodové 
zprávy k tomuto ustanovení, střídmé vymezení předpokladů pro výkon 
takovéto funkce zřejmým záměrem zákonodárce s tím, že „v praxi 
budou při výběru osob vhodných pro zápis na seznam uznávaných 
nezávislých osob používána i další kritéria, např. ekonomické či právní 
vzdělání nebo zkušenost v oblasti mezinárodního zdaňování atd.“, je 
běžné, že konkrétní podmínky pro výkon určité specializované funkce 
(např. soudce, finančního arbitra, insolvenčního správce) jsou 
vymezeny explicitně právním předpisem.   

Vysvětleno. 
Nutná podmínka odbornosti či zkušenosti neplyne explicitně ani ze 
směrnice. Nicméně z účelu výběru uznávaných nezávislých osob lze 
dovodit i jistý požadavek odbornosti a profesní zkušenosti. Z důvodu 
předcházení chybné transpozice se však stanovení kritérií pro výběr 
tuzemských uznávaných nezávislých osob ponechává na aplikační 
praxi.  

20. Bezpečnostní 
informační služba 

2. D K § 32 návrhu - upozorňujeme na nejednoznačné vymezení otázky 
úhrady některých nákladů řízení, resp. vymezení podmínek, za jakých 
bude dotčenému poplatníkovi ve vybraných případech uložena 
povinnost hradit činnost nezávislé osoby – břímě úhrady některých 
nákladů řízení je značně závislé na dohodě členských států, což nemusí 
být plně v souladu s požadavky na rovnost a předvídatelnost v právu. 
Dotčený poplatník nemusí být dopředu srozuměn s tím, že bude některé 
náklady řízení hradit a ve srovnatelných případech může docházet k 
rozdílným závěrům (např. z důvodu výše uvedené dohody/nedohody 
členských států). 

Vysvětleno. 
Navrhované řešení plyne přímo z čl. 12 odst. 2 implementované 
směrnice. 

22. Česká národní banka 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

23. Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

24. Český báňský úřad 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

25. Český statistický 
úřad 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 
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26. Český 

telekomunikační 
úřad 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

27. Český úřad 
zeměměřický a 

katastrální 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

31. Hlavní město Praha 1. D k § 5, § 15 odst. 2, § 18 odst. 2, § 43 odst. 5, § 47 odst. 1 a § 50 odst. 
2 písm. b) bodům 1 a 2: 
- v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády doplnit 

odkaz na poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci jiného 
právního předpisu nebo jeho ustanovení 

Vysvětleno. 
S ohledem na nenormativní charakter poznámek pod čarou a 
skutečnost, že se zpravidla nenovelizují, a tudíž mají tendenci 
zastarávat, používá Ministerstvo financí v daňové legislativě výlučně 
normativní odkazy na právní předpisy tam, kde je takový odkaz 
nezbytný. 

31. Hlavní město Praha 2. D k § 10 odst. 4: 
- číslo „4“ nahradit číslem „3“ 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

31. Hlavní město Praha 3. D k § 13 odst. 1 písm. b), § 17 odst. 1 písm. b) bodu 2, písm. c) a písm. 
f) bodům 1 a 2, § 21 odst. 2 písm. a) a c), § 29 odst. 3 písm. a), § 36 
odst. 3 písm. b), § 38 odst. 1 písm. c) a § 39 odst. 2 písm. b) a odst. 4 
písm. a): 
-  v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády čárku na 

konci nahradit středníkem 

Vysvětleno. 
V žádném z uvedených ustanovení nejde o samostatnou větu 
v jazykovém smyslu. 

31. Hlavní město Praha 4. D k § 14, 35 a § 40 odst. 1: 
- v souladu s čl. 45 a 47 Legislativních pravidel vlády doplnit odkaz 

na poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou nebo zkrácenou citaci 
předpisu Evropské unie 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 

31. Hlavní město Praha 5. D k § 17 odst. 1 písm. e): 
- v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády slovo 

„jedna“ nahradit číslem „1“ 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

31. Hlavní město Praha 6. D k § 31 odst. 1: 
- v souladu s čl. 43 odst. 2 Legislativních pravidel vlády peněžní 

částku „1000 EUR“ vyjádřit „1 000 EUR“ 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

31. Hlavní město Praha 7. D k § 43 odst. 6: 
- slova „odstavce 1 až 3“ nahradit slovy „odstavců 1 až 3“ 

Vyhověno jinak. 
Text byl upraven. 

31. Hlavní město Praha 8. D k § 46 odst. 2: 
- v úvodním ustanovení, v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, slovo „dvou“ nahradit číslem „2“ 

Vyhověno. 
Text byl upraven. 

