
   

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

 
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 12. března 2019, s termínem dodání 
stanovisek do 9. dubna 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 části první 
K čl. I bodu 1 
V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, doporučujeme v § 6 
upravit rovněž odstavec 12 bezprostředně související s měněným 
odstavcem 13. Odstavec 12 byl od 1. 1. 2019 na základě poslaneckého 
návrhu a po následném přijetí komplexního pozměňovacího návrhu 
(sněmovní tisk č. 80/2018) novelizován zákonem č. 306/2018 Sb., 
avšak text tehdy vložený do odstavce 12 se nejeví zcela vhodný. 
Navrhujeme proto stávající část textu § 6 odst. 12 vloženou 
doprostřed odstavce upravit následovně (tj. vypustit škrtnuté a 
doplnit zvýrazněné) a uvést ve znění: 
„Za zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné 
zaměstnavatel nemá, se nepovažuje zaměstnanec, je-li prokázáno, že se 
na něho zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění 
stejného druhu, které se řídí právními předpisy jiného členského státu 
Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než 
Česká republika nebo Švýcarské konfederace podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy 
upravující sociální zabezpečení; v takovém případě jsou základem 
daně příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající 
příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění, 
celkově však maximálně do výše stanovené českými právními 
předpisy, a tyto zahraniční příspěvky se považují pro účely daní 
z příjmů za povinné pojistné.“ 
 
Zdůvodnění: 
1) Odkaz na přímo použitelný předpis EU (jímž je i v poznámce pod 
čarou č. 136 v zákoně též uváděno Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, 
ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009) je 
přesnější než odkaz na EU, EHP a Švýcarsko. A to i s ohledem na 
některá zámořská území a jiná teritoria, kde přímo použitelný předpis 

Nevyhověno. 
Příslušné právní předpisy členských států EU, EHP nebo Švýcarska 
definují samy o sobě fungování systému povinného pojistného, tedy 
zdravotního a sociálního pojištění, tzn. výši jednotlivých sazeb 
(částek), k jakému pracovnímu nebo jinému poměru se odvod 
povinného pojistného váže atd., což je relevantní pro stanovení základu 
daně podle § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů a odvodu částky 
povinného pojistného do jiného státu z titulu výkonu činnosti.  
Legislativa EU nebo mezinárodní smlouvy upravující sociální 
zabezpečení sice upravují problematiku povinného pojistného, ale 
definují pouze základní (obecné) principy, nikoliv náležitosti systému 
povinného pojistného příslušného státu (např. sazba povinného 
pojistného).  
Význam části věty, „že se na něho zcela nebo částečně vztahuje 
povinné zahraniční pojištění stejného druhu“ nevyjadřuje, v kolika 
státech může být poplatník pojištěn, nýbrž to, zda platí stejné povinné 
pojistné v obdobné situaci jako v ČR, tj. např. zdravotní pojištění platí 
zcela, ale sociální pojištění platí částečně, a to podle příslušných 
právních předpisů cizího státu, které to v dané situaci umožňují. 
V případě, že příspěvky zaměstnavatele na povinné zahraniční 
pojištění jsou vyšší než celková částka odpovídající povinnému 
pojištění podle českých pojistných právních předpisů, aplikuje se bez 
výjimky sazba pojistného v zahraničí. Navrženou právní úpravou by 
došlo ke zvýšení administrativní náročnosti na straně plátců při 
stanovení tzv. superhrubé mzdy např. v případě, že by zahraniční 
povinné pojistné bylo stanoveno finanční částkou, a nikoliv procentní 
sazbou. 
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platí (např. Francouzská Guyana, Martinik aj), nebo naopak neplatí 
(Faerské ostrovy, Channel Islands, Man). 
 
2) Podobný efekt jako přímo použitelný předpis EU mají i mezinárodní 
smlouvy upravující sociální zabezpečení (i ty mohou určit, že na osobu 
se vztahuje povinné zahraniční pojištění při současném vyloučení 
českého pojištění). Na rozdíl od přímo použitelného předpisu EU - 
který i při výkonu několika souběžných výdělečných činností 
v různých státech připouští pojištění vždy pouze jen v jednom z nich - 
však uvedené smlouvy umožňují, aby různé činnosti provozované 
v několika státech byly odděleně zpojistněny v každém z nich. 
Doplněním mezinárodních smluv upravujících sociální zabezpečení do 
textu se navíc lépe doplní význam části věty o tom, „že se na něho 
zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného 
druhu“. 
 
3) Nelze vyloučit, že příspěvky zaměstnavatele na povinné zahraniční 
pojištění mohou být (samy, nebo v součtu s určitou částí českého 
pojištění) vyšší než celková částka odpovídající povinnému pojištění 
podle českých právních předpisů. V takovém případě se dává v úvahu 
možnost stanovit podle nich maximální výši započitatelného 
zahraničního povinného pojistného (zvyšujícího příjmy ze závislé 
činnosti pro stanovení základu daně). 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. D K části čtvrté návrhu zákona 
Podle přílohy č. 5 čl. II bodu 1 Legislativních pravidel vlády se 
identifikační číslo (CELEX) uvádí vždy až na konci novelizačního 
bodu vlevo. 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

2. D K Rozdílové tabulce (materiál VI) 
Na str. 20 dole navrhujeme uvést znění celexového čísla 
„52018PC0261“ namísto celexového čísla „COM(2018) 261 final 
uvedeného v návrhu. 

Vyhověno jinak. 
Vzhledem k tomu, že již došlo ke zveřejnění dané směrnice v Úředním 
věstníku Evropské unie, bylo celexové číslo nahrazeno celexovým 
číslem „32019L0475“, které bylo této směrnici přiřazeno. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. D K návrhu zákona, k části čtvrté, článku VII., bod 9, § 14a: 
Doporučujeme slovo „kterým“ nahradit slovem „které“, slova „které 
jsou připraveny“ nahradit slovy „která je připravena“ a slova „které 
uskutečnily“ slovy „která uskutečnila“.  

Vysvětleno. 
V případě vyhovění připomínky by nebylo jisté, zda se písm. a) až c) 
vztahují pouze k jednotce bez právní osobnosti nebo také k osobě. 
Z tohoto důvodu se (alespoň v daňových předpisech) zásadně používá 
množného čísla, aby bylo jasné, že se tyto podmínky váží ke všem před 
nimi uvedeným pojmům. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2. D K důvodové zprávě, k části I.: 
Doporučujeme eliminovat (níže uvedená) rizika spojování novelizací 
daňových zákonů do jednoho předpisu, a to (i budoucím) upuštěním od 
tohoto postupu. 
Hlavní úskalí tohoto postupu spatřujeme v tom, že tímto způsobem je 
otevřena řada daňových předpisů současně a hrozí tím vyšší riziko, že 
v rámci projednávání v zákonodárných sborech budou k návrhům 

Bere se na vědomí. 
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jednotlivých novel daňových zákonů načteny další změny 
(pozměňovací návrhy), které neprošly řádným legislativním procesem. 
Výsledkem této situace může být skutečnost, že kvůli problematickým 
otázkám bude celý daňový balíček zdržen a nebude dodržena 
předpokládaná účinnost zákona.  
K této situaci došlo právě při schvalování posledních dvou daňových 
balíčků. Jednalo se o zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní, který nabyl nestandardně účinnosti 1. 7. 2017 
(plánovaná účinnost zákona byla 1. 1. 2017), a zákon č. 80/2019 Sb., 
kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, 
který nabyde nestandardně účinnosti 1. 4. 2019 (plánovaná účinnost 
zákona byla 1. 1. 2019). Nestandardní účinnost způsobuje např. 
v oblasti daně z příjmů mnohé výkladové problémy. Je třeba zdůraznit, 
že takovýto postup byl při projednávání zákona č. 170/2017 Sb. 
kritizován i ze strany Legislativní rady vlády. 
S ohledem na široký okruh podnikatelských subjektů, na něž materiál 
dopadá je zapotřebí, aby byla zajištěna dostatečná legisvakanční doba 
úměrná rozsahu a významu změn, které právní předpis přináší. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě prosazuje, aby 
významné právní předpisy s výrazným dopadem na podnikatelské 
prostředí nabývaly účinnosti v předem stanovených dnech, a to 1. ledna 
a 1. července, tzv. Jednotná data účinnosti (JDÚ). Přínos JDÚ spočívá 
v tom, že změna pravidel pro podnikání nastává pravidelně v předem 
známých termínech a umožňuje tedy seznámit se se změnami 
koncentrovaně, bez nutnosti každodenního sledování postupu 
legislativních procesů. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

3. D K důvodové zprávě, k části I. bodu 7.3: 
Doporučujeme doplnit odstavce, které by se blíže zabývaly dopadem 
změn provedených v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních na 
správce daně a na daňové subjekty, jak je uvedeno i u ostatních 
novelizovaných předpisů. 

Nevyhověno. 
Doplnění důvodové zprávy v tomto smyslu se nepovažuje vzhledem 
k povaze změny v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 
za nutné. 

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

4. D K důvodové zprávě, k části I a k předkládací zprávě 
Doporučujeme do Předkládací zprávy a do obecné části Důvodové 
zprávy doplnit, z jakého důvodu nebyla u předmětného návrhu zákona 
zpracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 

Částečně vyhověno. 
Do předkládací zprávy byla doplněna informace o tom, že podle PLPV 
pro rok 2019 není zpracována RIA. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

1. D K materiálu, čl. III bod 20.: Upozorňujeme, že před druhými 
nahrazovanými slovy jsou uvedeny špatné uvozovky. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Vyhověno. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

2. D K materiálu, čl. VII bod 4.: Vzhledem ke skutečnosti, že předmětným 
novelizačním bodem je tečka nahrazována pouze jedním slovem, 
doporučujeme slovo „slovy“ nahradit slovem „slovem“. 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

3. D K materiálu, čl. VII bod 9. [k § 14n odst. 1 písm. b)]: S ohledem na 
čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme vložit čárku 
před slovo „nebo“. 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 
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9. Ministerstvo vnitra 1. Z Zásadní připomínka: 
K čl. VII bodu 9 – k § 14q odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb.: 
Požadujeme náležitě odůvodnit, popřípadě revidovat navrženou výši 
horní hranice sazby pořádkové pokuty. V důvodové zprávě se uvádí, že 
je výše pořádkové pokuty odvozena od výše pořádkové pokuty, kterou 
lze uložit za porušení oznamovací povinnosti nejvyšší mateřskou 
entitou nadnárodní skupiny podniků (srov. § 13zp odst. 2), protože jde 
o typově stejně závažné jednání. V této souvislosti upozorňujeme, že 
pořádková pokuta podle navrženého ustanovení dopadá na jiný subjekt 
– povinnou osobu podle navrženého § 14h. Není zřejmé, zda se jedná o 
subjekty typově podobné a zda je možno považovat navrženou horní 
hranici sazby pořádkové pokuty za adekvátní. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vyhověno. 
Výše horní hranice pořádkové pokuty byla snížena na 500 000 Kč, tedy 
výše, která se podle daňového řádu standardně použije v případě 
porušení procesní povinnosti nepeněžité povahy (§ 247 odst. 2 
daňového řádu). 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra s navrženým vypořádáním souhlasí. 

9. Ministerstvo vnitra 2. D Doporučující připomínky: 
K čl. I bodu 9 – k § 37 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.: 
Předmětné ustanovení stanoví, že mezinárodní smlouvou se pro účely 
daní z příjmů rozumí mezinárodní smlouva, která je součástí právního 
řádu České republiky. Sjednocení pojmu „mezinárodní smlouva“ 
vítáme, dáváme však na zvážení, zda je nezbytné skutečnost, že se 
jedná o mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, tedy 
v jistém smyslu pouhou proklamaci či deklaraci, stanovit přímo v textu 
zákona, a to i s ohledem na samotný charakter jiných mezinárodních 
smluv (vládních či resortních). 

Bere se na vědomí. 
Smyslem definování pojmu mezinárodní smlouva bylo sjednocení 
ustanovení týkajících se mezinárodních smluv v celém zákoně o daních 
z příjmů. V dosavadním znění bylo označování mezinárodních smluv 
nejednotné, na různých místech zákona bylo odkazováno např. na 
uzavřené mezinárodní smlouvy, účinné mezinárodní smlouvy nebo na 
mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána. Ustanovení 
§ 37 věty první zákona o daních z příjmů v dosavadním znění nadto 
také nebylo přesné, neboť stanovilo aplikační přednost mezinárodní 
smlouvy, kterou je Česká republika vázána, neobsahovalo tedy 
podmínku vyhlášení mezinárodní smlouvy. Navrhované znění § 37 
odst. 1 zákona o daních z příjmů má tedy za cíl ujasnit, jaké podmínky 
musí všechny mezinárodní smlouvy, na které odkazují jiná ustanovení 
zákona o daních z příjmů, splnit (tj. vyhlášení, souhlas Parlamentu 
s ratifikací, vázanost České republiky), 

9. Ministerstvo vnitra 3. D Doporučující připomínky: 
K čl. VII bodu 9 – k § 14l odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb.: 
Doporučujeme vyjasnit, resp. doplnit, v jaké lhůtě musí povinná osoba 
ve vztahu k typizovanému oznamovanému přeshraničnímu uspořádání 
oznámit správci daně změny v informacích o tomto uspořádání.  

Vysvětleno. 
Lhůtu stanovuje § 14n odst. 4. 

9. Ministerstvo vnitra 4. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K nadpisu: 
S ohledem na skutečnost, že návrh novelizuje i zákon o zvláštních 
řízeních soudních, jehož změna však se změnou daňových právních 
předpisů věcně bezprostředně nesouvisí a rozhodně jej nelze zařadit 
pod zákon v oblasti daní, doporučujeme upravit nadpis zákona, resp. jej 
o tento zákon doplnit. 
V dané souvislosti zároveň upozorňujeme na čl. 39 odst. 4 a čl. 54 odst. 
3 Legislativních pravidel vlády, které stanoví, že v témže zákoně nelze 
upravovat věci různorodé a je-li navrhován zákon, který si vyžádá 
novelu jiného zákona nebo více zákonů, lze v rámci těchto novel 

Vyhověno. 
Název návrhu zákona byl upraven. 
 
K připomínce lze uvést, že novela zákona o zvláštních řízeních 
soudních je vynucena návrhem zákona o mezinárodní spolupráci při 
řešení daňových sporů v Evropské unii. Jde tak o otázku mezinárodní 
spolupráce při správě daní v širším smyslu i otázku výkladu smluv o 
zamezení dvojímu zdanění. Obě témata jsou řešena 
v připomínkovaném návrhu zákona. 
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upravovat pouze věci, které bezprostředně souvisejí se zákonem, který 
novelu jiných právních předpisů vyvolal. 

9. Ministerstvo vnitra 5. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. III bodu 25 – k § 72 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.: 
Doporučujeme za text „§ 72“ vložit text „odst. 1 písm. e) a odst. 4“. 

Vyhověno jinak. 
Do příslušného novelizačního bodu byla vložena slova „odst. 1 písm. 
e) a § 72 odst. 4“. 

9. Ministerstvo vnitra 6. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. VII – k úvodní větě: 
Do výčtu novel doporučujeme doplnit novelu provedenou zákonem č. 
80/2019 Sb. 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 7. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. VII bodu 4 – k § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 164/2013 Sb.: 
Navrhujeme slovo „slovy“ nahradit formulací „slovem“. 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 8. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. VII bodu 5 – k § 8 odst. 4 zákona č. 164/2013 Sb.: 
Dle čl. 58 odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
v úvodní části novelizačního bodu za slovo „se“ vložit slova „za 
odstavec 3“. 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 9. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. VII bodu 9 – k části první hlavě III dílu 2 oddílu 6 zákona č. 
164/2013 Sb.: 
S ohledem na čl. 58 odst. 2 písm. f) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme slovo „nadpisu“ v úvodní části novelizačního bodu 
nahradit slovy „nadpisů a poznámky pod čarou č. 3“. 

Nevyhověno. 
Poznámka pod čarou byla vypuštěna. 

9. Ministerstvo vnitra 10. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. VII bodu 9 – k části první hlavě III dílu 2 oddílu 6 pododdílu 
1 zákona č. 164/2013 Sb.: 
Doporučujeme nadpis pododdílu 6 zkrátit, resp. jej nahradit pouze 
slovy „Obecná ustanovení“. Tento nadpis je využit např. i v části první 
hlavě III dílu 2 oddílu 3 pododdílu 1. V návaznosti na názvy 
jednotlivých oddílů nemůže být pochyb, k jaké problematice 
se předmětná obecná ustanovení vztahují. 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 11. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. VII bodu 9 – k § 14l odst. 1 písm. d) zákona č. 164/2013 Sb.: 
Pro lepší srozumitelnost textu navrhujeme slova „týkajícím se“ 
nahradit slovem „poskytovatelů“. 

Vysvětleno. 
Navržená změna by patrně mohla vést k významovému posunu resp. 
zúžení daného pojmu oproti pojmu předpokládanému směrnicí. 

9. Ministerstvo vnitra 12. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. VII bodu 9 – k § 14l odst. 4 písm. a) a b) a § 14m odst. 1 písm. 
a) zákona č. 164/2013 Sb.: 
Doporučujeme omezit užívání zájmena „tohoto“ a nahradit jej 
vhodným ekvivalentem. 

Vysvětleno. 
S ohledem na zajištění právní jistoty je vhodné explicitně stanovit, že 
jde o stejné uspořádání, jako v úvodní části odstavce 4. 

9. Ministerstvo vnitra 13. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. VII bodu 9 – k § 14m odst. 1 písm. f) a g) zákona 
č. 164/2013 Sb.: 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 
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Navrhujeme pro zachování správné větné skladby slovo „hodnota“ 
nahradit slovem „hodnotu“ a slovo „identifikace“ slovem 
„identifikaci“. 

9. Ministerstvo vnitra 14. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. VII bodu 9 – k identifikačnímu číslu (CELEX): 
Upozorňujeme, že identifikační číslo (CELEX) se uvádí vždy až na 
konci novelizačního bodu vlevo, viz příloha č. 5 čl. II bod 1 
Legislativních pravidel vlády. V předmětném novelizačním bodě je 
identifikační číslo (CELEX) ve vybraných případech uvedeno za 
konkrétními ustanoveními (srov. např. § 14 a § 14a). 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

9. Ministerstvo vnitra 15. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. VIII – k přechodnému ustanovení: 
Pro lepší srozumitelnost doporučujeme ustanovení přeformulovat, tedy 
slova „k jejichž zavedení byl učiněn první krok od 25. června 2018“ 
nahradit např. slovy „pokud byl počínaje dnem 25. června 2018 učiněn 
krok k jejich zavedení“. 

Vysvětleno. 
Máme za to, že původní text je srozumitelný obdobně jako text 
navržený. 

9. Ministerstvo vnitra 16. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. X – k účinnosti: 
Navrhujeme za slova „1. července 2020“ vložit chybějící čárku. 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. Z K části čtvrté čl. VII bod 9, § 14q 
 
Požadujeme upravit text § 14q odst. 1 a 2 tak, aby porušení právní 
povinnosti bylo definováno jako přestupek ve smyslu zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s metodikou Ministerstva vnitra, tj. se 
Zásadami tvorby právní úpravy přestupků. Dále požadujeme 
obdobným způsobem upravit § 13n a § 13zp zákona č. 164/2013 Sb., 
o mezinárodní spolupráci při správě daní, a § 247a zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Požadujeme upravit § 14q odst. 3 tak, aby byla stanovena konkrétní 
jednání, za něž je možné uložit pořádkovou pokutu. 
 
Odůvodnění: 
Návrh v § 14q odst. 1 a 2 stanoví, že při nesplnění nepeněžité 
povinnosti může být povinné osobě resp. zprostředkovateli 
oznamovaného přeshraničního uspořádání uložena pokuta. Touto 
pokutou je pokuta dle § 247a daňového řádu. Ustanovení § 14q odst. 1 
a 2 pak poněkud vágním způsobem vytváří skutkové podstaty 
správních deliktů, které obsahově odpovídají přestupkům, ovšem 
z režimu přestupkového zákona jsou vyňaty, neboť nejsou za přestupky 
označeny. Tato skutečnost je dle našeho názoru v rozporu s principem 
jednotnosti právního řádu a v rozporu s principem rovnosti. Fakt, že 
obdobným způsobem jsou „pokuty“ upraveny též v ustanovení § 13n 

Nevyhověno. 
Návrh zákona je procesním předpisem v oblasti správy daní, 
navazujícím na daňový řád. Jako takový přejímá sankční systém, který 
je v daňovém řádu zakotven pro daňové subjekty pro porušení 
povinností při správě daní v širším smyslu, mezi které spadá i právní 
úprava povinností při automatické výměně informací (tedy je návrh 
konstruován v duchu zásady rovnosti, kdy je s osobami v obdobném 
postavení nakládáno obdobně). 
 
V návaznosti na výše uvedené nelze akceptovat připomínku týkající se 
požadavku na změnu § 14q na přestupek. 
 
Stejně tak nelze jak s ohledem na výše uvedené, ale i s ohledem na 
zásadu legislativní zdrženlivosti, protože daná právní úprava není 
novelou dotčena, akceptovat požadavek na revizi sankčního systému 
obsaženého v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní jako 
celku nebo dokonce v daňovém řádu. 
 
Pokud jde o určitost jednání, které je vynucováno pokutami podle 
§ 14q, pak tyto odkazují na jednotlivé povinnosti uvedené 
v odpovídajícím způsobem označených paragrafech a v případě každé 
skutkové podstaty je dostatečně jasné, které jednání skutkovou 
podstatu naplňuje a které ne.  
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a § 13zp, na které odkazuje důvodová zpráva, je irelevantní. 
Předkladatel by měl postupovat v souladu se zmíněným principem 
rovnosti, principem jednosti právního řádu, přestupkovým zákonem a 
metodikou Ministerstva vnitra. Požadujeme proto úpravu textu § 14q 
odst. 1 a 2 tak, aby porušení právní povinnosti bylo definováno jako 
přestupek ve smyslu této připomínky. Z obdobného důvodu je pak 
třeba upravit i ustanovení § 13n a § 13zp.  
 
Ustanovení § 14q odst. 3 pak zcela vágně vymezuje, kdy je možné 
uložit povinné osobě pořádkovou pokutu. Z navrženého znění např. 
není jasné, zda lze pokutu uložit za pouze komisivní či též za omisivní 
jednání povinné osoby. S ohledem na možnou výši pořádkové pokuty 
až 1,5 mil. Kč je vágnost ustanovení zásadním nedostatkem. 
Ustanovení § 14q odst. 3 by mělo být upraveno tak, aby bylo jasné, za 
jaké jednání může být pořádková pokuta uložena (srov. § 247 
daňového řádu).  
Současně upozorňujeme na to, že pořádková pokuta je pořádkovým 
trestem, který má přispět k zajištění řádného průběhu řízení a má k ní 
být přistoupeno jako ke krajnímu a nejpřísnějšímu řešení, pokud jiné 
prostředky nevedly k nápravě (viz. rozsudek Nejvyššího správního 
soudu ze dne 19. 1. 2005, sp. zn. 3 Ads 57/2003 – 79). Z navrženého 
znění § 14q odst. 3 lze dovodit, že pořádkovou pokutu lze uložit za 
jakékoliv porušení povinnosti při oznamování, tedy i takové, které 
přímo nesouvisí s průběhem řízení, což odporuje účelu pořádkové 
pokuty. Z téhož důvodu pak je třeba upravit  
i ustanovení § 247a daňového řádu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo tuto připomínku označilo jako zásadní, avšak 
v návaznosti na korespondenční vypořádání změnilo její povahu na 
doporučující. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1. D K návrhu zákona – část druhá, bod 9. a 10. (§ 16 odst. 1 zákona o 
dani z přidané hodnoty) 
Doporučujeme novelizační body spojit, vzhledem k tomu, že se jedná 
o změny jednoho odstavce § 16. 

Nevyhověno. 
Ani jedna z variant není v rozporu s Legislativními pravidly vlády. 
Byla však dána přednost jiné připomínce. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

2. D K návrhu zákona – část čtvrtá, bod 3. a 4. (§ 8 odst. 2 zákona 
o mezinárodní spolupráci při správě daní) 
Doporučujeme novelizační body spojit, vzhledem k tomu, že se jedná 
o změny jednoho odstavce § 8. 

Vysvětleno. 
Považuje se za vhodnější, provést změnu ve dvou novelizačních 
bodech. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

3. D K platnému znění – zákon o daních z příjmů 
V § 38fa v novém odstavci 9 je třeba opravit nepřesnost v textu 
„…stejné ovládané zahraniční společnosti…“. 

Vyhověno. 

12. Ministerstvo 
zemědělství 

4. D K důvodové zprávě – k části druhé – změna zákona o dani z přidané 
hodnoty 
Text odůvodnění bodu 9. Je rozdělen na dvě části podle 
novelizovaných písmen § 16 odst. 1. Vzhledem k tomu, že se jak 
v případě textu k písm. a), tak v případě textu k písm. b) jedná o text 

Vyhověno jinak. 
Na základě jiné uplatněné připomínky byl tento novelizační bod 
rozdělen do dvou novelizačních bodů. 
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totožný, je rozdělení textu odůvodnění na dvě části nadbytečné a 
doporučujeme ho sjednotit. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

1. D Obecně k návrhu zákona 
Předně je třeba upozornit na skutečnost, že navržený zákon obsahuje 
návrhy několika novel zákonů, které spolu věcně bezprostředně 
nesouvisí, ani nejsou vyvolány jinou navrhovanou změnou, resp. 
změnou jiného zákona, obsaženou v předloženém návrhu zákona. V 
této souvislosti se poukazuje na čl. 39 odst. 4 a čl. 54 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády, které stanoví, že v témže zákoně nelze 
upravovat věci různorodé a je-li navrhován zákon, který si vyžádá 
novelu jiného zákona nebo více zákonů, lze v rámci těchto novel 
upravovat pouze věci, které bezprostředně souvisejí se zákonem, který 
novelu jiných právních předpisů vyvolal. Jakkoli lze věcně pochopit 
důvody, jež vedly předkladatele ke zvolenému legislativnímu postupu, 
který považuje za hospodárný a legislativně rychlý, je třeba v této 
souvislosti upozornit na to, že tento postup může být kontraproduktivní 
k zajištění kvalitního projednání návrhu a k dosažení požadované 
kvality vládního návrhu zákona, jakož i k dosažení kvalitní výsledné 
podoby právní úpravy. Na tento nestandardní postup, který je v rozporu 
s Legislativními pravidly vlády, bylo Ministerstvo financí opakovaně 
upozorňováno jak předsedou Legislativní radou vlády, tak samotnou 
Legislativní radou vlády, a to například v červnu 2016 při projednávání 
návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, nebo 
v červnu 2018 při projednávání návrhu zákona, kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní od roku 2019. S ohledem na výše uvedené se 
doporučuje novelu zákona o zvláštních řízeních soudních připojit 
k návrhu zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů, 
který tuto změnu vyvolal, a zbytek navrhovaného zákona rozdělit 
na několik samostatných návrhů zákonů s vnitřně blíže souvisejícími 
úpravami tak, aby se naplnil požadavek ústavní konformity a výsledná 
úprava by splňovala podmínky předvídatelnosti, srozumitelnosti a 
vnitřní bezrozpornosti zákona. 
Dále je třeba upozornit, že Legislativní pravidla vlády stanoví v čl. 54 
odst. 3 přesné pravidlo řazení jednotlivých zákonů v případě, kdy návrh 
zákona obsahuje více novel zákonů. V tomto případě se podle 
citovaného článku novely zákonů v návrhu zákona řadí v pořadí, v 
jakém byly novelizované právní předpisy vyhlášeny ve Sbírce zákonů. 
Předložený návrh zákona toto ustanovení Legislativních pravidel vlády 
nerespektuje a řazení jednotlivých novel odůvodňuje v obecné části 
důvodové zprávy tak, že řazení novel vychází „z vnitřní logiky“, čímž 
dochází ke změně v pořadí novely zákona o spotřebních daních a 
novely zákona o dani z přidané hodnoty. Na nesprávné řazení novel 
jednotlivých zákonů bylo Ministerstvo financí upozorněno Legislativní 

Nevyhověno. 
Předně je třeba zdůraznit, že vláda si spojování novel do větších vytkla 
jako cíl ve svém programovém prohlášení, předkladatel tudíž postupuje 
zcela v souladu s programovým prohlášením vlády. 
Při projednávání návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 
v oblasti daní a některé další zákony, Legislativní radou vlády v červnu 
2018 bylo konstatováno, že spojování novel do tzv. balíčků je sice 
možná formálně v rozporu s Legislativními pravidly vlády, nicméně 
pokud by takovou možnost upravovala Legislativní pravidla vlády, tak 
by Legislativní rada vlády proti takové praxi nebrojila.  
V návaznosti na to bylo Ministerstvo financí vyzváno, aby připravilo 
změnu Legislativních pravidel, která by uvedenou problematiku řešila. 
Tento návrh byl připraven a zaslán dopisem paní ministryně ministrovi 
spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády již v červenci 2018. 
Bohužel od té doby k  novele Legislativních pravidel vlády nedošlo, 
ačkoliv ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády ve 
svém dopise uvedl, že se navrženým změnám bude detailně věnovat 
a zohlední je při příští novelizaci. 
Předkladatel však trvá na tom, že nemůže volit jinou cestu, než 
předkládání souhrnných novel (zejména s ohledem na programové 
prohlášení vlády a faktickou prosaditelnost návrhů v dalším 
legislativním procesu). 
Navíc v tomto případě je předkladatel přesvědčen, že je dána 
i bezprostřední souvislost jednotlivých novel, neboť jde o novelizaci 
daňových zákonů v důsledku povinné implementace evropských 
směrnic a úpravou daňových zákonů v oblasti zamezení dvojímu 
zdanění. 
 
 
 
Nevyhověno. 
Návrh respektuje dlouholetou praxi a tradici řazení zákonů v daňových 
balíčcích. Tento způsob je podrobně popsán v obecné části důvodové 
zprávy. Toto řazení bylo použito u zákona o jednom inkasním místě 
(458/2011 Sb.), zákona, kterým se mění daňové zákony v souvislosti s 
rekodifikací soukromého práva (344/2013 Sb.), daňového balíčku 2017 
(170/2017 Sb.) nebo daňového balíčku 2019 (zákon č. 80/2019 Sb.). 
Řešení navrhované připomínkovým místem má smysl u návrhů 
zákonů, kde nepřipadá v úvahu jiný logický systém řazení novel 
(např. změnový zákon v souvislosti s přestupky, který měl cca 250 
částí). 
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radou vlády již při projednávání návrhu zákona, kterým se mění 
některé zákony v oblasti daní od roku 2019. Vzhledem k 
jednoznačnému ustanovení čl. 54 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, 
jakož i s ohledem na prověřené legislativní zvyklosti se doporučuje 
změnit pořadí jednotlivých novel tak, jak je v předmětném ustanovení 
Legislativních pravidel vlády stanoveno. 
Název zákona má vyjadřovat obsah tohoto předpisu, a tím zajistit co 
nejsnadnější orientaci v něm, a to zejména v případě, kdy jde o soubor 
novel různých zákonů. Navržený název však nevyjadřuje zcela obsah 
návrhu zákona a je pro adresáta zavádějící, neboť na jeho základě 
lze důvodně očekávat, že právní předpis bude obsahovat výhradně 
změny zákonů v oblasti daní a že tyto změny budou alespoň převážně 
vyvolány nutností implementovat předpisy Evropské unie. V této 
souvislosti je na místě poukázat především na novelu zákona o daních 
z příjmů, která se pouze z marginální části vztahuje k implementaci 
práva Evropské unie, nebo na novelu zákona o zvláštních řízeních 
soudních, který nelze označit za „zákon v oblasti daní“. S ohledem na 
výše uvedené se doporučuje upravit název návrhu zákona tak, 
aby odpovídal jeho skutečnému obsahu. 

I uvedená problematika je řešena navrženou novelou Legislativních 
pravidel vlády (viz výše). 
 
 
 
Vyhověno. 
Název předpisu změněn tak, aby název více odpovídal obsahu na 
„zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací 
daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu 
zdanění“. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

2. D K části první – změna zákona o daních z příjmů 
K novelizačnímu bodu 7: V rámci novelizačního bodu dochází 
k nahrazení slov „poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 rovněž“ slovy 
„poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezident 
České republiky,“. Vzhledem ke kontextu ustanovení měl být namísto 
výrazu „rezident“ patrně použit výraz „rezidentem“. 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

3. D K části první – změna zákona o daních z příjmů 
K novelizačnímu bodu 14: Z důvodu přehlednosti a jednotnosti 
způsobu psaní novelizačních bodů napříč celým návrhem zákona se 
doporučuje upřesnit, že navrhovaná změna se vztahuje ke „větě třetí“. 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

4. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K novelizačnímu bodu 2: Doporučuje se v případě § 4 odst. 5 
sjednotit užívání jednotného a množného čísla, a tedy zvážit uvést 
znění § 4 odst. 5 písm. e) v jednotném čísle jako „uskutečnění plnění 
osvobozeného od daně podle § 64, 66 nebo 68“.  
V nově navrhovaném odstavci 6 je pak třeba upozornit na odkaz na 
odstavec 5 písm. a) až h). Vzhledem k tomu, že se jedná o výčet všech 
pododstavců daného odstavce, stačí uvést odkaz pouze na tento 
odstavec. 

 
Vyhověno. 
 
 
 
Nevyhověno. 
Odkaz na všechna písmena obsažená v § 5 zde zdůrazňuje, že toto 
zvláštní pravidlo pro určení okamžiku, ve kterém nastává přemístění 
zboží, se vztahuje pouze na situace, kdy přestane být plněna některá 
z podmínek obsažených v § 5 v jednotlivých písmenech a nikoliv 
podmínka uvedená v úvodní části tohoto ustanovení. 
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15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

5. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K novelizačnímu bodu 4: Upozorňuje se, že v textu nově označeného 
odstavce 6 je třeba v důsledku navrhovaných změn vypustit pro 
nadbytečnost čárku za slovy „Evropská unie“ a zapracovat tuto změnu 
do novelizačního bodu 4. 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

6. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K novelizačnímu bodu 5: V souladu s Legislativními pravidly vlády 
se doporučuje upřesnit, že se navrhovaná změna vztahuje k „úvodní 
části ustanovení“. 
 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

7. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K novelizačnímu bodu 9: Novelizační bod 9 je třeba rozdělit do 2 
samostatných novelizačních bodů, neboť se jedná o 2 odlišné 
navrhované změny nevztahující se k témuž ustanovení. 

 Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

8. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K novelizačnímu bodu 16: V souladu s čl. 42 Legislativních pravidel 
vlády je třeba vztah pododstavců vyjádřit příslušnou spojkou. Totéž 
platí pro novelizační bod 17 v případě § 18 odst. 2 písm. a) a b). 
 

Nevyhověno. 
V případě zmíněných ustanovení se jedná o prostý výčet, ve kterém 
se nepovažuje za vhodné rozlišovat jejich vztah spojkou. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

9 D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K novelizačnímu bodu 17: V navrhovaném znění § 18 se na několika 
místech používají formulace „podle odstavců 4 nebo 5“ a „podle 
odstavců 1 nebo 2“. Doporučuje se namísto slova „odstavců“ použít 
slovo „odstavce“. 
 

Nevyhověno. 
V zákoně o dani z přidané hodnoty, ale také v jiných předpisech 
(například i v samotných Legislativních pravidlech vlády), se tyto 
formulace nepoužívají jednotně a Legislativní pravidla vlády žádné 
pravidlo nezakotvují. Dává se proto přednost původní variantě.  

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

10. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K novelizačnímu bodu 20: Z důvodu přehlednosti a jednotnosti 
způsobu psaní novelizačních bodů napříč celým návrhem zákona se 
doporučuje upřesnit, že se navrhovaná změna vztahuje ke „větě 
druhé“. Dále se upozorňuje na nesprávné použití horních uvozovek 
před slovem „přemístění“. 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

11. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K novelizačnímu bodu 23: V nově navrhovaném znění § 64 odst. 4 se 
doporučuje podle zamýšleného kontextu ustanovení zvážit namísto 
textu „odstavců 1 až 3“ formulaci „odstavce 1, 2 nebo 3“, která by 
v případě, že postačí osvobození od daně vždy podle jednotlivého 
odstavce, byla přesnější. 
 

Nevyhověno. 
Změna formulace se nepovažuje za nutnou, jelikož se v tomto případě 
nepředpokládá výkladový problém. 
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15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

12. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K novelizačnímu bodu 25: V novelizačním bodě 25 je třeba upřesnit, 
že se navrhovaná změna vztahuje k § 72 odst. 1 písm. e) a § 72 odst. 4. 
 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

13. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K novelizačnímu bodu 34: Pokud je odstavec složen pouze ze 2 vět, 
tyto věty je vhodné označovat jako větu první a větu druhou. Z tohoto 
důvodu se doporučuje slovo „poslední“ nahradit slovem „druhé“. 
 

Vyhověno. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

14. D K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při 
správě daní 
K novelizačnímu bodu 4: Upozorňuje se, že výraz „slovy“ je třeba 
uvést do jednotného čísla. 
 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

15. D K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při 
správě daní 
K novelizačnímu bodu 5: V novelizačním bodě 5 je třeba uvést, že se 
nový odstavec 4 vkládá za odstavec 3. 
 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

16. D K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při 
správě daní 
K novelizačnímu bodu 7: V souladu s čl. 56 odst. 2 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády se doporučuje uvést, že zrušení daného 
ustanovení se provádí „včetně nadpisu“. 
 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

17. D K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při 
správě daní 
K novelizačnímu bodu 8: Doporučuje se zařadit novelizační bod 8 za 
novelizační bod 9 tak, aby nedocházelo k předcházení jednotlivých 
navrhovaných změn. Nově zařazený novelizační bod lze z důvodu 
jednoznačnosti uvést například takto: „V části první hlavě III dílu 3 se 
§ 14 včetně nadpisu zrušuje.“ 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

18. D K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při 
správě daní 
K novelizačnímu bodu 9: Upozorňuje se, že v úvodní části textu 
novelizačního bodu je třeba v souladu s Legislativními pravidly vlády 
upřesnit, že se znění oddílu 6 uvádí včetně nadpisu „a poznámky pod 
čarou č. 3“. S tím souvisí i správné označení závěru novelizačního 
bodu, který nekončí za § 14r, nýbrž za textem poznámky pod čarou č. 

Částečně vyhověno a vysvětleno. 
 
Pokud jde o § 14c odst. 3, pak je záměrem neodkazovat na úvodní část 
ustanovení, konkrétně slova „navrhují, nabízejí na trhu, organizují, 
zpřístupňují pro jeho zavedení nebo řídí jeho zavedení“, která se 
nemají týkat vedlejšího zprostředkovatele. Z tohoto důvodu se 
odkazuje pouze na uvedené pododstavce. 
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3. Z tohoto důvodu je třeba vypustit horní uvozovky a závěrečnou 
tečku za § 14r. Dále je třeba pod toto ustanovení doplnit čáru, která by 
oddělila ustanovení a poznámku pod čarou, a vypustit slova 
„Poznámka pod čarou č. 3 zní:“ včetně následujících dolních 
uvozovek. 
V rámci novelizačního bodu 9 je uvedena poznámka pod čarou č. 1. 
Tuto poznámku pod čarou je třeba odstranit, neboť jednak není správně 
zařazena, jednak odporuje novelizačnímu bodu 1. 
Dále se upozorňuje na množství chyb v ne/používání interpunkčních 
znamének v textu, například v § 14b odst. 5 větě druhé chybí čárka za 
slovem „práv“, v § 14c odst. 2 úvodní části ustanovení naopak přebývá 
čárka před spojkou „a“, v § 14l odst. 4 úvodní části ustanovení chybí 
čárka před slovem „pouze“. 
V § 14c odst. 3 úvodní části ustanovení je pak třeba upozornit na odkaz 
na odstavec 2 písm. a) až d). Vzhledem k tomu, že se jedná o výčet 
všech pododstavců daného odstavce, stačí uvést odkaz pouze na tento 
odstavec. 
Dále je nezbytné, aby novelizační bod 9 prošel revizí stran 
dodržování čl. 42 Legislativních pravidel vlády, neboť řada ustanovení 
není s tímto článkem v souladu. 
Rovněž se doporučuje zvážit vyjádření základních číslovek určitých 
arabským číslem. Tato připomínka se vztahuje rovněž k novelizačnímu 
bodu 10. 

 
V ostatním byl text návrhu upraven. 

15. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 

vlády 

19. D K části šesté – účinnost 
V ustanovení o nabytí účinnosti návrhu zákona je třeba odstranit 
nedostatky v případě pododstavce a), kde je nesprávně použita 
formulace „které nabývá“ namísto slov „která nabývají“. Dále je třeba 
na konci tohoto pododstavce doplnit chybějící čárku před spojkou „a“. 
 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1.  Po stránce formální: 
Předkladatel s níže uvedenými výhradami 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.  