31. Hlavní město Praha 9. D k § 53: 
- v souladu s čl. 28 odst. 3 Legislativních pravidel vlády přechodná 

ustanovení členit na body 

Vysvětleno. 
Článek 28 Legislativních pravidel vlády se vztahuje na novelu 
právního předpisu. Předložený materiál je však návrhem nového 
zákona, pro který platí členění podle čl. 25 a 26 Legislativních 
pravidel vlády. 
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př. Z/D Připomínky Vypořádání 
32. Hospodářská 

komora České 
republiky 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

34. Kancelář prezidenta 
republiky 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

37. Komora daňových 
poradců 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

39. Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

40. Krajský úřad 
Jihomoravského 

kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

41. Krajský úřad 
Karlovarského kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

43. Krajský úřad 
Královéhradeckého 

kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

44. Krajský úřad 
Libereckého kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

45. Krajský úřad 
Moravskoslezského 

kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

46. Krajský úřad 
Olomouckého kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

47. Krajský úřad 
Pardubického kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

48. Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

49. Krajský úřad 
Středočeského kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

50. Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

51. Krajský úřad 
Zlínského kraje 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

54. Nejvyšší kontrolní 
úřad 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

55. Nejvyšší soud 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 
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61. Správa státních 

hmotných rezerv 
1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

62. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

63. Svaz měst a obcí 1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

66. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

67. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

1. Z K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
Část 8 důvodové zprávy Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“) je 
nutné dopracovat. Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Zhodnocení v současné podobě absentuje několik důležitých bodů.  Jeví 
se jako vhodné, v rámci souvislosti navrhované právní úpravy a jejího 
vztahu k daňovému řádu, vyhodnotit zejména dopady úpravy do práv 
subjektů údajů.  
Dále navrhovaný zákon zakládá zcela nové zpracování, a sice „seznam 
uznávaných nezávislých osob“ v § 14-16. Je proto povinností 
navrhovatele zapracovat v DPIA i dopad tohoto zpracování. 
K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno 
explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování 
osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: 
specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 
zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného 
navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování 
osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit 
povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný 
parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu 
nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). 
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření 
obsahu dotčených oprávnění podle GDPR a popíše, pokud možno i 
vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do 
každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná 
regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo 
oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, 
pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
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př. Z/D Připomínky Vypořádání 
obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné 
označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce 
přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně 
zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda 
jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického 
efektu. 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká 
potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních 
údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají 
být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný 
požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním 
důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde 
jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualizace a 
parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. 
Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních 
údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle GDPR. 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy 
zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení 
zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry 
práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 
zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu 
osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; 
není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a 
opatření podle GDPR a zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je 
třeba převzít. 

67. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

2. Z V § 14 je třeba doplnit další odstavec, vymezující další parametry 
zpracování osobních údajů, zejména veřejnost zpracování a lhůty pro 
uchovávání osobních údajů. Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Tato připomínka se opírá především o argumentaci z připomínky 1 
odstavce 2. Jednalo by se o pouhé doplnění chybějícího obsahu 
relevantního pro dotčené fyzické osoby přímo do těla normy. 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení o seznamu uznávaných nezávislých osob bylo bez náhrady 
ze zákona vypuštěno a návazná ustanovení byla upravena tak, aby 
neobsahovala odkaz na tento seznam. Do důvodové zprávy bylo 
doplněno zhodnocení dopadů na ochranu osobních údajů v souvislosti 
s rozhodováním o jmenování a odvolání uznávané nezávislé osoby a 
informace o tom, že osobní údaje budou předávány Evropské komisi, 
jejíž činnost při zpracování osobních údajů upravuje zvláštní nařízení. 

67. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

3. D V § 44 odst. 2 návrhu zákona se slova „že zachovají povinnost 
mlčenlivosti“ nahrazují slovy „že zachovají mlčenlivost“.  
 
Odůvodnění: 
Jedná se o významově přesnější a správnější formulaci, jelikož smyslel 
tohoto ustanovení je, aby osoby zachovali mlčenlivost jako takovou, 
tedy mlčenlivost o konkrétních skutečnostech. Mlčelivost je povinnost 
již ze své podstaty. 

Vyhověno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
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68. Úřad pro zahraniční 

styky a informace 
1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

69. Úřad pro 
zastupování státu ve 
věcech majetkových 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

70. Úřad průmyslového 
vlastnictví 

1.  Bez připomínek Bere se na vědomí. 

76. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

1. D K § 29: V zákoně uvedený způsob akceptace může vést k situaci, kdy 
může dotčený poplatník dosáhnout toho, že prostřednictvím kombinace 
akceptace a neakceptace rozhodnutí v různých státech může dosáhnout 
toho, že dojde ke dvojímu nezdanění. Dává se ke zvážení, zda 
nerevidovat postup akceptace tak, aby akceptace rozhodnutí v zahraničí 
byla považována také za akceptaci v České republice. Nebylo by tak 
možné dosáhnout stavu, kdy bude jedno konečné rozhodnutí, které 
například povede k přesunu zdanění do České republiky, kde by se 
uplatňovala v daném případě nižší sazba, akceptováno v zahraničí (kde 
by tedy byla vrácena daň v plné výši), zatímco by nebylo akceptováno 
v České republice (kde by nebylo možné ani doměřit daň z moci 
úřední, protože již v tuto chvíli bude patrně po lhůtě pro stanovení 
daně). 
Ke zvážení se dává, zda nezměnit způsob akceptace rozhodnutí o 
sporné otázce tak, že by ve lhůtě 60 dnů postačilo projevit vůli vůči 
tuzemskému příslušnému orgánu, avšak nebylo by ještě nutné podat 
dodatečné daňové přiznání, protože ve složitějších případech nemusí 
tato lhůta stačit pro jeho sestavení. Projevená vůle by například mohla 
být vyznačena na rozhodnutí o sporné otázce doložkou obdobnou 
doložce právní moci. V návaznosti na akceptaci rozhodnutí nezávislou 
na současném podání dodatečného daňového přiznání by případně bylo 
možné uvažovat i o tom, že by mohl správce daně na základě 
akceptovaného rozhodnutí o sporné otázce postupovat z moci úřední. 