Bere se na vědomí. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

2. D K formálním náležitostem návrhu - k rozdílové tabulce, resp. důvodové 
zprávě 
Část první - daň z příjmů 
K bodu 18. (§ 38fa odst. 6)  - k tomuto bodu je vykázán čl. 8 odst. 3 
směrnice (EU) 2016/1164. Domníváme se, že uvedený článek 
s doplněním § 38fa nekoresponduje. Žádáme vysvětlit, případně 
odstranit z rozdílové tabulky. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 38fa odst. 6 zákona o daních z příjmů stanoví výpočet 
poměru, v jakém se mají příjmy ovládané zahraniční společnosti 
přičítat ovládající společnosti, a provádí tak čl. 8 odst. 3 směrnice (EU) 
2016/1164. Situace držby podílu na ovládaného zahraniční společnosti 
prostřednictvím základního investičního fondu sice není výslovně 
upravena v uvedené směrnici, a ani být nemůže, protože se jedná o 
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specifický problém vnitrostátního práva České republiky, kdy je 
potřeba reagovat na situaci, kdy základní investiční fond je zdaňován 
jinou sazbou daně než ostatní poplatníci daně z příjmů právnických 
osob, úprava této situace však jistě je transpoziční ke směrnici (EU) 
2016/1164, neboť jejím smyslem je stanovit funkční pravidlo pro 
zdanění ovládané zahraniční společnosti v uvedeném specifickém 
případě. Vzhledem k tomu, že tato situace je řešena pomocí úpravy 
výpočtu poměru příjmů ovládané zahraniční společnosti, které se 
přičítají ovládající společnosti, byla vykázána jako transpoziční k čl. 8 
odst. 3 směrnice (EU) 2016/1164. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

3. D K formálním náležitostem návrhu - k rozdílové tabulce, resp. důvodové 
zprávě 
Část druhá – daň z přidané hodnoty 
K bodu 1. – poznámka pod čarou č. 1 – upozorňujeme, že odkaz na 
směrnici Rady (EU) XX/XX, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 
2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d'Italia 
a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní 
působnosti směrnice 2008/118/ES, na kterou je v poznámce pod čarou 
odkazováno, není aktuální. Návrh směrnice byl dne 18. února 2019 
schválen a má tedy již své konkrétní označení (viz níže). Na návrh 
směrnice je odkazováno i v části třetí – změna zákona o spotřebních 
daních – v bodě 1. Dále se označení návrhu směrnice vyskytuje na str. 
40 a 62 důvodové zprávy. Žádáme upravit.  

Vyhověno. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

4. D K formálním náležitostem návrhu - k rozdílové tabulce, resp. důvodové 
zprávě 
Část druhá – daň z přidané hodnoty 
K bodu 2. (§ 4 odst. 5 písm. f) – žádáme vyjasnit, zda textace písm. f) 
odpovídá čl. 1 odst. 1 (čl. 17 odst. 2 písm. f)) směrnice 2010/45/EU, 
který se týká poskytnutí služby spočívající v ocenění dotyčného zboží 
nebo práce skutečně vykonané na území členského státu ukončení 
odeslání nebo přepravy zboží. Navržený text definuje poskytnutí služby 
pro osobu povinnou k dani, zahrnující práce na zboží fyzicky 
uskutečněné v členském státě ukončení a odeslání nebo přepravy zboží.  
Poskytnutí služby spočívající v ocenění dle našeho názoru chybí.   

Vysvětleno. 
Navržená úprava v sobě obsahuje obě množiny, tj. pod pojem 
„zahrnující práce“ lze zařadit také služby oceňovací, které mají vazbu 
k danému zboží. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

5. D K formálním náležitostem návrhu - k rozdílové tabulce, resp. důvodové 
zprávě 
Část druhá – daň z přidané hodnoty 
K bodu 17. (§ 18) - k § 18 je vykazován čl. 1 odst. 1 (čl. 17a směrnice 
2006/112/ES) směrnice (EU) 2018/1910, což je v obecné rovině 
správné. Pochybnosti máme ohledně implementace odst. 8, kterého se 
čl. 17a dle našeho názoru netýká. Žádáme vysvětlit.  

Vysvětleno. 
V rámci navrhovaného § 18 odst. 8 se provádí čl. 17a odst. 4 směrnice 
o dani z přidané hodnoty (viz také vysvětlení k zásadní připomínce 
č. 17). 
V navrhovaném § 18 odst. 8 se stanoví, že pokud se na přemístění 
zboží v režimu skladu (tj. v dikci směrnice o dani z přidané hodnoty 
„v režimu call-of stock“) nepoužije § 18 odst. 4 až 7, tj. zboží nebylo 
dodáno osobě, které mělo být původně dodáno (podle § 18 odst. 4) ani 
dodáno jiné, náhradní osobě (ve smyslu § 18 odst. 5), a nedošlo 
k vrácení zboží (§ 18 odst. 6, transpozice čl. 17a odst. 6), ani k některé 
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z výjimečných situací ve smyslu § 18 odst. 7, pak dnem následujícím 
po uplynutí lhůty pro dodání (12 měsíců) se uplatní fikce, že toto 
přemístění je dodáním zboží za úplatu (v členském státě zahájení 
původní přepravy) a pořízením zboží (v členském státě ukončení 
přepravy).    
V čl. 17a odst. 4 směrnice o dani z přidané hodnoty, ve znění platném 
od  1. 1. 2020, se stanoví pravidlo, podle kterého jestliže ve lhůtě do 12 
měsíců (v dikci navrhovaného zákona „ve lhůtě pro dodání“ – podle § 
18 odst. 4) není zboží dodáno osobě, které mělo být původně dodáno, 
ani jiné, náhradní osobě, a nedošlo k výjimečným situacím podle 
odst. 7 tohoto článku, pak dnem následujícím po uplynutí této lhůty 
dojde k přemístění zboží, tj. režim call-of stock již není naplněn. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

6. D K formálním náležitostem návrhu - k rozdílové tabulce, resp. důvodové 
zprávě 
Část druhá – daň z přidané hodnoty 
K bodu 18. (§ 22 odst. 2 a 3) postrádáme zpracované výkaznictví. 
Nutno doplnit. 

Vyhověno. 
 
 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

7. D K formálním náležitostem návrhu - k rozdílové tabulce, resp. důvodové 
zprávě 
Část druhá – daň z přidané hodnoty 
K bodu 27. (§ 89 odst. 5) - ke zrušení věty první odst. 5 je vykázán čl. 
63 a čl. 307 první pododst. směrnice 2006/112/ES. Tento odstavec však 
není dle databáze ISAP t.č. implementační -odkazujeme na připomínku 
k bodu 27 dále. Zřejmě bude nutné v rozdílové tabulce uvést i 
relevantní judikaturu ESD.  

Vyhověno. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

8. D K formálním náležitostem návrhu - k rozdílové tabulce, resp. důvodové 
zprávě 
Část čtvrtá – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní 
K bodům 4. a 5. (§ 8 odst. 2 a odst. 4) - v návrhu zákona o mezinárodní 
spolupráci při správě daní jsou tyto body podtrženy a vykázány ve 
vazbě na směrnici Rady (EU) 2018/822, nejsou však vykázány 
v rozdílové tabulce.   

Vyhověno. 
Rozdílová tabulka a podtržení v zákoně bylo uvedeno do souladu. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

9. D K formálním náležitostem návrhu - k rozdílové tabulce, resp. důvodové 
zprávě 
Část čtvrtá – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní 
K bodu 9. (§ 14g), resp. pozn. pod čarou:  
Poznámka pod čarou, kterou je v § 14g odkazováno na směrnici (EU) 
2018/822, je označena číslem 1), avšak ve zbytku návrhu a též 
v rozdílové tabulce je označena číslem 3). Pokud by oproti našim 
připomínkám dále byl odkaz na směrnici v § 14g ponechán, je 
minimálně nutné sjednotit číslování.    

Vyhověno jinak. 
Odkaz na poznámku pod čarou byl odstraněn. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 

10. D K formálním náležitostem návrhu - k rozdílové tabulce, resp. důvodové 
zprávě 
Část čtvrtá – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní 

Vyhověno. 
Podtržení bylo odstraněno.  
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Odbor kompatibility K bodu 9. (§ 14o) - požadavek úschovy dokumentů po dobu 10 let 
nemá oporu ve směrnici 2018/822 a přinejmenším by neměl být uváděn 
jako transpoziční. V rozdílové tabulce je pak předkladatelem 
odkazováno na články směrnice, které sice stanoví povinnost podávat 
informace, nikoliv ale lhůtu k uchovávání dokladů. Požadujeme tedy 
odstranit vykazování desetileté lhůty jako transpoziční jak v návrhu 
zákona, tak i v rozdílové tabulce.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

11. D K formálním náležitostem návrhu - k rozdílové tabulce, resp. důvodové 
zprávě 
Část čtvrtá – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní 
K čl. VIII – přechodné ustanovení - v rozdílové tabulce je vykázáno ke 
shora uvedenému čl. VIII návrhu znění článku čl. 1 odst. 2, resp. 8ab 
odst. 12 směrnice 2018/822, v původním znění. Následně však došlo 
k opravě tohoto ustanovení směrnice, kdy opravené znění čl. 8ab odst. 
12 směrnice bylo vyhlášeno v Úředním věstníku EU dne 5. 6. 2018. 
V tabulce by tak měl být uveden text čl. 8ab odst. 12 v novém 
opraveném znění s odkazem na celex opravy 32018L0822R(03).  

Vyhověno. 
Text rozdílové tabulky byl upraven. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

12.  Po stránce materiální:  
Předložený materiál má implementační charakter, neboť do právního 
řádu ČR transponuje: 

 - směrnici Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se 
mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou 
výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním 
uspořádáním, která se mají oznamovat 
 

 - směrnici Rady (EU) 2018/1910 ze dne 4. prosince 2018, kterou se 
mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a 
zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty 
pro obchod mezi členskými státy 
 

 - směrnici Rady (EU) 2019/475 ze dne 18. února 2019, kterou se 
mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí 
italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do 
celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES  
 
Pro daňovou oblast jsou dále stěžejní zejména: 

 - směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se 
stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým 
povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu  

 - směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném 
systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých 
členských států, v konsolidovaném znění 

 - směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní 
spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, 

Bere se na vědomí. 
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v konsolidovaném znění 
 - směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 25. června 2009, kterou se mění 

směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané 
hodnoty, pokud jde o daňové úniky spojené s dovozem 

 - směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné 
úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS     

 - směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o 
společném systému daně z přidané hodnoty, v konsolidovaném 
znění 

 - směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 společném 
systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými 
společnostmi z různých členských států, v konsolidovaném znění  

 - prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, 
kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o 
společném systému daně z přidané hodnoty 

 - prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1912 ze dne 4. prosince 2018, 
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o 
některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství 

 - rozsudek ve věci C-380/16 Komise v. Spolková republika 
Německo a rozsudek ve věci C-422/17 Skarpa Travel  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

13. D Připomínky a návrhy změn: 
K implementaci a výkaznictví 
K implementaci směrnice (EU) 2018/1910 
V návrhu postrádáme implementaci čl. 1 bod 5) směrnice (EU) 
2018/1910 (čl. 262 odst. 1 směrnice 2006/112/ES). Paragraf 102 odst. 1, 
§ 102 odst. 1 písm. b) a § 102 odst. 3 uvedený v rozdílové tabulce znění 
tohoto článku dle našeho názoru neodpovídá. Obdobné pochybnosti 
máme rovněž u § 102 odst. 2 a 3, který má být implementační rovněž 
k čl. 1 bodu 5) směrnice 2018/1910 (čl. 262 odst. 1 a 2 směrnice 
2006/112/ES).  

Vysvětleno. 
§ 102 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty ukládá identifikovaným 
osobám povinnost podat souhrnné hlášení. Toto odpovídá čl. 262 odst. 
1 směrnice 2006/112/ES (čl. 1 bod 5 směrnice EU 2018/1910), který 
ukládá povinnost podat souhrnná hlášení osobám povinným k dani 
identifikovaným pro účely daně z přidané hodnoty.  
Pokud jde o navrhované znění § 102 odst. 2 zákona o dani z přidané 
hodnoty, návrh dle našeho názoru koresponduje se zněním čl. 262 odst. 
2 směrnice 2006/112/ES (čl. 1 bod 5 směrnice EU 2018/1910), který 
upravuje povinnost podat souhrnné hlášení i v případech, kdy plátce 
jako prodávající přemístil zboží v režimu skladu z tuzemska do jiného 
členského státu. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

14. D K části první – změna zákona o daních z příjmů 
K bodu 3. (§ 19 odst. 3 písm. a) bod 2): 
Žádáme sousloví „mezinárodní smlouvy upravující zamezení dvojího 
zdanění všech druhů příjmů“ podtrhnout, neboť se k němu vztahuje čl. 
3 písm. a) směrnice 2003/49/ES, čl. 3 směrnice 2009/133/ES a příloha 
směrnice 2006/98/ES.  

Nevyhověno. 
Navrhovaná změna § 19 odst. 3 písm. a) bodu 2 není transpoziční 
k žádnému předpisu Evropské unie, proto není nutno ji podtrhávat a 
vykazovat jako transpoziční. Jedná se pouze o legislativně technickou 
úpravu spočívající ve zpřesnění odkazu na mezinárodní smlouvu, která 
nemá žádný vliv na transpozici evropského práva. Novelizace tohoto 
ustanovení bude následně promítnuta pouze ve srovnávacích tabulkách 
k uvedeným směrnicím. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

15. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K bodu 1. – poznámku pod čarou je nutné aktualizovat, směrnice 
týkající se italských území již byla přijata a má přiděleno číslo. 

Vyhověno. 
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16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

16. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K bodu 2. (§ 4 odst. 5) 
Navrhujeme zvážit z hlediska lingvistického správnost transpoziční 
formulace „mezi členskými státy do členského státu“ v navrhovaném § 
4 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty.  

Nevyhověno. 
Slovní spojení „mezi členskými státy do členského státu“ bylo zvoleno 
pro ujištění, že nestačí pouhý pohyb přes hranice členského státu, ale je 
vždy třeba, aby toto zboží bylo skutečně odesláno nebo přepraveno do 
odlišného členského státu, a to pro účely uskutečňování ekonomické 
činnosti této osoby povinné k dani v tomto odlišném členském státě. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

17. Z K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K bodu 17. (§ 18) 
Nutno vyjasnit, jak konkrétně je navrhovaným § 18 zákona proveden 
čl. 1 bod 1) směrnice 2018/1910 (čl. 17a odst. 4 směrnice 
2006/112/ES) upravující situaci, kdy do 12 měsíců není zboží dodáno 
osobě, které dodáno být mělo, a uplynutím lhůty dojde k přemístění.  
Tato připomínka je zásadní.   

Vysvětleno. 
Čl. 17a odst. 4 směrnice o dani z přidané hodnoty je proveden v rámci 
navrhovaného § 18 odst. 8. V čl. 17a odst. 4 směrnice o dani z přidané 
hodnoty, ve znění platném od  1. 1. 2020, se stanoví pravidlo, podle 
kterého jestliže ve lhůtě do 12 měsíců (v dikci navrhovaného zákona 
„ve lhůtě pro dodání“ – podle odstavce 4 není zboží dodáno osobě, 
které mělo být původně dodáno, ani jiné, náhradní osobě, a nedošlo 
k výjimečným situacím podle odstavce 7 tohoto článku, pak dnem 
následujícím po uplynutí této lhůty dojde k přemístění zboží, tj. „režim 
call-of stock“ již není naplněn. 
V navrhovaném § 18 odst. 8 se stanoví, že pokud se na přemístění 
zboží v režimu skladu (tj. v dikci směrnice „v režimu call-of stock“) 
nepoužije § 18 odst. 4 až 7, tj. zboží nebylo dodáno osobě, které mělo 
být původně dodáno (podle § 18 odst. 4) ani dodáno jiné, náhradní 
osobě (ve smyslu § 18 odst. 5), a nedošlo k vrácení zboží ( § 18 odst. 6, 
transpozice čl. 17a odst. 6), ani k některé z výjimečných situací ve 
smyslu § 18 odst. 7, pak dnem následujícím po uplynutí lhůty pro 
dodání (12 měsíců) se uplatní fikce, že toto přemístění je dodáním 
zboží za úplatu (v členském státě zahájení původní přepravy) a 
pořízením zboží (v členském státě ukončení přepravy).    

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

18. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K bodu 23. (§ 64 odst. 5) a 29. (§ 100a odst. 3) 
Navrhujeme zpřesnit odkaz, aby bylo pro adresáta normy seznatelné, 
na která ustanovení přímo použitelného předpisu je odkazováno.  
V případě navrhovaného § 64 odst. 5 nadto navrhujeme ustanovení 
vykazovat jako adaptační. 

Nevyhověno. 
Obdobné řešení spočívající v jednotném odkazu na přímo použitelné 
prováděcí nařízení se v dosavadním textu zákona o dani z přidané 
hodnoty již používá v řadě ustanovení. Zohlednění této připomínky by 
si vyžádalo zavedení více poznámek pod čarou k témuž prováděcímu 
nařízení, což není z legislativně technického hlediska vhodné.  
K připomínce týkající se pouze navrhovaného § 64 odst. 5 lze uvést, že 
tímto ustanovením nedochází k adaptaci právního řádu ČR na 
prováděcí nařízení, a to obdobně jako při veškerých předchozích 
novelizacích zákona o dani z přidané hodnoty, resp. ustanoveních, ve 
kterých se na prováděcí nařízení ke směrnici o dani z přidané hodnoty 
odkazuje. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

19. D K části druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 
K bodu 27. (§ 89 odst. 5) – tento bod navrhuje zrušení věty první odst. 
5. Dle databáze ISAP není odst. 5 implementační. V důvodové zprávě 
k tomuto bodu se uvádí, že navrhovaná změna vychází z rozsudku 
Soudního dvora Evropské unie ve věci C-380/16 Komise v. Spolková 
republika Německo a dále také z rozsudku Soudního dvora Evropské 

Vyhověno. 
Srovnávací tabulka bude doplněna. 
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unie ve věci C-422/17 Skarpa Travel, který se týkal čl. 65 a 306 až 310 
směrnice 2006/112/ES. Ve srovnávací tabulce však není § 89 odst. 5 
uveden, ačkoliv se ho dle rozsudku Skarpa Travel uvedená směrnice 
týká. Žádáme ve srovnávací tabulce dotčený paragraf uvést a doplnit 
k němu ID návrhu.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

20. D K části třetí – změna zákona o spotřebních daních 
K bodu 1. – poznámku pod čarou je nutné aktualizovat, směrnice 
týkající se italských území již byla přijata a má přiděleno číslo. 

Vyhověno. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

21. Z K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní 
Obecně: 
Z předkládaného materiálu nevyplývá, jak je zajištěna transpozice  

- čl. 8ab odst. 11 a odst. 15 směrnice Rady 2011/16/EU, ve 
znění směrnice 2018/822; 

- čl. 3 bodu 21 směrnice Rady 2011/16/EU, ve znění směrnice 
2018/822, konkrétně odstavce druhého věty druhé a třetí 
(právo osoby „doložit, že nevěděla“). 

Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
K čl. 8ab odst. 11: Podle opraveného znění směrnice je dána 
členskému státu volba, zda toto opatření zavede. Ministerstvo financí 
se rozhodlo jej nezavést. 
 
K čl. 8ab odst. 15: Tato skutečnost vyplývá z povahy daňového práva. 
Aby bylo nutné stanovit, že „[z]e skutečnosti, že orgány daňové správy 
jsou nečinné ve vztahu k přeshraničnímu uspořádání, které se má 
oznamovat, nelze vyvozovat potvrzení platnosti nebo daňového 
zacházení ve vztahu k takovému uspořádání.“, musel by nejprve nějaký 
právní předpis stanovit, že to z této skutečnosti vyvodit lze, a následně 
by bylo nutné pro splnění transpozičních požadavků stanovit k tomuto 
ustanovení zvláštní úpravu. Avšak již nyní platí, že to z této 
skutečnosti nelze dovozovat. 
 
K čl. 3 bodu 21: Toto plyne z obecné úpravy dokazování podle 
daňového řádu (§ 93 DŘ) a proto toto ustanovení není podle názoru 
MF nutno explicitně transponovat.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo  s návrhem vypořádání v rámci korespondenčního 
vypořádacího jednání zásadně souhlasilo s tím, že: 
 

• Požaduje, aby čl. 8ab odst. 11 a odst. 15 směrnice nezůstal 
bez výkaznictví. 

• Požaduje, aby byl ve srovnávací tabulce vykázán § 93 
daňového řádu.. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

22. Z K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní 
K bodu 9.: 
K navrhovanému § 14g zákona 
Při standardním způsobu transpozice dle čl. 20 Metodických pokynů se 
odkazů na směrnice nepoužívá. Odkaz užitý v navrhovaném § 14g 
odst. 1 je nadbytečný, pouze jím dochází k doslovnému opsání čl. 3 
odst. 20 směrnice Rady 2011/16/EU, ve znění směrnice 2018/822. 

Vyhověno. 
Text zákona byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo  s návrhem vypořádání v rámci korespondenčního 
vypořádacího jednání zásadně souhlasilo.  
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Proto navrhujeme vypustit. Odkazům na příslušnou vnitrostátní 
transpoziční úpravu bráněno není.  
Tato připomínka je zásadní.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

23. Z K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní 
K navrhovanému § 14i zákona 
1. K navrhovanému § 14i odst. 1: Jeli nutno zde použít odkazu na 
směrnici, neboť se jím odkazuje na harmonizovanou úpravu v jiných 
členských státech, je nutno jej konkretizovat. Předkládaný návrh již 
takový konkrétní odkaz zná – viz poznámka pod čarou č. 2. 
V navrhovaném ustanovení by tedy mělo být odkazováno na čl. 8ab 
odst. 5 směrnice Rady 2011/16/EU, ve znění směrnice 2018/822. 

Vyhověno jinak. 
Odkaz na směrnici byl nahrazen opisem. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo  s návrhem vypořádání v rámci korespondenčního 
vypořádacího jednání zásadně souhlasilo. 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

24. Z K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní 
K navrhovanému § 14i zákona 
2. K navrhovanému § 14i odst. 2: Navrhujeme upravit odkaz na 
odstavec 2 – zřejmě má jít o odstavec 1. Z materiálu dále není zřejmě, 
jaké ustanovení směrnice 2018/822 je jím transponováno. Žádáme 
vyjasnit. 
Tyto připomínky jsou zásadní.  

Vyhověno jinak. 
V návaznosti na připomínku jiného připomínkového místa byl § 14i 
odst. 2 vypuštěn. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo  s návrhem vypořádání v rámci korespondenčního 
vypořádacího jednání zásadně souhlasilo.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

25. Z K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní 
K navrhovanému § 14l zákona 
1. Nutno vyjasnit, zda je cílem navrhovaného § 14l odst. 3 zákona 
transponovat čl. 8ab odst. 2 směrnice Rady 2011/16/EU, ve znění 
směrnice 2018/822, jak se jeví z rozdílové tabulky. Ustanovení 
směrnice je daleko podrobnější. Navrhujeme vysvětlit vztah k 
navrhovanému § 14m odst. 2 zákona, který dané směrnicové 
ustanovení plně transponuje. Je ustanovení navrhovaného § 14l odst. 3 
zákona nezbytné? Nevykračuje se jím spíše mimo harmonizovaný 
rámec daný směrnicí? 

Vysvětleno. 
S ohledem na relativně podrobnou, provázanou avšak duplikující se 
právní úpravu pro oznámení jednotlivých typů povinných osob bylo 
přistoupeno k tomu, že zákon tyto povinnosti stanoví ve 3 
ustanoveních. V prvním (§ 14l) stanoví povinnost něco činit, v druhém 
(§ 14m) stanoví obsah této povinnosti a ve třetím (§ 14n) stanoví lhůtu, 
ve které se tak má učinit. 
 
V tomto případě tak z § 14l odst. 3 vyplývá povinnost oznamovat 
změny, z § 14m odst. 2 vyplývá, jaké změny se oznamují a z 14n odst. 
4 vyplývá, kdy se změnové oznámení podává. 
 
Ustanovení nebylo omylem vykázáno jako transpoziční, tato 
skutečnost byla napravena. 
 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo  s návrhem vypořádání v rámci korespondenčního 
vypořádacího jednání zásadně souhlasilo.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

26. Z K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní 
K navrhovanému § 14l zákona 
2. V odstavcích 4 až 6 navrhujeme zkontrolovat, zda je skutečně cílem 
předkladatele vždy odkazovat na odstavec 3. Minimálně v odstavci 4 o 

Vyhověno. 
Šlo o chybný odkaz, který měl směřovat do odstavce 2. Text návrhu 
byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
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tom máme pochybnosti. 
Tyto připomínky jsou zásadní.  

Připomínkové místo  s návrhem vypořádání v rámci korespondenčního 
vypořádacího jednání zásadně souhlasilo.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

27. D K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní 
K navrhovanému § 14q zákona 
Máme pochybnosti o transpozičním charakteru tohoto ustanovení. 
Článek 25 směrnice 2018/822 hovoří o sankcích za porušení čl. 8aa a 
8ab téže směrnice. Dáváme ke zvážení, zda je nutno vykazovat jako 
transpoziční. 
Výše pořádkové pokuty v odst. 3 je velmi vysoká. Ospravedlnění 
v důvodové zprávě, které se odvolává na § 13zp, není dostatečně jasné, 
protože odkazované ustanovení se týká české členské entity nadnárodní 
skupiny podniků. V čem jde o typově stejně závažné jednání, jak uvádí 
důvodová zpráva? Požadujeme doplnit. 

Vyhověno jinak. 
Podtržení bylo odstraněno. 
Výše horní hranice pořádkové pokuty byla snížena na 500 000 Kč, tedy 
výše, která se podle daňového řádu standardně použije v případě 
porušení procesní povinnosti nepeněžité povahy (§ 247 odst. 2 
daňového řádu). 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

28. D K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní 
K bodu 10.: 
K navrhovanému § 14r zákona 
Z navrhovaného znění § 14r by mělo být zřejmé, o jaké předání/ve 
vztahu ke komu se jedná. Navrhujeme doplnit.  

Vysvětleno. 
Ustanovení § 13r stanoví pouze lhůtu, zatímco okruh států, kterým 
budou poskytovány informace je vymezen v § 12a. Informace budou 
předávány kontaktnímu místu jiného státu, kterým je primárně členský 
stát Evropské unie, případně smluvní stát, pokud je daný druh 
automatické výměny informací upraven mezinárodní smlouvou (což 
však není stávající případ). 
Stejná technika je použita v § 13y, se kterým bylo ustanovení sladěno 
(slovo „předá“ bylo nahrazeno slovem „poskytne“). 

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

29. D K části čtvrté – změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě 
daní 
K navrhovanému § 15 zákona 
Navrhované znění § 15 zákona konsoliduje dosavadní ustanovení § 14 
a § 15, které doposud zajišťují transpozici čl. 3 odst. 10, čl. 9 odst. 1 
písm. a) až e), čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice 2011/16/EU 
týkající se výměny informací z vlastního podnětu. Navrhujeme proto 
ustanovení nadále vykazovat jako implementační k uvedeným 
směrnicovým článkům.  

Vyhověno. 
Text návrhu zákona a rozdílová tabulka byly upraveny.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

30. D K navrhované vyhlášce o stanovení charakteristických znaků 
přeshraničního uspořádání v rámci mezinárodní spolupráce při 
správě daní 
K předloženému znění předpokládaného znění vyhlášky, která má být 
transpozicí přílohy IV směrnice 2011/16/EU, ve znění směrnice 
2018/822, navrhujeme: 

- zkontrolovat správnost formulace nadpisu § 3 vyhlášky; 
- není zřejmé, z jakého důvodu se v některých odstavcích § 3, § 

4 a § 5 vyskytuje formulace „splňuje test hlavního přínosu“ – 
navrhujeme objasnit, čeho jsou uvedená slova transpozicí a 
proč se vyskytují jen na některých místech vyhlášky; 

Vyhověno jinak. 
Připomínka byla zohledněna při přenesení charakteristických znaků do 
přílohy zákona. 
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- v navrhovaném § 5 odst. 5 vyhlášky, který má být transpozicí 
třetího odstavce části I přílohy IV směrnice, zřejmě chybí 
odkaz na odst. 1 písm. b) bod 1., aby transpozice byla úplná; 

- navrhujeme zkontrolovat správnost transpozice navrhovaného 
§ 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky, který má být transpozicí písm. 
c) v odst. 1 písm. D v části II přílohy IV směrnice.  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

31.  Závěr: 
Návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný.   
Formální nedostatky návrhu je nutné napravit.  

Bere se na vědomí. 

23. Česká advokátní 
 komora 

1. D ČÁST PRVNÍ – ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 
K § 6 odst. 3 
Česká advokátní komora nemá námitek proti zpřesnění označení 
mezinárodní smlouvy, která může být aplikována pro účely zamezení 
dvojího zdanění příjmů plynoucích českým rezidentům ze zdrojů na 
území v zahraničí. Má přitom za to, že uzavřená mezinárodní smlouva, 
která dosud není součástí právního řádu České republiky (tj. před 
dokončením legislativního procesu vč. ratifikace a zveřejnění ve Sbírce 
mezinárodních smluv) ani za současné právní úpravy nemůže být pro 
účely zdanění aplikována, neboť takový výklad by byl v rozporu se 
smyslem a účelem komentovaného ustanovení. Je však zapotřebí 
upozornit, že by mělo být na jisto postaveno, že termín „je prováděna“ 
k aplikaci mezinárodní smlouvy bude jen vázán na použití v tomto 
daňovém předpise, neboť v jiných právních předpisech se běžně 
používá označení „mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána“ nebo 
„mezinárodní smlouva, která je součástí právního pořádku ČR“. Nadto 
i v navrhovaných ustanoveních není navrhovaná formulace zcela 
důsledně užívána (srov. § 18 odst. 2, § 19 odst. 3 a 9, §  37, § 38f odst. 
1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vysvětleno. 
Dodatek „která je prováděna“ vždy stanoví podmínku, kterou musí 
mezinárodní smlouva splňovat, aby mohlo být aplikováno dané 
ustanovení zákona o daních z příjmů. Není jím tedy nijak dotčena 
aplikace dané mezinárodní smlouvy, a to ani na případy upravené 
zákonem o daních z příjmů, ani jiných právních předpisů. Tento 
dodatek je používán pouze v situacích, kdy podmínkou použití určitého 
ustanovení zákona o daních z příjmů je existence dané mezinárodní 
smlouvy a tímto dodatkem se stanoví, že daná smlouva musí být nejen 
součástí právního řádu České republiky, ale musí být již prováděna. 
Jinými slovy, je třeba rozlišovat dva typy ustanovení odkazujících na 
mezinárodní smlouvy. Prvním jsou ustanovení, která odkazují na 
právní úpravu stanovenou mezinárodní smlouvou, např. § 6 odst. 13 
věta čtvrtá, § 18 odst. 2 písm. e) bod 10, § 19 odst. 3 písm. a) bod 2, § 
24 odst. 2 písm. ch), § 25 odst. 1 písm. i), § 38f odst. 1, 3 a 12 zákona o 
daních z příjmů. Druhým typem jsou ustanovení, která stanoví určitý 
právní režim za podmínky, že s daným státem má Česká republika 
uzavřenu mezinárodní smlouvu; v těchto případech nejde o to, co 
mezinárodní smlouva stanoví, ale o pouhou existenci takové smlouvy. 
Jako podmínka týkající se této smlouvy je přitom dodáváno, že 
smlouva musí již být prováděna, nestačí tedy pouze existence smlouvy, 
která ještě není aplikována. Příkladem je § 6 odst. 13 věty první a 
druhá, § 19 odst. 9 bod 1, § 36 odst. 1 písm. c) bod 2, § 38f odst. 4, 8 a 
13, § 38fa odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů. U prvního 
uvedeného typu ustanovení nemusí být dodatek o provádění smlouvy 
uváděn, protože při odkazu na skutečnost, že mezinárodní smlouva 
něco stanoví, případně se podle ní postupuje, se automaticky přihlíží i 
k jejím ustanovením o provádění, tedy smlouva nestanoví nějaké 
pravidlo ani se podle ní nedá postupovat v okamžiku, kdy ještě není 
prováděna. Dodatek „která je prováděna“ je proto uváděn pouze u 
ustanovení zákona o daních z příjmů druhého uvedeného typu. 
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Česká advokátní komora nemá námitky ani proti zpřesňující úpravě 
postupu při snížení základu daně z příjmů ze závislé činnosti o daň 
zaplacenou v zahraničí s tím, že primárně bude poplatník postupovat 
podle § 38f zákona o daních z příjmů a uplatní metodu započtení tak, 
jak je v tomto ustanovení předpokládáno. Principům spravedlivého 
uspořádání vyhovuje rovněž úprava, podle níž si daň, která byla v 
rozporu s mezinárodní smlouvou zaplacena v zahraničí, musí poplatník 
vypořádat se zahraniční daňovou správou a nikoli automaticky uplatnit 
v České republice. Připomínáme pouze, že případy, kdy se daňové 
správy obou smluvních států neshodnou na interpretaci a aplikaci 
příslušné mezinárodní smlouvy, měla by být tato situace řešena 
postupem smlouvou předpokládaným (zpravidla dohadovacím řízením 
na úrovni ministerstev financí), a neměla by zůstat k tíži poplatníka. 

Bere se na vědomí. 
Daň zaplacenou v zahraničí v rozporu s mezinárodní smlouvou nebylo 
možné si „uplatnit“ v České republice ani za stávající úpravy. 
Stanovisko ČAK pouze popisuje současný stav, novelou se věcně nic 
nezmění. 
Iniciace řešení případu dohodou je zcela na poplatníkovi. Jsou-li 
naplněny podmínky pro mezinárodní dohadování, Česká republika se 
vždy snaží nalézt řešení, které je v souladu s příslušnou smlouvou o 
zamezení dvojímu zdanění. Samozřejmě však záleží i na přístupu druhé 
smluvní strany. 

23. Česká advokátní 
 komora 

2. D ČÁST PRVNÍ – ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 
K § 23e odst. 7 a 8 
Předkládané doplnění se týká rozdělení neuznatelných výpůjčních 
výdajů při zdanění společníků veřejné obchodní společnosti a 
komplementářů komanditní společnosti. Předpokládá, že budou 
samostatně vypočteny neuznatelné výpůjční výdaje za příslušnou 
korporaci (veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost) 
a tyto budou ovlivňovat základ daně společníka (komplementáře) 
plynoucí ze společnosti. Společník dále vypočte neuznatelné výpůjční 
výdaje za základ daně z vlastní činnosti. Oba základy daně budou v 
tomto smyslu samostatné. Jinými slovy, neuznatelné výpůjční výdaje 
ať z vlastní činnosti, nebo vypočtené z podílu na veřejné 
obchodní/komanditní společnosti nebudou moci být ani zčásti 
kompenzovány proti určité „rezervě“ z druhého základu daně. Česká 
advokátní komora má za to, že jde o úpravu logicky navazující na § 
20b odst. 2 zákona o daních z příjmů, která část základu daně 
připadajícího na společníka veřejné obchodní společnosti nebo 
komplementáře komanditní společnosti považuje za samostatný základ 
daně. Ponechává však na zvážení, zda by nemohla být ve specifických 
případech (zejména tam, kde by výpůjční výdaje na straně společníka 
byly zdůvodněny potřebou finančních prostředků na straně společnosti 
v kombinaci s jeho osobním ručením za dluhy společnosti) shora 
naznačená kompenzace umožněna. 

Nevyhověno. 
Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost jakožto osobní 
obchodní společnosti jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, 
přičemž předmět daně u osobních obchodních společností je stanoven 
v § 18b zákona o daních z příjmů. 
V § 20 odst. 5 a 6 zákona o daních z příjmů je dále stanoveno, že 
poplatník, který je společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s. 
zahrnuje jako součást základu daně poměrnou část základu daně nebo 
daňové ztráty v.o.s. a k.s. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se 
společník nebo komplementář podílí na zisku v.o.s. nebo k.s.  
Z toho plyne, že v.o.s. a k.s. nejprve spočítají svůj vlastní základ daně 
v souladu se zákonem o daních z příjmů a zohlední daňovou 
uznatelnost nákladů na své úrovni a pak teprve poměrnou část základu 
daně nebo daňové ztráty převezme ke zdanění společník nebo 
komplementář. V tomto směru byla doplněna důvodová zpráva. 
Navrhované zdanění na „konsolidované“ bázi není v souladu s tímto 
postupem zákona o daních z příjmů, který se používá u všech nákladů 
a výnosů generovaných v.o.s. nebo k.s. např. i při výpočtu pravidla 
nízké kapitalizace podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních 
z příjmů. 
Navrhovaná úprava na konsolidovaný postup není vhodná i z toho 
důvodu, že pokud by společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s. 
byla fyzická osoba, potom by se pravidlo limitace nadměrných 
výpůjčních výdajů neaplikovalo vůbec. 
Vzhledem k tomu, že navrhovaná změna § 23e zákona o daních z 
příjmů umožňuje uplatnit limit 80 mil. Kč jak u osobní společnosti, tak 
i u společníka v.o.s. nebo komplementáře k.s., nepovažujeme tuto 
úpravu za příliš přísnou. Úprava není ani nespravedlivá, protože 
dopadá na všechny poplatníky stejně. 
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23. Česká advokátní 
 komora 

3. D ČÁST PRVNÍ – ZMĚNA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 
K § 38fa odst. 6 a 9 
Navrhovaná změna zpřísňuje zdanění ovládané zahraniční společnosti 
v případě, že ovládající společnost drží podíl na ovládané společnosti 
prostřednictvím základního investičního fondu. Podle dosavadní 
úpravy by v takovém případě byly příjmy zahraniční 
ovládaníspolečnosti přiřazené ovládajícímu základnímu investičnímu 
fondu podrobeny zdanění 5 % a na úrovni ovládající společnosti (druhé 
v pořadí) by již nebyly zdaněny vůbec. Daňová výhodnost této 
struktury by byla navrhovaným ustanovením odstraněna tak, že by byly 
tyto příjmy přiřaditelné přímo ovládající společnosti (druhé v pořadí), a 
podrobeny zdanění 19% sazbou daně z příjmů, přičemž od této daně by 
bylo možné odečíst daň (5 %) zatěžující základní investiční fond 
(ovládající první v pořadí). Ač je tedy vyloučeno dvojí zdanění, 
postihuje navrhovaná úprava i naprosto legální a legitimní daňovou 
strukturu. Zásady zdanění ovládané zahraniční společnosti vychází z 
požadavku zamezit daňovým negativům na straně státu plynoucím z 
tzv. dvojího nezdanění, tj. principiálně z požadavku zabránit obcházení 
daňových předpisů jednáním, které má charakter zneužití práva v 
daňové oblasti. Navrhované ustanovení však nezkoumá ekonomický 
účel celé struktury a postihuje i taková jednání (daňové struktury), 
které mají svůj ekonomický smysl a nelze je považovat za zneužívající. 
Česká advokátní komora by se proto spíše přikláněla k zachování 
dosavadní úpravy. 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava naplňuje cíl směrnice ATAD. Sice lze souhlasit 
s tím, že tato úprava může dopadnout i na struktury, které mají 
ekonomický smysl, ale cílem pravidel pro zdanění ovládané zahraniční 
společnosti je tuto ovládanou společnost zdanit, jakoby byla 
rezidentem České republiky, kde by podléhala sazbě daně z příjmů 
právnických osob ve výši 19 %. Stejný dopad by byl i v situaci, kdy by 
investiční fond, prostřednictvím kterého by česká ovládající společnost 
držela určitý podíl na ovládané zahraniční společnosti, byl usazen 
v jiném státě, kde by se na úrovni tohoto zahraničního investičního 
fondu aplikovala obdobná CFC pravidla. Pak by v České republice 
rovněž došlo k dodanění na 19 % s možností zápočtu daně zaplacené 
investičním fondem z přiřazených příjmů ovládané zahraniční 
společnosti (například rovněž ve výši daňové sazby 5 %). 
Nedomníváme se tak, že by navrhovaná úprava zakládala 
neopodstatněné nerovnosti ve zdanění ovládané zahraniční společnosti. 

23. Česká advokátní 
 komora 

4. Z ČÁST ČTVRTÁ 
Úvod 
Obecně je třeba hodnotit velmi pozitivně skutečnost, že předkladatel 
volí transpozici předpisu bez jakýchkoliv doplnění nebo snahy po 
rozšíření úpravy.  
Bohužel však text implementované směrnice je postaven velmi obecně, 
a to do té míry, že v některých ustanoveních návrhu vede takto 
obecnost k nejistotě  skutečném obsahu právní normy. Česká advokátní 
komora vychází z toho, že cílem navrhované úpravy není (a nemůže 
být) prolomení zákonné profesní mlčenlivosti advokátů. V tomto směru 
tedy formuluje i své připomínky k návrhu zákona. Česká advokátní 
komora poukazuje rovněž na závěry CCBE (Council of Bars and Law 
Societies of Europe) ze dne 19. 10. 2018, s nimiž se v plném rozsahu 
ztotožňuje. 
 