Vyhověno jinak. 
Režim zacházení s rozhodnutím o sporné otázce byl v maximální 
možné míře navázán na stávající postupy podle daňového řádu. 

76. Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

2. D K § 43: Není jasné, co jaký výstup lze očekávat od soudu v případě, 
kdy má zřídit poradní komisi podle § 43 odst. 1. Obsah pojmu "zřízení 
komise" není vymezen, a proto není zcela jasné, zda soud pouze 
prohlásí komisi za zřízenou, nebo zda také jmenuje její členy (např. 
losováním ze seznamu). Pokud má soud přímo jmenovat členy, pak je 
nutné vyřešit vztah k odstavci 3, který zakotvuje žalobu při 
nejmenování žádného člena komise. První pododstavec čl. 7 odst. 1 
směrnice DRM může totiž být chápán buď jako nezávislý žalobní titul 
(čemuž odpovídá stávající text transpozice) nebo může být chápán tak, 
že je třeba jej aplikovat spolu s druhým nebo třetím pododstavcem, a v 
takovém případě by měl být § 43 odst. 1 odstraněn, resp. sloučen s § 43 

Vyhověno. 
V návaznosti na komunikaci se zástupci Evropské komise v této otázce 
byl text zákona upraven tak, že návrh podávaný soudu bude právě 
jeden. 
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odst. 3, protože nezřízená komise je zvláštním případem komise, do 
které nebyl jmenován žádný člen. 
Z ustanovení dále není jasné, jak má dotčený poplatník poznat, zda má 
podat žalobu podle § 43 odst. 1, 2 nebo 3. Ve všech případech nebude 
poplatník předsedou poradního orgánu vyrozuměn o zřízení tohoto 
orgánu (srov. § 36 odst. 2, u kterého navíc není jasné, zda se 
uplatní i v tomto případě). Dotčený poplatník tak nebude mít informace 
o tom, zda nebyl vyrozuměn z toho důvodu, že nebyla komise vůbec 
zřízena, nebo proto, že nebyli jmenováni její členové, ať již jeden nebo 
všichni, a tedy není ani zvolen předseda komise. Bylo by proto vhodné 
do zákona zakotvit mechanismus na základě kterého by se dotčený 
poplatník dozvěděl o tom, zda jsou nečinné všechny příslušné orgány 
nebo jen orgán tuzemský. 

Připomínky dále neuplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo zemědělství, Úřad vlády České republiky - Ministr a předseda Legislativní rady vlády, 
Asociace samostatných odborů, Česká advokátní komora, Energetický regulační úřad, Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Kancelář 
Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Krajský úřad kraje 
Vysočina, Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, 
Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor, Sdružení místních samospráv ČR, Senát – zahraniční výbor, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky, Úřad vlády České republiky – Zmocněnec vlády pro lidská práva, Úřad vlády České republiky – Rada pro vývoj, výzkum a inovace, 
Ústav pro studium totalitních režimů, Ústavní soud, Asociace exportérů, Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, Poslanecký klub ANO 
2011, Poslanecký klub České pirátské strany, Poslanecký klub České strany sociálně demokratické, Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy, 
Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, Poslanecký klub Občanské demokratické strany, Poslanecký klub Starostové 
a nezávislí, Poslanecký klub Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, Poslanecký klub TOP 09, Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR, Senát 
PČR, Sdružení podnikatelů a živnostníků, Stále zastoupení České republiky při Evropské unii, CzechInvest, Česká asociace pojišťoven, Česká bankovní 
asociace, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
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	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle GDPR a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualizace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle GDPR.
	Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle GDPR a zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.

	V § 14 je třeba doplnit další odstavec, vymezující další parametry zpracování osobních údajů, zejména veřejnost zpracování a lhůty pro uchovávání osobních údajů. Tato připomínka je zásadní.
	Odůvodnění:
	Tato připomínka se opírá především o argumentaci z připomínky 1 odstavce 2. Jednalo by se o pouhé doplnění chybějícího obsahu relevantního pro dotčené fyzické osoby přímo do těla normy.

	V § 44 odst. 2 návrhu zákona se slova „že zachovají povinnost mlčenlivosti“ nahrazují slovy „že zachovají mlčenlivost“. 
	Odůvodnění:
	Jedná se o významově přesnější a správnější formulaci, jelikož smyslel tohoto ustanovení je, aby osoby zachovali mlčenlivost jako takovou, tedy mlčenlivost o konkrétních skutečnostech. Mlčelivost je povinnost již ze své podstaty.