K § 14g 
V souladu s ústavním pořádkem by měly být povinnosti subjektům 
ukládány zákonem, případně na základě zákona, ovšem v jeho mezích. 
Pokud jde o navrhované znění odst. 1, je dle názoru České advokátní 
komory legislativně nesprávné, aby bylo ohledně vlastností a rysů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. 
Vymezení charakteristických znaků bylo přeneseno do přílohy zákona. 
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přeshraničních uspořádání, které podléhají oznamovací povinnosti, 
odkazováno na unijní předpis. Tyto vlastnosti a rysy by měly být 
uvedeny přímo v textu zákona nebo jeho příloze. Za nepřípustné pak 
považuje Česká advokátní komora pravidlo navrhované v odst. 2, totiž, 
že by charakteristické znaky stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou. 
V tomto směru lze poukázat na závěry Ústavního soudu ve věci sp. zn. 
Pl. ÚS 43/13: Ustanovení čl. 79 odst. 3 Ústavy svěřuje ministerstvům a 
jiným správním úřadům pravomoc k vydávání podzákonných právních 
předpisů, k jejíž realizaci však může dojít jen na základě a v mezích 
zákona, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Uvedené ustanovení je třeba 
vykládat restriktivně v tom smyslu, že toto zmocnění musí být konkrétní, 
jednoznačné a jasné. Pakliže tomu tak je, Ústavní soud zkoumá, zda byl 
podzákonný právní předpis vydán státním orgánem k tomu oprávněným 
a v mezích jeho kompetence, tedy zda se při výkonu této pravomoci 
pohyboval v mezích a na základě zákona (secundum et intra legem), a 
nikoliv mimo zákon (preater legem). Ze zmocňovacího ustanovení musí 
být zřejmá vůle zákonodárce k úpravě nad zákonný standard. Ani v 
takovém případě však podzákonný právní předpis nesmí zasahovat do 
věcí vyhrazených k regulaci toliko zákonem (tzv. výhrada zákona). 
Česká advokátní komora má za to, že transpozice evropské směrnice je 
takovým příkladem regulace, u níž platí výhrada zákona a není možné 
zákonnou regulaci nahradit regulací podzákonnou.  
Česká advokátní komora konstatuje, že i vlastní směrnice pracuje s 
pojmy, u nichž by bylo nanejvýš žádoucí zákonné zpřesnění. Z definice 
charakteristických znaků vyplývá, že postačí, aby daňové výhody byly 
„jedním z hlavních přínosů“ zamýšleného uspořádání. Toto ustanovení 
vyvolává nejistotu v použité formulaci a nesplňuje požadavky na 
jednoznačnost a určitost právní úpravy. Rovněž termín „přiměřené 
očekávání“ (in: lze přiměřeně očekávat, že z určitého uspořádání 
vyplynou daňové výhody) lze vykládat jen s velkými obtížemi, což s 
sebou samozřejmě nese další aplikační problémy. 
Tato připomínka je zásadní.  

23. Česká advokátní 
 komora 

5. Z ČÁST ČTVRTÁ 
K § 14h 
Česká advokátní komora má za to, že oznamovací povinnost uživatele 
uspořádání nemůže být vázána na to, že mu všichni spolupracující 
poradci, v souladu se směrnicí označovaní jako zprostředkovatelé, 
sdělili, že jsou vázáni profesní mlčenlivostí. Jde totiž o to, že uživatel 
(někdy jako jediná osoba) bude znát všechny okolnosti oznamovaného 
uspořádání, takže v některých případech, zejména při dílčích 
poradenských službách, nemusí být poradci zřejmé, že se poradenství 
týká povinně oznamovaného uspořádání. Stejně tak nemusí být 
advokátu, poskytující poradenství v dané transakci, známo, zda v 
uspořádání je činný jiný zprostředkovatel, který není vázán povinnou 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven v souladu se závěry vypořádacího jednání. 
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profesní mlčenlivostí – tyto informace bude mít k dispozici za všech 
okolností pouze uživatel. Česká advokátní komora nadto zdůrazňuje, že 
advokát není oprávněn (nikoli povinen) oznamovací povinnost plnit, 
právě proto, že mu v tom brání zákonná povinnost mlčenlivosti. S tím 
potom souvisí i výhrada ke znění § 14j níže. 
Nadto je dle názoru České advokátní komory zásadně věcí uživatele, 
aby si plnil své daňové povinnosti. V případě advokátů není 
poradenství k daňovým dopadům transakce standardní součástí 
právního poradenství, naproti tomu zákonná povinnost mlčenlivosti 
advokáta je věcí dlouhodobě zákonem upravenou a tudíž nemůže být 
omluvou pro uživatele uspořádání, že se spoléhal na to, že oznamovací 
povinnost vzhledem k danému konkrétnímu uspořádání splní advokát. 
Česká advokátní komora by se proto přikláněla k závěru, aby byl 
povinnou osobou uživatel oznamovaného přeshraničního uspořádání 
vždy, pokud toto uspořádání nemá zprostředkovatele nebo pokud jsou 
všichni zprostředkovatelé vázáni profesní mlčenlivostí. 
Česká advokátní komora pak má výhradu rovněž k formulaci odst. 2, 
který přikazuje oznamovací povinnost uživateli uspořádání „v rozsahu, 
v jakém jsou zprostředkovatelé ve vztahu k tomuto uspořádání vázáni 
profesní mlčenlivostí“. Profesní mlčenlivost advokáta totiž nemá svůj 
omezený rozsah, podléhají jí všechny informace, které se advokát při 
poskytnutí právní služby dozví. 
Česká advokátní komora navrhuje, aby ustanovení zakotvovalo 
automatický přechod oznamovací povinnosti na uživatele v případě, že 
k dané transakci není k dispozici zprostředkovatel, který není vázán 
profesní povinností mlčenlivosti. Tento závěr by si pak měl učinit 
uživatel, nikoli zprostředkovatel. 
Tato připomínka je zásadní. 

23. Česká advokátní 
 komora 

6. Z ČÁST ČTVRTÁ 
K § 14i odst. 2 
Odst. 2 navrhovaného ustanovení omezuje zákonnou profesní 
povinnost mlčenlivosti zprostředkovatele v rozsahu, který není možné 
z pohledu § 8a čl. 5 akceptovat. Směrnice DAC IV výslovně umožňuje 
zavést takové opatření, aby „zprostředkovatelé měli právo na zproštění 
povinnosti podávat informace o přeshraničním uspořádání, které se má 
oznamovat, jestliže by tato oznamovací povinnost představovala 
porušení zákonné profesní mlčenlivosti podle vnitrostátního práva 
daného členského státu.“ 
Návrh však obsahuje skrytou formu zúžení této povinnosti 
mlčenlivosti, který vnitrostátnímu právu neodpovídá. Dle ustanovení § 
21 odst. 1 zákona o advokacii má advokát povinnost mlčenlivosti o 
všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem 
advokacie. Není limitována pouze na informace o klientovi (uspořádání 
nebo jeho části). Ostatně informace, které takto advokát získal, jsou tak 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven.  
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kryty povinností mlčenlivosti i v rozsahu údajů dalších, jež nejsou 
samy o sobě informacemi o tomto uspořádání nebo informacemi o 
uživateli uspořádání.  
 
Navrhuje se proto odst. 2 zcela vypustit, takové zúžení jde nad rámec 
požadované transpozice.   
 
Tato připomínka je zásadní.  

23. Česká advokátní 
 komora 

7. Z ČÁST ČTVRTÁ 
§ 14j  
Podle navrhovaného ustanovení by měl informace o vyloučení z 
oznamovací povinnosti sdělovat zprostředkovatel, který není oprávněn 
oznamovací povinnost plnit z důvodu profesní mlčenlivosti, jinému 
zprostředkovateli, který je povinnou osobou ve vztahu k tomuto 
uspořádání, a pouze v případě, že v uspořádání není žádný jiný 
zprostředkovatel povinnou osobou, tak pouze uživateli. V tomto 
oznámení přitom musí zprostředkovatel (tedy advokát) uvést všechny 
informace potřebné k plnění oznamovací povinnosti. Taková úprava by 
představovala nepřípustné prolomení profesní mlčenlivosti advokáta, 
který je touto mlčenlivostí vázán nejen ve vztahu ke státním orgánům, 
ale i ve vztahu k jakýmkoli jiným osobám, které nejsou jeho klientem, 
ledaže by byl ve vztahu ke konkrétní třetí osobě povinnosti 
mlčenlivosti klientem zmocněn. Není tedy možné, aby advokát byl ex 
lege povinen sdělovat informace týkající se klienta jiné osobě, v daném 
případě „jinému zprostředkovateli“. V případě advokáta může být 
informace o vyloučení z oznamovací povinnosti podána pouze 
klientovi, tedy uživateli. Nadto je dle názoru ČAK nadbytečné, aby 
rozsah informační povinnosti byl poskytnut v rozsahu § 14j odst. 2, 
tedy aby jeho sdělení obsahovalo všechny informace potřebné k plnění 
povinností při automatické výměně informací o přeshraničních 
uspořádání (tedy ve struktuře vyžadované § 14m), již z toho důvodu, že 
všechny tyto informace ani nemusí mít a musel by si je vyžádat od 
klienta. Dle názoru ČAK je pro účely plnění oznamovací povinnosti 
plně postačující, pokud advokát bude klienta informovat, že není 
povinnou osobou ve smyslu daného zákona Splnění předání informační 
mezi zprostředkovatelem a touto osobou je věcí jejich smluvního 
ujednání, do něhož není důvodu zasahovat veřejným právem.  
Navrhuje se proto odst. 1 upravit ve shora s výše uvedeným a odst. 2 
zcela vypustit.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven v souladu se závěry vypořádacího jednání. 

23. Česká advokátní 
 komora 

8. Z ČÁST ČTVRTÁ 
K § 14q 
Ustanovení upravuje možnost uložit pořádkovou pokutu do výše 1,5 
mil. Kč povinné osobě, která poruší povinnost při oznamování. 

Částečně vyhověno. 
Pokud jde o sankci za porušení povinnosti při informování klienta, 
nejde o skutkovou podstatu, která by se svým obsahem překrývala se 
sankcí za porušení povinnosti při oznamování. Dotčené skutkové 
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Důvodová zpráva k tomu konstatuje. že advokátovi, který poruší tzv. 
informační povinnost, tedy způsobem upraveným v § 14j neinformuje 
klienta (nebo jiného zprostředkovatele) o tom, že povinnost oznámit 
uspořádání nemá z důvodu profesní mlčenlivosti, může být uložena 
pokuta až do výše 0,5 mil. Kč, přímo z návrhu zákona však takový 
závěr nevyplývá a výkladem by bylo možné dojít k závěru, že i 
porušení povinnosti podle § 14j je porušením povinnosti při 
oznamování povinnou osobou. Zde by bylo tedy nutné výslovně 
stanovit, že zprostředkovatel, který je vázán profesní mlčenlivostí, není 
povinnou osobou. Obecně však k možnosti sankcionovat advokáta má 
Česká advokátní komora zásadní výhradu. Povinnost mlčenlivosti 
advokáta je upravena zákonem, jde o zásadu ústavně chráněnou. Uložit 
advokátovi povinnost poučit klienta, za jejíž porušení je možno uložit 
sankce, podrývá ochranu poskytovanou institutům zákonné profesní 
mlčenlivosti. Uložit advokátovi takovou povinnost totiž umožňuje 
daňové správě zjišťovat, zda advokát tuto povinnost dodržel. Pokud by 
měl advokát prokazovat, že svého klienta poučil v rozsahu § 14j, 
porušil by ústavně garantovanou povinnost mlčenlivosti, neboť by 
musel orgánu státní správy předložit dokument, prokazující, že 
klientovi sdělil nejen to, že je osobou, která není oprávněna plnit 
oznamovací povinnost, ale dokonce by v tomto sdělení musely být 
obsaženy všechny informace potřebné k plnění povinností při 
automatické výměně informací o přeshraničních uspořádání, tedy v 
zásadě všechny informace uvedené v §14m, jinými slovy, prokázáním 
splnění informační povinnosti by advokát automaticky porušil zákon o 
advokacii. 
Pořádková pokuta v rozmezí 0 – 1,5 mil. Kč je nadto nepřiměřeně 
vysoká a bez dalšího upřesnění umožňuje nestandardně široké správní 
uvážení při jejím ukládání. Ustanovení neobsahuje možnost liberace 
ani možnost snížení této pokuty. V tomto směru považuje Česká 
advokátní komora za nutné návrh dopracovat. 
Osoby, kterým plnění oznamovací povinnosti zakazuje zákonná 
profesní mlčenlivost, by pak měly být z ukládání pokut zcela 
vyloučeny, neboť je jim zákonem zakázáno, aby informovaly 
kohokoliv o svém poradenství v dané transakci. 
Současně by advokáti měli být důsledně vyňati z kontroly v rámci 
navrhovaného zákona s tím, že plnění jejich povinností v oblasti 
informační povinnosti dle § 14j zákona by mohla kontrolovat jen Česká 
advokátní komora s tím, že porušení takové povinnosti by bylo kárným 
proviněním advokáta.  
Tato připomínka je zásadní.  

podstaty cílí na jiná ustanovení zákona, výslovně takto označená. I 
pokud by však bylo dovozeno, že informování klienta je podmnožina 
oznamování, pak by šlo o lex specialis (nadto se v případě trestání 
uplatní výkladová maxima in dubio mitius resp. in dubio pro reo, a 
tedy by se případný rozpor výkladu, pokud by vůbec nastal, řešil ku 
prospěchu osoby, které je ukládána sankce). Výše sankce je pak 
uvedena v daňovém řádu (§ 247a daňového řádu). 

Pokud jde o sankcionování advokáta, v plném rozsahu se použije § 255 
daňového řádu, který chrání mlčenlivost uloženou advokátovi. Proto 
také nelze akceptovat skutečnost, že by z důvodu ochrany mlčenlivosti 
advokáta mělo být porušení povinností podle navrženého zákona 
kárným proviněním a advokáti by byli vyňati z působnosti § 14q.  

Současně lze konstatovat, že požadavek informovat jiného 
zprostředkovatele nebo přímo uživatele uspořádání bezprostředně 
vyplývá ze směrnice (srov. čl. 8ab odst. 5 poslední věta). 

Výše horní hranice pořádkové pokuty byla snížena na 500 000 Kč, tedy 
výše, která se podle daňového řádu standardně použije v případě 
porušení procesní povinnosti nepeněžité povahy (§ 247 odst. 2 
daňového řádu). 

25. Česká národní banka 1. D ČÁST ČTVRTÁ 
Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní 
 

Vysvětleno. 
Pojem entita je v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní pro 
tyto účely již používán. 
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Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní zavádí pro 
anglický pojem „entity“ český pojem „entita“ (§14b).  
 
Doporučujeme pojem „entita“ nahradit pojmem „jednotka“, tak 
jak je tomu i v účetních předpisech, např. Nařízení Komise (ES) 
č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé 
mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002. 

38. Hlavní město Praha 1. D K Části první čl. I: 
k bodu 14 (§ 38f odst. 10): 
- za text „§ 38f odst. 10“ vložit slova „větě třetí“ 

Vyhověno. 

38. Hlavní město Praha 2. D K Části druhé čl. III: 
k bodu 2 (§ 4 odst. 6): 
- ve druhé větě slova „písm. a) až h)“, z důvodu nadbytečnosti, 

vypustit 

Nevyhověno. 
Odkaz na všechna písmena obsažená v § 5 zde zdůrazňuje, že toto 
zvláštní pravidlo pro určení okamžiku, ve kterém nastává přemístění 
zboží, se vztahuje pouze na situace, kdy přestane být plněna některá 
z podmínek obsažených v § 5 v jednotlivých písmenech nikoli 
podmínka uvedená v úvodní části tohoto ustanovení.  

38. Hlavní město Praha 3. D K Části druhé čl. III: 
k bodu 5 (§ 7 odst. 7): 
- za text „§ 7 odst. 7“ vložit slova „úvodní části“ 

Vyhověno jinak. 
V souladu s Legislativními pravidly vlády byl vložen text „úvodní části 
ustanovení“. 

38. Hlavní město Praha 4. D K Části druhé čl. III: 
k bodu 24 (§ 71g odst. 2): 
- za text „§ 71g odst. 2“ vložit slova „úvodní části“ 

Vyhověno jinak. 
V souladu s Legislativními pravidly vlády byl vložen text „úvodní části 
ustanovení“. 

38. Hlavní město Praha 5. D K Části druhé čl. III: 
k bodu 25 (§ 72): 
- za text „§ 72“ vložit slova „odst. 1 písm. e) a odst. 4“ 

Vyhověno jinak. 
Do příslušného novelizačního bodu byla vložena slova „odst. 1 písm. 
e) a § 72 odst. 4“. 

38. Hlavní město Praha 6. D K Části druhé čl. III: 
k bodu 29 (§ 100a): 
- číslo „3“, v souladu s platným zněním zákona, nahradit číslem „4“ 

Nevyhověno. 
Jak je uvedeno v záhlaví platného znění, v návrhu zákona jsou již 
zohledněny změny plynoucí z vládního návrhu zákona, kterým se mění 
některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (tento zákon byl 
již vydán ve Sbírce zákonů jako zákon č. 80/2019 Sb.). 

38. Hlavní město Praha 7. D K Části druhé čl. III: 
k bodu 33 (§ 102 odst. 3): 
- slova „úvodní části ustanovení“, v souladu s platným zněním 

zákona a bodem 32, vypustit 

Nevyhověno. 
Cílem novelizačního bodu je nahrazení slova „uskutečnila“ slovy „jí 
vznikla povinnost přiznat“ právě v úvodní části ustanovení. 
Z platného znění k návrhu tohoto zákona: 

§ 102 
Souhrnné hlášení 

… 
(2) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud jako 
prodávající přemístil zboží v režimu skladu z tuzemska do jiného 
členského státu. 
(2) (3) Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud 
uskutečnila jí vznikla povinnost přiznat 
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… 
 

38. Hlavní město Praha 8. D K Části čtvrté čl. VII: 
k bodu 5 (§ 8): 
- za slova „V § 8 se“, v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. i) 

Legislativních pravidel vlády, vložit slova „za odstavec 3“ 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 9. D K Části čtvrté čl. VII: 
k bodu 9 (oddílu 6):  
- v § 14b odst. 1 písm. a) úvodní části a písm. b) a § 14f odst. 1 a 

odst. 2 písm. a) úvodní části a bodu 2, v souladu s čl. 43 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, základní číslovky vyjadřovat 
arabskými čísly bez tečky 

- v § 14g odst. 1 ponechat pouze odkaz na poznámku pod čarou a 
samotnou neúplnou poznámku pod čarou č. 1 vypustit, neboť je 
uvedena v novelizovaném znění v bodě 1 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 10. D K Části čtvrté čl. VII: 
k bodu 10 (§ 15 odst. 3): 
- slovo „jednoho“, v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel 

vlády, nahradit číslem „1“ 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

38. Hlavní město Praha 11. D K Části šesté čl. X: 
- u písmene a) za číslo „2020“ vložit čárku 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

1. Z A. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 
k Části první (zákonu o daních z příjmů) bod 5, § 23e odst. 7 a 8  
Navrhujeme, aby alternativně bylo možné (např. s tím, že poplatník se 
musí rozhodnout, kterou variantu bude dlouhodobě uplatňovat) z 
hlediska úpravy základu daně dle § 23e postupovat  
u neomezeně ručícího společníka také tak, že pro účely výpočtu u 
daňově neuznatelných úroků bude vycházet ze svého základu daně 
zvýšeného o část základu daně, která na něj připadá od v.o.s., resp. k.s.. 
V případě, že by alternativní postup v této podobě nebyl přijatelný, 
navrhujeme použít upravený alternativní postup, který by byl založen 
na testování nadměrných výpůjčních výdajů za k.s./v.o.s. a její 
neomezeně ručící společníky na „konsolidované“ bázi. Tedy, že: 
- veřejná obchodní společnost vyčíslí své nadměrné výpůjční 
výdaje, které však nebude dále testovat, ale alokuje je na své 
společníky ve stejném poměru, v jakém rozděluje zisk. Každý 
společník následně sečte své vlastní nadměrné výpůjční výdaje s 
podílem na nadměrných výpůjčních výdajích převzatých od v.o.s. a 
tyto porovná s limitem 80 mil. Kč, resp. 30 % svého daňového zisku 
před úroky, zdaněním a odpisy, který bude stanoven včetně části 
základu daně převzaté od v.o.s.; 
- komanditní společnost bude postupovat analogicky vůči svým 
komplementářům, avšak část nadměrných výpůjčních výdajů 

Nevyhověno. 
Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost jakožto osobní 
obchodní společnosti jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob, 
přičemž předmět daně osobních obchodních společností je stanoven v 
§ 18b zákona o daních z příjmů. 
V § 20 odst. 5 a 6 zákona o daních z příjmů je dále stanoveno, že 
poplatník, který je společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s. 
zahrnuje jako součást základu daně poměrnou část základu daně nebo 
daňové ztráty v.o.s. a k.s. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se 
společník nebo komplementář podílí na zisku v.o.s. nebo k.s. 
Z toho plyne, že v.o.s. a k.s. nejprve spočítají svůj vlastní základ daně 
v souladu se zákonem o daních z příjmů a zohlední daňovou 
uznatelnost nákladů na své úrovni a pak teprve poměrnou část základu 
daně nebo daňové ztráty převezme ke zdanění společník nebo 
komplementář. V tomto směru byla doplněna důvodová zpráva. 
Navrhované zdanění na „konsolidované“ bázi není v souladu s tímto 
postupem zákona o daních z příjmů, který se používá u všech nákladů 
a výnosů generovaných v.o.s. nebo k.s. např. i při výpočtu pravidla 
nízké kapitalizace podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z 
příjmů. 
Navrhovaná úprava na konsolidovaný postup není vhodná i z toho 
důvodu, že pokud by společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s. 
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připadající na komanditisty (resp. na k.s.) si „ponechá“ a otestuje proti 
80 mil. Kč, resp. svému zdanitelnému zisku před úroky, zdaněním a 
odpisy poté, co byl ponížen o příslušnou alokaci této položky na 
komplementáře. 
Odůvodnění:  
Navrhované opatření považujeme za technicky příliš přísné a 
nespravedlivé omezení. Domníváme se, že v některých případech by 
dávalo ekonomickou logiku, posuzovat základ daně, který je relevantní 
pro výpočet dle § 23e ZDP, jako základ daně neomezeně ručícího 
společníka navýšený o část základu daně, která na něj připadne z v.o.s. 
či k.s.. To bude platit především např. v situaci, kdy neomezeně ručící 
společník bude čerpat úvěry, které použije pro podnikání v.o.s. či k.s., 
což je v praxi poměrně častá situace. Jelikož v praxi mohou nastat 
různé alternativy, domníváme se, že ideálním řešením by byla 
variabilita, tj. možnost, aby si poplatník po určitou dobu vybral buďto 
řešení, které je uvedeno v návrhu, nebo alternativní řešení, které 
navrhujeme výše. 

byla fyzická osoba, potom by se pravidlo limitace nadměrných 
výpůjčních výdajů neaplikovalo vůbec. 
Vzhledem k tomu, že navrhovaná změna § 23e zákona o daních z 
příjmů umožňuje uplatnit limit 80 mil. Kč jak u osobní společnosti, tak 
i u společníka v.o.s. nebo komplementáře k.s., nepovažujeme tuto 
úpravu za příliš přísnou. Úprava není ani nespravedlivá, protože 
dopadá na všechny poplatníky stejně. 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

2. Z A. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 
k Části čtvrté (zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní) 
bod 9, § 14i odst. 2 
Požadujeme zachovat profesní mlčenlivost i v případě typizovaných 
daňové úsporných schémat i u vedlejšího zprostředkovatele. 
Odůvodnění:  
Profesní mlčenlivost podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém 
poradenství a Komoře daňových poradců ČR zahrnuje všechny 
skutečnosti, o nichž se poradce dozvěděl v souvislosti s výkonem 
daňového poradenství. Mlčenlivost tedy dopadá i na typizovaná 
uspořádání ve smyslu navrhované právní úpravy, která tak profesní 
mlčenlivost prolamuje nejen nad rámec § 6 odst. 9 zákona č. 523/1992 
Sb., ale i nad rámec samotné Směrnice 2018/822. Vypuštění tohoto 
ustanovení neohrozí odhalování agresivního daňového plánování, 
protože návrh zákona předpokládá v takovém případě přesun 
oznamovací povinnosti plně na uživatele takového přeshraničního 
uspořádání. 
V případě schválení tohoto ustanovení lze navíc předpokládat 
výkladové problémy, co ještě není a co již je typizovaným uspořádáním 
a na co tedy informační povinnost dopadá. Definice typizovaného 
uspořádání je velmi obecná a především vedlejší zprostředkovatel 
nemusí mít vůbec možnost zjistit, že jde o typizované uspořádání, když 
například Informace od klienta bude, že jde o individuálně nastavené 
uspořádání. 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

3. Z A. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 
k Části čtvrté (zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní) 
bod 9, § 14g 

Vyhověno. 
Z důvodové zprávy byla odstraněna věta týkající se toho, že by nebylo 
vůbec nutné charakteristické znaky vyhlásit v právním předpise České 
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Požadujeme daňově úsporná schémata a jejich popis uvést přímo do 
textu právní normy. 
Odůvodnění:  
Považujeme za zcela nezbytné, aby popis daňově úsporných schémat 
byl uveden přímo v textu právní normy. Jde o zcela základní část 
směrnice DAC 6. Uvedení pouze do podzákonné normy je nepřípustné 
a v zásadním rozporu s opakovanými závěry ÚS, např. v rámci nálezů 
k ustanovením zákona o DPH (kontrolní hlášení) či k zákonu o 
evidenci tržeb. Považujeme také za nepřípustné, aby se v důvodové 
zprávě uvádělo, že fakticky by daňově úsporná schémata nemusela být 
vůbec definována, neboť vyplývají z komunitárního práva. V daném 
případě jde o směrnici, nikoliv nařízení, a proto je pravidlo pro 
poplatníky závazné až poté, co je implementováno do vnitrostátní 
právní normy. I z tohoto hlediska považujeme za zcela nezbytné, aby 
daňově úsporná schémata byla uvedena přímo v textu právní normy. 

republiky. 

Vymezení charakteristických znaků bylo přeneseno do přílohy zákona. 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

4. Z A. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 
k Části čtvrté (zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní), 
bod 9,  § 14q  
Požadujeme výši pokuty snížit a umožnit i její částečné nebo plné 
prominutí. 
Odůvodnění:  
Výše pokuty je neodůvodněně vysoká. Informovat jiného 
zprostředkovatele či uživatele o tom, že zprostředkovatel není 
povinnou osobou z důvodu profesní mlčenlivosti, je v zásadě 
soukromoprávním vztahem mezi těmito subjekty. Prokazování, zda ke 
splnění informační povinnosti došlo a zda ve správném rozsahu, bude 
způsobovat komplikace.  Minimálně v počáteční době budou nastávat 
mnohé nejednoznačné situace a výkladové problémy, kdy bude sporné, 
zda vůbec a pokud ano, tak kdo má plnit oznamovací povinnost. Tím 
může docházet k neúmyslným chybám. Za této situace pak považujeme 
za žádoucí, aby výše pokuty byla snížena a bylo umožněno její 
prominutí. 

Částečně vyhověno. 
Pokud jde o částečné či plné prominutí, pak lze uvést, že pokuta vůbec 
nemusí být uložena a v případě, kdy uložena bude, je nutné postupovat 
v souladu s § 248 odst. 1 daňového řádu, podle kterého je nutné 
přihlížet k tomu, aby nebyla pokuta v hrubém nepoměru k významu 
porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní. 

Výše horní hranice pořádkové pokuty byla snížena na 500 000 Kč, tedy 
výše, která se podle daňového řádu standardně použije v případě 
porušení procesní povinnosti nepeněžité povahy (§ 247 odst. 2 
daňového řádu). 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

5. Z A. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 
k Části čtvrté (zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní), 
bod 9 
Navrhujeme, aby v případě daňově úsporných schémat, která se mají 
oznamovat, byla stanovena editační povinnost pro správce daně. Tedy 
povinnost správce daně vyjádřit se, zda je podle něj schéma v souladu 
se zákonem či nikoliv. 
Odůvodnění:  
Návrh není „gold platingem“ k směrnici DAC VI, kterým rozumíme 
případné návrhy zpřísnit vrchnostenské postavení správce daně 
v daňovém řízení. I když směrnice výslovně s takovou editační 
povinností nepočítá, nebude editační povinnost v rozporu se směrnicí. 

Nevyhověno. 
Snahou ministerstva financí je minimalizovat nově vznikající 
povinnosti jak na straně povinných subjektů, tak na straně Finanční 
správy, proto zvolilo cestu transpozice pouze v nezbytném rozsahu. 
Sama směrnice v tomto ohledu nepočítá s obdobným závazným 
postupem správce daně, cíl směrnice je spíše opačný viz čl. 8ab odst. 
15. Skutečnost, že neobsahuje výslovný zákaz takovéhoto postupu, je 
v tomto ohledu irelevantní.  

Z praktického hlediska by vyhovění připomínce mohlo založit problém 
spočívající ve ztotožnění obsahu oznámení a skutečně provedené 
činnosti správce daně. 
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Požadavek je v souladu s předvídatelností správy daní, posílí vstřícnost 
vůči podnikatelům. Cílem oznámení daňově úporných schémat by 
nemělo být daňový subjekt tzv. nachytat, ale nastavit právní jistotu. 
Vytvořila by se tak potřebná správní praxe. 
Alternativním řešením je, že v případě, kdy správce daně na základě 
zaslaného oznámení nezahájí POP či daňovou kontrolu a případně daň 
doměří, nebude následně (po určité době) vyměřováno příslušenství 
daně, tj. penále a úrok z prodlení. Oznámení lze vnímat jako svého 
druhu (v materiálním smyslu) daňové tvrzení. Pokud by správce daně 
měl pochybnosti o jeho správnosti, bylo by jeho povinností dané 
„tvrzení“ prověřit. Pokud by tak nepostupoval,  neměl by při 
případném následném doměření daně požadovat ještě i příslušenství 
daně. Takovýto přístup je v souladu s relevantní judikaturou KS 
Ostrava 22 Af 105/2012-36 ze dne 19. 8. 2014 (Sbírka rozhodnutí NSS 
2/2015 č. 3154/2015 Sb. NSS str. 123) a 5 Afs 27/2017-43 (spojen s 5 
Afs 28/2017) ze dne 26. 10. 2017 (Sbírka rozhodnutí NSS 12/2017 č. 
3646/2017 Sb. NSS). 

Vyhovění připomínce by dále znamenalo nutnost navýšení 
personálních kapacit orgánů Finanční správy České republiky. 

 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

6. Z B. Zásadní obecná připomínka k návrhu prováděcího předpisu - 
vyhlášky o stanovení charakteristických znaků přeshraničního 
uspořádání v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 
Požadujeme daňově úsporná schémata a jejich popis uvést přímo do 
textu právní normy. 
Odůvodnění:  
Považujeme za zcela nezbytné, aby popis daňově úsporných schémat 
byl uveden přímo v textu právní normy. Jak je již uvedeno výše, jde o 
zcela základní část směrnice DAC 6. Uvedení pouze do podzákonné 
normy je nepřípustné a zcela v zásadním rozporu s opakovanými 
závěry ÚS, např. v rámci nálezů k zákonu o DPH (kontrolní hlášení) či 
k zákonu o evidenci tržeb. Považujeme také za nepřípustné, aby se 
v důvodové zprávě uvádělo, že daňově úsporná schémata by nemusela 
být fakticky ani vůbec definována, neboť vyplývají z komunitárního 
práva. V daném případě jde o směrnici, nikoliv nařízení, a proto je 
pravidlo pro poplatníky závazné až poté, co je implementováno do 
vnitrostátní právní normy. I z tohoto hlediska považujeme za zcela 
nezbytné, aby daňově úsporná schémata byla uvedena přímo v textu 
právní normy (připomínka A3). 

Vyhověno. 
Z důvodové zprávy byla odstraněna věta týkající se toho, že by nebylo 
vůbec nutné charakteristické znaky vyhlásit v právním předpise České 
republiky. 

Vymezení charakteristických znaků bylo přeneseno do přílohy zákona. 

39. Hospodářská 
komora České 

republiky 

7. Z B. Zásadní obecná připomínka k návrhu prováděcího předpisu - 
vyhlášky o stanovení charakteristických znaků přeshraničního 
uspořádání v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 
V případě, že nebude tomuto návrhu vyhověno, požadujeme, aby § 3 až 
7 navrhované vyhlášky byly doplněny a upřesněny a do důvodové 
zprávy byly uvedeny příklady. 
Odůvodnění:  
Definiční znaky přeshraničních uspořádání podle návrhu vyhlášky 

Vyhověno jinak. 
Při přenosu charakteristických znaků do přílozky zákona byly 
provedeny pouze minimální změny oproti směrnici, a tedy textace 
těchto znaků doslova odpovídá jejich harmonizované podobě. 
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shledáváme příliš obecné na to, aby povinné osoby, zejména z řad 
uživatelů uspořádání, měly možnost taková uspořádání v praxi 
jednoznačně identifikovat, a naplnit tak povinnosti zákona o 
mezinárodní spolupráci při správě daní. Popis daňově úsporných 
schémat v navržené vyhlášce je zcela nedostatečný a v podstatě pouze 
představuje „okopírování“ textu směrnice. Ani z důvodové zprávy není 
zřejmé, a to ani příkladmo, o jaké konkrétní situace má jít. Přitom jde o 
nejdůležitější a nejpodstatnější část celé problematiky. Z tohoto 
hlediska považujeme za nezbytné daňově úsporná schémata více 
konkretizovat a uvést konkrétní příklady s odkazem na transakce, které 
jsou již nějakým způsobem popsány v zákoně o daních z příjmů (např. 
§ 38na nebo § 23h). 

44. Komora auditorů 1. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
k návrhu novely zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci 
při správě daní, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení § 14i 

§ 14i 
Profesní mlčenlivost 

(1) Profesní mlčenlivostí je pro účely automatické výměny 
informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání 
povinnost zachovávat mlčenlivost podle 
a) zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců 

České republiky, 
b) zákona o advokacii, 
c) zákona o auditorech, 
d) práva jiného členského státu Evropské unie, pokud je v souladu 

s předpisem Evropské unie upravujícím správní spolupráci 
v oblasti daní3). 
 
(2) Profesní mlčenlivost podle odstavce 2 se v případě 

typizovaného uspořádání vztahuje pouze na informace vztahující se 
k uživateli tohoto uspořádání. 
 
Zdůvodnění 
Domníváme se, že v souladu se zněním čl. 8ab odst. 5 směrnice Rady 
(EU) 2018/822, kterou se mění směrnice  2011/16/EU, pokud jde o 
povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu 
k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (dále jen 
„směrnice“), by stejná ochrana profesní mlčenlivosti měla být 
poskytnuta i auditorům při výkonu auditorské činnosti. Navrhujeme 
proto doplnění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění 
pozdějších předpisů, do výčtu právních předpisů, podle kterých se 
stanoví povinnost zachovávat mlčenlivost výše uvedeným 
ustanovením.  
Zároveň také navrhujeme vypuštění druhého odstavce z důvodu 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 
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komplexnosti zákonné profesní mlčenlivosti vztahující se na všechny 
skutečnosti, které se auditoři pří výkonu své profese dozví. Zároveň 
novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě 
daní, ve znění pozdějších předpisů, řeší v jiných ustanoveních situace, 
kdy je zprostředkovatel povinen zachovávat profesní mlčenlivost. Se 
stejnou konstrukcí operuje také směrnice a nerozlišuje, kdo je 
zprostředkovatelem v těchto transakcích.  

45. Komora daňových 
poradců 

1. D A) Obecně 
A1) Návrh 
Navrhujeme, aby nebyly novely všech daňových předpisů spojovány 
do jednoho souhrnného „balíku“. 
Zdůvodnění 
Obecně nepovažujeme za správné a v souladu s legislativními pravidly 
i judikaturou, spojovat do jedné právní normy novelizaci všech 
daňových předpisů. V takovémto případě jsou spojeny zcela 
nesouvisející oblasti právní regulace. Tím, že tímto postupem jsou 
otevřeny téměř všechny daňové předpisy, hrozí dále daleko větší riziko, 
že v rámci projednávání v zákonodárných sborech budou k novelám 
načteny další změny, které neprošly řádným legislativním procesem. Je 
totiž možné načíst v zásadě cokoliv, co se jakkoliv týká účetnictví či 
daní. Konečně v neposlední řadě je zde riziko, že kvůli jedné 
problematické otázce bude celý balíček zdržen, či dokonce neschválen. 
Příkladem, kdy k právě takové situaci došlo, je pak poslední novela 
daňových předpisů (zákon č. 170/2017 Sb.), která díky tomu byla 
schválena později, než se předpokládalo, a nabyla nestandardně 
účinnosti 1. 7. 2017, což pak působí například v oblasti daně z příjmů 
mnohé výkladové problémy. Chtěli bychom také zdůraznit, že takovýto 
postup byl kritizován (při projednávání zákona č. 170/2017 Sb.) i ze 
strany LRV. Obdobně tomu je u poslední novely Sněmovní tisk č. 206.  

Bere se na vědomí. 

45. Komora daňových 
poradců 

2. Z B) K novele zákona o daních z příjmů (ZDP) 
B1) Obecně k navrženým změnám – zásadní 
a) V průzkumech mapujících priority adresátů daňových předpisů 
z okruhu podnikatelské, manažerské i odborné veřejnosti opakovaně 
zaznívá požadavek na minimalizaci změn, a to zejména z důvodu 
stabilizace prostředí a neustále se měnících pravidel. Také pracovníci 
Ministerstva financí opakovaně na veřejných fórech zdůrazňují 
hodnotu legislativní zdrženlivosti. Zejména potřeba jakýchkoliv 
„legislativně-technických“ úprav by měla být vždy velmi seriózně 
zvažována. Pokud nejde o zjevnou chybu (například v odkazu), takové 
úpravy velmi často přinášejí „změnu pro změnu“, jelikož upravují text 
zákona, který byl doposud vykládán shodně, s cílem, aby se výklad 
nezměnil. Nikdy však nelze zaručit, jak takový krok v budoucnu 
posoudí nezávislý soud, a zda úprava tohoto typu nezpochybňuje 
dosavadní výklad příslušné právní normy uplatňovaný před změnou 

Vysvětleno. 
Změny zákona o daních z příjmů v oblasti smluv o zamezení dvojímu 
zdanění jsou vyvolány potřebou doplnit do zákona o daních z příjmů 
ustanovení stanovící, že na zákon upravující zamezení dvojímu 
zdanění ve vztahu k jurisdikci, která není státem, se pro účely daní z 
příjmů hledí jako na mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu 
zdanění. To je věcná změna, kterou je nutné provést. 
V souvislosti s uvedenou změnou bylo přikročeno v celkové revizi 
odkazování na mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění 
v zákoně o daních z příjmů, neboť současná právní úprava je 
nejednotná a pro stejný okruh mezinárodních smluv jsou použity různé 
pojmy. Takový stav jistě není žádoucí a v souvislosti s potřebou 
stanovit, že na zákon upravující zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k 
jurisdikci, která není státem, se pro účely daní z příjmů hledí jako na 
mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, bylo nutné tento 
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nejen poplatníky, ale i v rámci standardní správní praxe orgánů 
Finanční správy. Domníváme se, že pokud se skutečně v praxi v daném 
ohledu vyskytují výkladové problémy, které jsou ale zároveň řešitelné 
úpravou textu zákona mající podobu „legislativně-technické“ a nikoliv 
„věcné“ změny (tedy se v principu nic nemění), naprostá většina 
takových situací by byla řešitelná v rámci metodické činnosti 
Ministerstva financí či Generálního finančního ředitelství 
(prostřednictvím vydání metodického sdělení, informace apod.). 
V tomto ohledu se lze inspirovat fungující praxí veřejné správy 
v zahraničí, typicky například v Německu či ve Velké Británii. Jak 
opakovaně uvádí Ústavní soud, „[j]azykový výklad představuje pouze 
prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem 
pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada 
dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione 
legis atd.).“ 
 
b) Návrh je označen jako „Návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské 
unie“. Až na drobné výjimky změny navrhované v oblasti daní z příjmů 
nijak nesouvisí s implementací předpisů Evropské unie. Navíc upravují 
zákonná ustanovení, která v dané podobě existují řadu let, a 
z odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě žádným způsobem 
nevyplývá, že by se v tomto ohledu nenadále vyskytly výkladové 
problémy takového rázu, že by je bylo třeba náhle akutně řešit. Ani 
Komora daňových poradců v této oblasti neeviduje žádné signály, které 
by indikovaly takovou potřebu. Apelujeme tedy obecně na 
minimalizaci „legislativně-technických“ zásahů do textu zákona, 
jejichž cílem je vykládat zákon shodně jako před změnou, a na řešení 
případných výkladových problémů přednostně prostřednictvím 
metodické činnosti kompetentních orgánů veřejné správy. Pokud však 
náhlá potřeba v oblasti navrhovaných úprav skutečně nastala, žádáme o 
doplnění konkrétního důvodu do textu důvodové zprávy k jednotlivým 
bodům.  
c) Zcela zásadní připomínku, resp. zásadní nesouhlas vznášíme 
v souvislosti s navrženými změnami (také označenými jako 
„legislativně-technické“), které se týkají mezinárodních smluv. 
Podrobnou argumentaci uvádíme níže s odkazem na jednotlivá 
konkrétní ustanovení. V obecné rovině však považujeme za nutné 
zdůraznit, že už při prvotním posouzení případných dopadů navržených 
změn jejich povaha ve skutečnosti zdaleka nemusí být „legislativně-
technická“. Navíc zasahují do poměrně zásadních koncepčních 
ustanovení ZDP nastavujících pravidla mezinárodního zdanění. Takový 
druh změn může mít vzhledem ke komplexnosti dotčené problematiky 
dalekosáhlé následky, jejichž možný dopad do praxe je třeba detailně 

stav napravit, neboť jinak by nebylo zřejmé, na jakou smlouvu se takto 
má hledět. Proto došlo nejenom k úpravě § 37, ale i dalších ustanovení, 
které odkazují na mezinárodní smlouvy v oblasti zamezení dvojímu 
zdanění. 
V případě, kdy by nebylo nutné doplňovat ustanovení, že na zákon 
upravující zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k jurisdikci, která není 
státem, se pro účely daní z příjmů hledí jako na mezinárodní smlouvu 
o zamezení dvojímu zdanění, nebylo by nutné k takové revizi 
přistoupit a plně by se uplatnil princip legislativní zdrženlivosti. 
Nicméně v případě, kdy je nutné do určitého ustanovení doplnit určitý 
pojem, je žádoucí, aby tento pojem byl v celém právním předpise 
používán jednotně. Zde zájem na bezrozpornosti, srozumitelnosti a 
přesnosti legislativního textu převáží nad principem legislativní 
zdrženlivosti. 
Vyhověno jinak. 
Název zákona byl změněn na „zákon, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a 
v oblasti zamezení dvojímu zdanění“, vystihuje tedy veškeré změny 
navrhované v zákoně o daních z příjmů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevyhověno. 
Terminologie mezinárodních smluv je upravována nejen s cílem jejího 
sjednocení, ale také z důvodu oprav nesprávně použitých pojmů, kdy 
byla v souvislosti s mezinárodními smlouvami používána nesprávná 
terminologie, např. účinná mezinárodní smlouva. Úpravy byly 
provedeny po pečlivé analýze a nepřináší žádné věcné změny, naopak 
navrhovaný text lépe vystihuje smysl jednotlivých ustanovení, který 
musel být z dosavadního textu dovozován teleologickým výkladem. 
Cílem je naopak pouhé zpřesnění a sjednocení terminologie. Úpravou 
terminologie dojde k jasnějšímu vymezení v rámci konkrétních 
ustanovení. 
Co se týká údajně nesrozumitelné terminologie, míří připomínka 
zřejmě na pojmy „mezinárodní smlouva o zamezení dvojímu zdanění 
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promyslet a pečlivě předem prodiskutovat ve spolupráci se specialisty 
na mezinárodní zdanění osob a podniků i s odborníky z podnikové 
praxe, kteří v nadnárodních firmách daná pravidla aplikují, aby bylo 
minimalizováno riziko nežádoucích nezamýšlených dopadů, než bude 
vůbec přikročeno k úpravě textu zákona v takto zásadním rozsahu. 
Žádná odborná debata na toto téma neproběhla, a jak uvádíme výše, ani 
nebyla avizována akutní potřeba takových úprav, která by vysvětlovala 
jejich překvapivé začlenění do balíčku změn daňových zákonů s cílem 
naprosto nesouvisejícím. Další problém je, že dané úpravy zavádí do 
zákona zcela nesrozumitelnou a v daném oboru (který se obecně 
vyznačuje existencí propracovaných, mezinárodně uznávaných a 
koncepčně jednotně používaných pojmů a pravidel) nepoužívanou 
terminologii, která není v zákoně nijak definována, kdy pro pochopení 
zamýšleného významu textu zákonné normy musí i profesionálové 
napřed nastudovat důvodovou zprávu. Připomínáme, že srozumitelnost 
práva patří mezi základní principy právního státu.                           

všech druhů příjmů“ a „mezinárodní smlouva, která je prováděna“. 
První z uvedených pojmů není nový, ale je již v současné době obsažen 
v § 36 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona o daních z příjmů a byl zvolen 
jako nejvýstižnější pojmenování mezinárodních smluv, jejichž 
předmětem je komplexní úprava zdanění a vyloučení mezinárodního 
dvojího zdanění. Pojem „mezinárodní smlouva, která je prováděna“, 
byl zvolen v návaznosti na terminologii mezinárodních smluv o 
zamezení dvojímu zdanění, které vždy obsahují ustanovení o začátku a 
konci svého provádění; v některých smlouvách je sice tento institut 
nazván odlišně, např. aplikace, ale použití pojmu „provádění“ 
převažuje a je obecně zřejmé, co je jím myšleno. 

45. Komora daňových 
poradců 

3. D B) K novele zákona o daních z příjmů (ZDP) 
B2) K § 6 odst. 12, 13 a k § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP (část první bod 
1, 6) 
Uvedené změny explicitně zakotvují do textu ZDP pravidlo, že jako 
výdaj je obecně možné uplatnit pouze tu část daně, která nemohla být 
započtena dle příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění. Nicméně GFŘ vychází z toho, že tento závěr vyplývá již ze 
současné právní úpravy, a tento přístup dlouhodobě uplatňuje v rámci 
své správní praxe. Jak je uvedeno výše, z důvodové zprávy nevyplývá 
náhlá potřeba úpravy textu zákona, který je takto vykládán již řadu let. 
Ani Komora daňových poradců neeviduje takovou potřebu, která by 
indikovala neudržitelnost stávajícího výkladu běžně uplatňovaného 
v praxi. Z tohoto hlediska pak nerozumíme důvodu této změny. Pokud 
bude schválena, nelze dle našeho názoru vyloučit výklad, že sice platí, 
ale až od účinnosti navrhované novely, což neodůvodněně vytváří 
značnou právní nejistotu. 

 
 
 
Nevyhověno. 
Navrhovaná úprava je jen zpřesnění a potvrzení stávajícího stavu a 
výkladu daného ustanovení. Novelizace textu byla navržena mimo jiné 
z důvodu příspěvku KV KDP 497/22.03.17 Daňová uznatelnost daně 
sražené v zahraničí nad rámec smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 
který byl uzavřen s rozporem. Z předloženého příspěvku byla 
zaznamenána potřeba zpřesnění a potvrzení výkladu tohoto ustanovení. 
Příspěvek KV KDP 497/22.03.17, ve kterém byl uvedený přístup 
zpochybněn, ostatně iniciovala sama Komora daňových poradců. 
Argumentováno bylo právě stávající textací ustanovení § 24 odst. 2 
písm. ch) zákona o daních z příjmů. Z důvodové zprávy musí 
jednoznačně vyplynout, že jde o pouhé upřesnění textu, které nemění 
nic na stávajícím výkladu, na podstatě věci. 

45. Komora daňových 
poradců 

4. Z B) K novele zákona o daních z příjmů (ZDP) 
B3) K § 6 odst. 13, § 19 odst. 3 písm. a) bod 2, § 19 odst. 9 bod 1, § 
36 odst. 1 písm. c) bod 2, § 38f odst. 4, § 38f odst. 8, § 38fa odst. 3 
písm. b) ZDP (část první bod 1, 3, 4, 8, 12, 13, 17) - zásadní 
Tato připomínka se týká změny terminologie ZDP týkající se označení 
smluv o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům 
v oboru daní z příjmu a z majetku (dále „obecná smlouva o zamezení 
dvojího zdanění“) provedené napříč zákonem. Z důvodové zprávy jsme 
pochopili, že záměrem navrhovatele bylo zavést jednotné označení 
těchto smluv jako „mezinárodní smlouvy upravující zamezení 
dvojímu zdanění všech druhů příjmů“. Tento pojem však není 
v ZDP nijak definován, a zamýšlený druh smlouvy by měl tedy 
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vyplývat z jazykového vyjádření jejího označení použitého v příslušné 
právní normě. Použité označení považujeme za zcela nevhodné, a to 
z řady důvodů:  
 
a) terminologie použitá pro označení obecné smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění je nesrozumitelná nejen pro běžného adresáta právního 
předpisu, ale i pro profesionála v daném oboru. Pro pochopení 
významu použitého termínu je nutné nastudovat důvodovou zprávu, 
což je z hlediska požadavku na srozumitelnost práva jako základního 
principu právního státu neakceptovatelné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) podle důvodové zprávy by obecné smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění měly být nazývány jako „mezinárodní smlouvy upravující 
zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů“ s argumentem, že 
existují i mezinárodní smlouvy, které sice obsahují ustanovení o 
zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění, ale pouze ve vztahu 
k určitým druhům příjmů. Tyto smlouvy je pak třeba odlišit (jako 
příklad je uváděna smlouva z oboru mezinárodní letecké dopravy). 
Z důvodové zprávy však nijak nevyplývá, s jakými zásadními 
nejasnostmi se v dané oblasti potýká výkladová praxe, aby byla 
odůvodněna potřeba takové terminologické změny zasahující do textu, 
který je v ZDP obsažen a standardně aplikován řadu let 
 
 
 
 
 
c) jelikož pojem „mezinárodní smlouvy upravující zamezení dvojímu 
zdanění všech druhů příjmů“ není v ZDP definován, bude třeba jej 
vykládat standardními metodami výkladu právních norem. Použití 
výrazu „všech druhů příjmů“ může založit značný výkladový 
problém už v samotném důvodu, proč jsou smlouvy takto označovány. 
Pokud navrhovatel indikuje existenci mezinárodních smluv, které řeší 
mezinárodní zdanění jen určitého druhu příjmů, a tyto smlouvy se 

 
 
 
 
Nevyhověno. 
Pojem byl zvolen na základě dnešního § 36 odst. 1 písm. c) bodu 2 
zákona o daních z příjmů, který obsahuje pojem „mezinárodní smlouvu 
o zamezení dvojímu zdanění upravující zdaňování a vyloučení 
mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů“; tento 
pojem byl upraven tak, aby neobsahoval duplicitně odkaz na zamezení 
dvojímu zdanění a bylo z něho odstraněno slovo „možných“ pro 
nadbytečnost. V navrhované podobě se jedná o nejvýstižnější 
pojmenování mezinárodních smluv, jejichž předmětem je komplexní 
úprava zdanění a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění, přičemž 
dovodit, co je tímto pojmem myšleno, není dle našeho názoru nijak 
složité. Jedná se o komplexní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění v 
oboru daní z příjmů (a příp. majetku), jejichž seznam lze nalézt i na 
webových stránkách MF. Navíc samozřejmě platí, že ani v současné 
situaci zákon o daních z příjmů smlouvy o zamezení dvojímu zdanění 
nedefinuje. 
 
Nevyhověno. 
Změna terminologie napravuje nesprávný stav legislativního textu, kdy 
je stejná skutečnost označována různými pojmy a působí tak výkladové 
potíže, neboť při výkladu právních předpisů se vychází z předpokladu, 
že odlišné pojmy označují odlišné skutečnosti. Odkazy na mezinárodní 
smlouvy v zákoně o daních z příjmů jsou v dosavadní podobě 
nekonzistentní, a tedy matoucí, viz příklady uvedené v důvodové 
zprávě k předkládanému návrhu.  
Příklad: Není žádoucí, aby osvobození dle ustanovení § 19 odst. 9 
zákona o daních z příjmů bylo aplikováno i za situace, kdy podmínka 
daná § 19 odst. 9 bodem 1 zákona o daních z příjmů by byla splněna z 
titulu toho, že existuje pouze smlouva z oboru mezinárodní letecké 
dopravy. Aplikace osvobození dle § 19 odst. 9 zákona o daních z 
příjmů je žádoucí pouze za situace existence komplexní daňové 
smlouvy. 
 
Nevyhověno. 
Již v současném § 36 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů je 
použita ve vztahu ke smlouvám o zamezení dvojímu zdanění 
formulace „všech možných druhů příjmů“. V praxi to žádné problémy 
nezpůsobuje, pravděpodobně tedy dosud žádný výkladový problém 
nenastal. 
Za použití jazykového výkladu je nutné dojít k závěru, že obecná 
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uplatní jako speciální úprava pro daný druh příjmů, z logiky věci pak 
obecná smlouva o zamezení dvojího zdanění neřeší „všechny“ druhy 
příjmů (jinými slovy, druh příjmů podléhající speciální úpravě pak 
obecná smlouva neřeší). Zvolené označení obecných smluv o zamezení 
dvojího zdanění proto považujeme za zcela nevhodné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) nejsme si jistí povahou smluv ohledně příjmů z letecké dopravy 
zmiňovaných v důvodové zprávě, ale rozhodně jsou součástí právního 
řádu České republiky smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oboru 
daně dědické a darovací, které řeší druhy příjmů z dědění a darování, 
na něž pak v případě daných států nedopadá obecná smlouva o 
zamezení dvojího zdanění. V důsledku toho by se například Slovensko 
či Rakousko rázem mohlo zařadit v ZDP mezi „bezesmluvní státy“, 
jelikož obecná smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou 
republikou a Slovenskem/Rakouskem neřeší „všechny“ druhy příjmů, 
což bezesporu nebylo cílem navrhovatele. Pokud se navrhovatel 
domnívá, že toto lze překlenout výkladem, pak bychom rádi zdůraznili, 
že stejně tak jsme dosud nezaznamenali systémový výkladový u 
stávajícího znění. Otázkou tedy je, zda navržená změna výkladový 
problém řeší, nebo nějaký horší zakládá  
 
 
 
 
 
e) při porovnání navrženého textu jednotlivých ustanovení pak není 
zřejmé, zda je dovětek „upravující zamezení dvojímu zdanění všech 
druhů příjmů“ v některých ustanoveních vynechán záměrně či omylem 
(viz níže v komentáři B4 k ustanovení § 6 odst. 13 ZDP s ohledem na 
rozpor textu zákona s důvodovou zprávou, nebo při porovnání 
ustanovení § 38f odst. 1 a § 38f odst. 8 ZDP).                

mezinárodní smlouva o zamezení dvojímu zdanění vždy upravuje 
zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů. Skutečnost, že vedle ní 
existuje ještě speciální mezinárodní smlouva o zamezení dvojímu 
zdanění určitých příjmů, nic nemění na skutečnosti, že obecná 
mezinárodní smlouva upravuje všechny druhy příjmů. Jiné 
mezinárodní smlouvy totiž stanoví pouze jiný daňový režim pro určitý 
okruh poplatníků či příjmů, neupravují však celý druh příjmů; pokud je 
tedy např. v mezinárodní smlouvě upraveno osvobození pro příjmy ze 
závislé činnosti diplomatických pracovníků, jedná se stále o příjmy ze 
závislé činnosti (které jsou jinak upraveny ve smlouvě o zamezení 
dvojímu zdanění všech druhů příjmů), nikoli o samostatný druh příjmů, 
který by byl v dané smlouvě komplexně upraven a naopak nebyl 
upraven ve smlouvě o zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů. 
Cílem navrhované úpravy je, aby se v určitých ustanoveních 
odkazovalo pouze na komplexní mezinárodní smlouvy o zamezení 
dvojímu zdanění a bylo možno postupovat odlišně od situace, kdy 
existuje s danou zemí pouze smlouva řešící dílčí situaci, kdy není 
žádoucí aplikovat určitý postup. (§ 19 odst. 9 bod 1 či § 36 odst. 1 
písm. c) zákona o daních z příjmů). 
 
Nevyhověno. 
Nelze tvrdit, že existuje-li smlouva o zamezení dvojímu zdanění v 
oboru daně dědické a darovací, která se vztahuje na definované příjmy 
z dědění či darování, nedopadá na tyto příjmy obecná smlouva o 
zamezení dvojímu zdanění. Nelze vyloučit, že určitý příjem spadne do 
předmětu obou smluv. Není však zřejmé, z čeho plyne předpoklad, že 
např. na příjem českého rezidenta z titulu daru od rakouského rezidenta 
by nedopadala „komplexní“ smlouva s druhým smluvním státem. 
Nepochybně se z pohledu České republiky bude jednat o příjem v 
kontextu této „komplexní“ smlouvy. Co je „příjem“ pro účely 
„komplexní“ smlouvy a jak je definován, záleží na každé zemi.  
Je pravdou, že pokud by smlouva v oboru daně dědické a darovací 
dávala druhému smluvnímu státu možnost zdanit výše uvedený dar 
daní darovací, může tento jistě toto právo uplatnit, i kdyby takovýto 
příjem byl z pohledu komplexní smlouvy rovněž pokryt, neboť ta daň 
darovací vůbec neupravuje. Z pohledu České republiky se však na 
příjmy z darování vztahuje „ komplexní“ smlouva o zamezení dvojímu 
zdanění, neboť tyto příjmy jsou zde daněny daní z příjmů. 
 
Vysvětleno. 
V důvodové zprávě k § 6 odst. 13 větě čtvrté zákona o daních z příjmů 
má být uvedeno pouze „mezinárodní smlouvy“, nikoli „mezinárodní 
smlouvy o zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů“. 
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45. Komora daňových 
poradců 

5. Z B) K novele zákona o daních z příjmů (ZDP) 
B4) K § 6 odst. 13, § 19 odst. 9 bod 1, § 36 odst. 1 písm. c) bod 2, § 
38f odst. 4, 8 a 13, § 38fa odst. 3 písm. b) ZDP (část první bod 1, 4, 
8, 12, 13, 16, 17) - zásadní    
Tato připomínka se týká začlenění nové terminologie do ZDP 
v označení mezinárodních smluv „která je prováděna“. Na základě 
důvodové zprávy jsme dovodili, že cílem je zajistit, aby mezinárodní 
smlouva, na kterou se ustanovení ZDP odvolávají, byla nejen platná, 
ale i „účinná“, a pravidla v ní obsažená se tedy skutečně aplikovala. 
Jsme přesvědčeni, že tuto interpretaci lze jednoznačně dovodit i ze 
stávajícího textu zákona s ohledem na účel a smysl dané právní normy, 
a tyto změny v textu ZDP nemají odůvodnění. Domníváme se, že 
takový výklad je navíc uplatňovaný zcela běžně, aniž by o něm 
vznikaly pochybnosti – tam, kde se ZDP odkazuje do jiného právního 
předpisu bez dalšího vymezení (jako příklad lze uvést ustanovení § 25 
odst. 1 písm. j) ZDP, tedy výdaje nad limity stanovené zvláštními 
předpisy – zřejmě neexistuje spor o to, že se jedná o předpisy platné a 
účinné). 
 
Stejně jako v předchozím případě nemáme v praxi avizovány 
výkladové problémy, které by opodstatnily takto systémový zásah do 
textu zákona, u kterého lze jen obtížně domyslet možné praktické 
dopady. Jsme přesvědčeni, že doplnění zmíněného dovětku k odkazu 
na mezinárodní smlouvu „která je prováděna“ naopak může nemalé 
výkladové problémy vyvolat. Při namátkovém porovnání textu 
obecných smluv o zamezení dvojího zdanění se ukazuje, že 
terminologie v ustanoveních nastavujících „účinnost“ (tedy provádění) 
smluv je nejednotná, zejména v případě starších smluv. Například v čl. 
29 smlouvy mezi ČR a Německem je uvedeno, že smlouva se bude 
„aplikovat“ (nikoliv provádět), podle čl. 28 smlouvy s Brazílií se bude 
smlouva „uplatňovat“ a podobně. Ani ve smlouvách v oboru daně 
darovací a dědické není výraz „prováděna“ standardně používaný. Je 
jasné, že takový přístup k výkladu zákona je formalistický, nicméně 
není v české praxi nijak neobvyklý, což nakonec demonstruje i povaha 
změn navrhovaných v této novele. Sice rozumíme, že jde patrně o 
obecný termín používaný v oblasti mezinárodních smluv (obdobně jako 
„účinnost“ v případě zákona), ale z hlediska praxe jde o pojem zcela 
nový a pro běžného uživatele nesrozumitelný. Domníváme se proto, že 
je vhodné se podobným doplněním ZDP vyhnout.      

Nevyhověno. 
Je třeba rozlišovat dva typy ustanovení odkazujících na mezinárodní 
smlouvy. Prvním jsou ustanovení, která odkazují na právní úpravu 
stanovenou mezinárodní smlouvou, např. § 6 odst. 13 věta čtvrtá, § 18 
odst. 2 písm. e) bod 10, § 19 odst. 3 písm. a) bod 2, § 24 odst. 2 písm. 
ch), § 25 odst. 1 písm. i), § 38f odst. 1, 3 a 12 zákona o daních z 
příjmů. Druhým typem jsou ustanovení, která stanoví určitý právní 
režim za podmínky, že s daným státem má Česká republika uzavřenu 
mezinárodní smlouvu; v těchto případech nejde o to, co mezinárodní 
smlouva stanoví, ale o pouhou existenci takové smlouvy. Jako 
podmínka týkající se této smlouvy je přitom dodáváno, že smlouva 
musí již být prováděna, nestačí tedy pouze existence smlouvy, která 
ještě není aplikována. Příkladem je § 6 odst. 13 věty první a druhá, § 
19 odst. 9 bod 1, § 36 odst. 1 písm. c) bod 2, § 38f odst. 4, 8 a 13, § 
38fa odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů. 
U prvního uvedeného typu ustanovení nemusí být dodatek o provádění 
smlouvy uváděn, protože při odkazu na skutečnost, že mezinárodní 
smlouva něco stanoví, případně se podle ní postupuje, se automaticky 
přihlíží i k jejím ustanovením o provádění, tedy smlouva nestanoví 
nějaké pravidlo ani se podle ní nedá postupovat v okamžiku, kdy ještě 
není prováděna. Dodatek „která je prováděna“ je proto uváděn pouze u 
ustanovení zákona o daních z příjmů druhého uvedeného typu. 
Pojem „prováděna“ byl zvolen v návaznosti na terminologii 
mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění, které vždy 
obsahují ustanovení o začátku a konci svého provádění; v některých 
smlouvách je sice tento institut nazván odlišně, např. aplikace, ale 
použití pojmu „provádění“ převažuje a je obecně zřejmé, co je jím 
myšleno. 
Dané podrobnější vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy. 
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45. Komora daňových 
poradců 

6. Z B) K novele zákona o daních z příjmů (ZDP) 
B5) K § 6 odst. 13 (část první bod 1) - zásadní        
Tato připomínka je jen doplněním konkrétního důsledku změny 
terminologie v označení obecných smluv o zamezení dvojího zdanění z 
hlediska pravidel obsažených v ustanovení § 6 odst. 13 ZDP. 
Použití pojmu „mezinárodní smlouvy upravující zamezení dvojímu 
zdanění všech druhů příjmů“ může z výše popsaných důvodů vést 
k tomu, že potenciální snížení příjmů o daň zaplacenou v jiném státě se 
v případě států, se kterými má Česká republika vedle obecné smlouvy o 
zamezení dvojího zdanění uzavřenou i „speciální“ smlouvu řešící dvojí 
zdanění jen určitých druhů příjmů, bude řídit pravidlem určeným pro 
„bezesmluvní“ státy, což z hlediska systematického nedává žádný 
smysl. 
Zároveň není zřejmé, zda bylo úmyslem navrhovatele neumožnit 
snížení základu daně o daň zaplacenou v jiném státě na základě jiné 
mezinárodní smlouvy řešící zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká 
republika s daným státem uzavřela, a pokud ano, z jakého důvodu, 
když jde o platnou mezinárodní smlouvu, která je součástí našeho 
právního řádu.   
V konečném důsledku by sice při kombinaci navržených pravidel bylo 
možné u daně zaplacené na základě těchto „speciálních“ smluv dospět 
ke stejnému výsledku, jako by bylo aplikováno standardní pravidlo pro 
smluvní státy, ale při porovnání navrženého textu zákona a důvodové 
zprávy tento výsledek nastává spíše náhodou. Pravidlo obsažené 
v poslední větě (doplněné) v § 6 odst. 13 ZDP omezující rozsah 
možného snížení základu daně totiž v odkazu na mezinárodní smlouvu 
neobsahuje dovětek „upravující zdanění všech druhů příjmů“. 
V důvodové zprávě je však uvedeno, že by zde tento dovětek uvedený 
být měl.  

 
 
Nevyhověno. 
Jak je vysvětleno výše, skutečnost, že má Česká republika s některým 
státem vedle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění všech 
druhů příjmů uzavřenu ještě speciální mezinárodní smlouvu o 
zamezení dvojímu zdanění v některých konkrétních situacích, 
nezpůsobí, že první uvedená smlouva není „mezinárodní smlouvou o 
zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů“. 
 
Snížení základu daně je možné o daň zaplacenou v zahraničí podle 
jakékoli mezinárodní smlouvy i o daň zaplacenou v bezesmluvním 
státě, neboť tuto možnost připouští věta první i druhá § 6 odst. 13 
zákona o daních z příjmů. V důvodové zprávě k § 6 odst. 13 větě čtvrté 
má být uvedeno pouze „mezinárodní smlouvy“, nikoli „mezinárodní 
smlouvy o zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů“. 

45. Komora daňových 
poradců 

7. Z B) K novele zákona o daních z příjmů (ZDP) 
B6) K § 23e odst. 7 a 8 ZDP (část první bod 5) - zásadní 
a) Obecná koncepční připomínka 
Navrhovaná úprava těchto ustanovení řeší čistě technický nesoulad 
způsobený tím, že aktuální text zákona při aplikaci pravidla pro 
výpočet nadměrných výpůjčních nákladů vede k porovnání dvou 
nesourodých částek, což z hlediska samotné techniky výpočtu nedává 
smysl.  
Navrhovatel se však žádným způsobem nezabývá tím, že podstata této 
úpravy nespočívá v odstranění stávající technické nesrovnalosti, ale 
míří do základního koncepčního přístupu k aplikaci daného pravidla na 
případ veřejné obchodní společnosti (a komplementáře komanditní 
společnosti, na kterého je uplatňován stejný daňový režim). Jsme 
přesvědčeni, že by se navrhovatel s tímto faktem měl výslovně 
vypořádat a zvolenou koncepci řádně odůvodnit. 

Nevyhověno. 
Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost jakožto osobní 
obchodní společnosti jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob. 
Přičemž předmět daně osobních obchodních společností je stanoven v 
§ 18b zákona o daních z příjmů. 
V § 20 odst. 5 a 6 zákona o daních z příjmů je dále stanoveno, že 
poplatník, který je společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s., 
zahrnuje jako součást základu daně poměrnou část základu daně nebo 
daňové ztráty v.o.s. a k.s. Tento poměr odpovídá poměru, kterým se 
společník nebo komplementář podílí na zisku v.o.s. nebo k.s.  
Z toho plyne, že v.o.s. a k.s. nejprve spočítají svůj vlastní základ daně 
v souladu se zákonem o daních z příjmů a zohlední daňovou 
uznatelnost nákladů na své úrovni a pak teprve poměrnou část základu 
daně nebo daňové ztráty převezme ke zdanění společník nebo 
komplementář. V tomto směru byla doplněna důvodová zpráva. 
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Způsob zdanění příjmů veřejné obchodní společnosti a části 
komanditní společnosti (dále „v.o.s./k.s.“) obsažený v ZDP totiž 
obecně indikuje, že český zákonodárce považoval tuto právní formu za 
svého druhu daňově transparentní a podle toho daňový režim nastavil. 
Základ daně v.o.s./k.s. je zdaňovaný u společníků, příjmy společníků 
daňových nerezidentů z účasti ve v.o.s./k.s. se považují za příjmy 
dosahované prostřednictvím stálé provozovny těchto společníků 
v České republice a podobně. Pojetí daňového režimu v.o.s./k.s. je 
poměrně specifické (u společníka nejsou do základu daně zahrnovány 
příjmy a výdaje, ale celkový základ daně), nicméně ve svém důsledku 
vede k „daňové konsolidaci“ základu daně v.o.s./k.s. a společníka 
stejně jako v případě klasických transparentních entit. Koncepční pojetí 
daňového režimu také vede k závěru, že podnikání v.o.s./k.s. je ZDP de 
facto vnímáno jako „osobní“ podnikání společníka. 
Ve vyjádření Evropské komise k pravidlům obsaženým ve směrnici 
ATAD se uvádí, že transparentní entity nespadají do působnosti 
pravidel v dané směrnici, pokud nejsou podle lokálního práva 
považované za poplatníky (což v rozsahu běžného základu daně 
v.o.s./k.s. není). Je tedy velkou otázkou, jaký je za daných okolností 
správný přístup ke způsobu aplikace pravidla pro omezení nadměrných 
výpůjčních nákladů na v.o.s./k.s. a její společníky (zda by například 
neměly být naopak veškeré parametry vstupující do výpočtu sečteny a 
počítány tak, jako by se jednalo o podnikání jednoho poplatníka – 
neomezeně ručícího společníka). Volba koncepce je věcí zákonodárce, 
která je ovšem v tomto případě determinovaná implementací unijního 
práva, nicméně ať je jakákoliv, domníváme se, že musí být v důvodové 
zprávě s ohledem na specifickou povahu v.o.s./k.s. z hlediska 
konzistentnosti s ostatními pravidly řádně odůvodněna. Takové 
odůvodnění však v návrhu (stejně jako v předchozí novele ZDP, která 
předmětné pravidlo zavedla), zcela absentuje.     
 
 Na základě výše uvedeného navrhujeme použít postup, který je 
založen na testování nadměrných výpůjčních výdajů za v.o.s./k.s. a její 
neomezeně ručící společníky na „konsolidované“ bázi. Tedy: 

• veřejná obchodní společnost vyčíslí své nadměrné výpůjční 
výdaje, které však nebude dále testovat, ale alokuje je na své 
společníky ve stejném poměru, v jakém rozděluje zisk. Každý 
společník následně sečte své vlastní nadměrné výpůjční 
výdaje s podílem na nadměrných výpůjčních výdajích 
převzatých od v.o.s. a tyto porovná s limitem 80 mil. Kč, 
resp. 30 % svého daňového zisku před úroky, zdaněním a 
odpisy, který bude stanoven včetně části základu daně 
převzaté od v.o.s. 

• komanditní společnost bude postupovat analogicky vůči svým 

Navrhované zdanění na „konsolidované“ bázi není v souladu s tímto 
postupem zákona o daních z příjmů, který se používá u všech nákladů 
a výnosů generovaných v.o.s. nebo k.s. např. i při výpočtu pravidla 
nízké kapitalizace podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z 
příjmů. 
Navrhovaná úprava na konsolidovaný postup není vhodná i z toho 
důvodu, že pokud by společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s. 
byla fyzická osoba, potom by se pravidlo limitace nadměrných 
výpůjčních výdajů neaplikovalo vůbec. 
Vzhledem k tomu, že navrhovaná změna § 23e zákona o daních z 
příjmů umožňuje uplatnit limit 80 mil. Kč jak u osobní společnosti, tak 
i u společníka v.o.s. nebo komplementáře k.s., nepovažujeme tuto 
úpravu za příliš přísnou. Úprava není ani nespravedlivá, protože 
dopadá na všechny poplatníky stejně. 
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komplementářům, avšak část nadměrných výpůjčních výdajů 
připadající na komanditisty (resp. na k.s.) si „ponechá“ a 
otestuje proti 80 mil. Kč, resp. svému zdanitelnému zisku 
před úroky, zdaněním a odpisy poté, co byl ponížen o 
příslušnou alokaci této položky na komplementáře. 

 
Zdůvodnění  
Navrhované opatření považujeme za technicky příliš přísné a 
nespravedlivé omezení, které je navíc v nesouladu se současným 
daňovým režimem v.o.s/k.s. a jejich neomezeně ručících společníků. 
Domníváme se, že dává ekonomickou logiku posuzovat základ daně, 
který je relevantní pro výpočet dle § 23e ZDP na „konsolidované“ bázi, 
jako základ daně neomezeně ručícího společníka navýšený o část 
základu daně, která na něj připadne z v.o.s./ k.s. a uplatňovat 
předmětné zákonné limity opět na celkové výpůjční náklady za 
v.o.s./k.s. a jejích neomezeně ručících společníků.  
Nevhodnost přístupu zvoleného v návrhu (tedy samostatné posuzování 
nadměrných výpůjčních nákladů u v.o.s./k.s. a společníka) dokládá i 
výsledek, ke kterému by tento přístup vedl v případech, kdy by 
společník nerezident ze svých prostředků poskytl úvěr v.o.s./k.s. 
Společník by pak v ČR zdanil úrokový příjem od v.o.s./k.s. v důsledku 
fikce stálé provozovny podle § 22 odst. 3 ZDP, a zároveň by tento úrok 
vstupoval do testování nadměrných výpůjčních nákladů u v.o.s./k.s. 
(přestože se úrokové výnosy a náklady efektivně „vyrušily“ v rámci 
stanovení základu daně u společníka, jehož součástí je i základ daně 
v.o.s./k.s., a výsledný základ daně tak žádné výpůjční náklady z tohoto 
titulu neobsahuje).  
V případě, že by navrhovatel trval na jím navrhované výpočtu, 
považujeme za vhodné smysl a logiku této možnosti řádně odůvodnit, a 
ponechat ji jen jako alternativní možnost k výpočtu na „konsolidované“ 
bázi, a to výhradně na základě rozhodnutí poplatníka. 

45. Komora daňových 
poradců 

8. D C) K zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní zákon 
č.164/2013 Sb. 
C1) Obecně 
Domníváme se, že je nutné se vypořádat s uplatněním právní zásady 
nemo tenetur se ipsum accusare. Tento právní princip je zakotven v čl. 
37 a 40 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, jako 
základní lidské právo. V daňovém řízení je totožná zásada uplatněna 
prostřednictvím § 96 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Z 
hlediska samotného uplatnění je přitom nutno vycházet z interpretace 
sensu largo tj., že se nejedná pouze o samotné právo odmítnout 
vypovídat, ale rovněž i právo širší spočívající v odmítnutí poskytnutí 
informací, jež mohou posléze vést k trestnímu stíhání i samotného 
daňového poradce, jemuž vznikne povinnost transakci oznámit správci 
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daně, neboť ten může být spolupachatelem trestného činu dle § 240 a 
dále zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Ultima ratio by po 
provedení oznámení transakce, jež by posléze byla správním orgánem 
či soudím v rámci soudního přezkumu, považována za transakci 
například v rozporu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, by se stala daná situace fakticky nepostihnutelnou z 
hlediska trestního práva a to právě pro rozpor s uvedeným právem na 
odmítnutí poskytnutí výpovědi či informace in genere.  
  
Shora uvedené je navíc nutné uplatňovat i mnohem šířeji v souladu s 
nálezem Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1849/08 ze dne 18. 2. 2010, 
neboť ten dále dovodil, že nelze provedení výpovědi vynucovat i 
jakoukoliv sankcí ve správním řízení, a to právě pro rozpor tohoto 
postupu s právní zásadou nemo tenetur. Byť si je KDP ČR plně 
vědoma odlišností správního a daňového řízení, uvedený právní princip 
musí být vzat v potaz při uvalení jakékoliv informační povinnosti, a to 
minimálně u transakcí, jež mohou být posléze shledány trestnými. 
Mimo jiné i z důvodu, že daňově-správní orgán podává též podnět k 
zahájení trestního řízení orgánu činnému v trestním řízení, má-li 
důvodné podezření o jeho spáchání. V uvedeném případě je však zcela 
stěžejní, jakým způsobem se informace zakládající podezření ze 
spáchání trestného činu dostala do sféry daňově-správního orgánu, 
neboť pokud tak bylo uskutečněno na základě povinného oznámení 
samotného subjektu, posléze v pozici obviněného, domníváme se, že je 
rozpor s principem nemo tenetur se ipsum accusare dán. 
  
Návrh řešení 
a) Navrhujeme doplnit ustanovení, zákazu použití informací získaných 
plněním výše uvedených povinnosti dle DAC 6 pro účely podání 
oznámení učiněné ze strany správce daně orgánu činnému v trestním 
řízení. Rovněž by mělo být upraveno z důvodu slučitelnosti zákonné 
úpravy s ústavně-právním pořádkem (viz nálezem Ústavního soudu sp. 
zn. I. ÚS 1849/08 ze dne 18. 2. 2010), že nesplnění této oznamovací 
povinnosti nemůže daňově-správní orgán vynutit sankcí tj. měla by být 
upravena výjimka z aplikace § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád. 
 
b) Pokud správce daně na základě zaslaného oznámení nezahájí POP či 
daňovou kontrolu a případně daň doměří následně (po určité době), 
nemělo by být vyměřováno příslušenství daně, to je penále a úrok 
z prodlení. Oznámení lze vnímat jako svého druhu v materiálním slova 
smyslu daňové tvrzení. Pokud by správce daně měl pochybnosti o jeho 
správnosti, je jeho povinností dané tvrzení prověřit. Pokud tak 
nepostupuje,  nelze při případném následném doměření daně požadovat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevyhověno. 
Novela je čistou transpoziční normou. Z toho titulu při transpozici 
vychází toliko z toho, co ji Směrnice ukládá transponovat. Je absurdní 
v limitech veřejného práva normovat, co daňově-správní orgán 
nemůže. Orgán v tomto případě bude uplatňovat svou pravomoc pouze 
k těm účelům, k němuž mu byla zákonem svěřena a v rozsahu, v jakém 
mu byla svěřena. 
 
 
 
Nevyhověno. 
K takovéto právní úpravě neposkytuje Směrnice relevantní titul; 
domníváme se, že změna bezprostředně nesouvisí s transponovanými 
normami, ale jde o obecnou úpravu, která by – bude-li shledána její 
potřeba – měla být realizována novelou daňového řádu. 
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příslušenství daně. Tento závěr je v souladu s relevantní judikaturou 
KS Ostrava 22 Af 105/2012-36 ze dne 19. 8. 2014 (Sbírka rozhodnutí 
NSS 2/2015 č. 3154/2015 Sb. NSS str. 123) a 5 Afs 27/2017-43 (spojen 
s 5 Afs 28/2017) ze dne 26. 10. 2017 Sbírka rozhodnutí NSS 12/2017 
č.3646/2017 Sb. NSS). 

45. Komora daňových 
poradců 

9. D C) K zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní zákon 
č.164/2013 Sb. 
C2) Obecně 
Doporučujeme, aby v souladu se smyslem a cílem Směrnice z návrhu, 
případně minimálně z důvodové zprávy, jednoznačně a nesporně 
vyplývalo, že se daná nová informační povinnost týká pouze daně 
z příjmů. 

Vysvětleno. 
Směrnice DAC 6 se vztahuje na všechny daně vybírané členskými 
státy, pokud se ve vztahu k nim neuplatní zvláštní nařízení o výměně 
informací (nepoužije se tedy na DPH, spotřební daně, clo). V §1 odst. 4 
v části čtvrté zákona č. 164/2013 Sb. je tato definice daně uvedena. 

45. Komora daňových 
poradců 

10. Z C) K zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní zákon 
č.164/2013 Sb. 
C3) Připomínka k § 14c (část čtvrtá bod 9) - zásadní 
Návrh 
S ohledem na níže uvedené doporučujeme do § 14c doplnit čtvrtý 
odstavec, který explicitně uvede, že fyzická osoba v zaměstnaneckém 
vztahu k uživateli nebo zprostředkovateli není zprostředkovatelem 
uspořádání, a to i za předpokladu, že je zároveň daňovým poradcem 
zapsaným v seznamu daňových poradců vedeném KDP ČR, případně 
advokátem. 
Zdůvodnění 
Ze směrnice lze dovodit, že fyzická osoba, která je v zaměstnaneckém 
vztahu s uživatelem oznamovaného přeshraničního uspořádání, není 
uživatelem oznamovaného přeshraničního uspořádání, ani 
zprostředkovatelem takového uspořádání. Tento výklad podporuje i 
zápis z jednání pracovní skupiny IV pro přímé daně ze dne 24. září 
2018, na kterém se diskutovaly vybrané problémy spojené s výkladem 
směrnice. Obdobný závěr podporuje i důvodová zpráva k § 14c odst. 1, 
která konstatuje, že: „Uspořádání dále nemá zprostředkovatele v 
případě, kdy bylo uspořádání připraveno tzv. in-house, tedy samotným 
uživatelem.“ Obdobně by to mělo platit v případě zaměstnanců 
zprostředkovatele, byť by se jednalo o daňové poradce či advokáty. 
Oznamovací povinnost plní případně zprostředkovatel, nikoliv jeho 
zaměstnanci, i když  se jedná o daňové poradce či advokáty.  

Vyhověno jinak. 
Pokud je uspořádání připraveno zaměstnancem zprostředkovatele, 
nelze tvrdit, že nebylo připraveno zprostředkovatelem. To odporuje 
základnímu právnímu pojetí provozování hospodářské činnosti skrze 
zaměstnance. Zároveň není možné zaměňovat zaměstnance se 
zaměstnavatelem. Pokud zprostředkovatel přípravu či realizaci 
uspořádání fakturuje na sebe, on je tím, kdo má plnit oznamovací 
povinnost (a to i když byla příprava uspořádání zajištěna jeho 
zaměstnancem, který může zároveň být evidován v seznamu KDP jako 
daňový poradce). Pokud zaměstnanec zprostředkovatele fakturuje 
přípravu uspořádání na sebe (tj. v rámci své - na zaměstnání u jiného 
zprostředkovatele - nezávislé ekonomické činnosti), tak je 
zprostředkovatelem zaměstnanec a v tomto případě není důvod, proč 
ho z návrhu vyjímat. Pokud je uspořádání připraveno zaměstnancem 
uživatele (tj. tento zaměstnanec si nefakturuje přípravu či realizaci 
tohoto uspořádání) není možné ho označit za zprostředkovatele. Stejně 
jako ho není možné ztotožnit s dalšími povinnostmi, které pro 
podnikatele – zaměstnavatele vyplývají z právních předpisů. 
Důvodová zpráva byla upravena. 

45. Komora daňových 
poradců 

11. D C) K zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní zákon 
č.164/2013 Sb. 
C4) Připomínka k § 14f odst. 2 (část čtvrtá bod 9) 
Domníváme se, že při definování přeshraničního uspořádání v § 14f 
odst. 2 došlo k záměně pojmů. Přeshraniční uspořádání je v návrhu 
definováno v závislosti na „daňovém statutu“ uživatele (což v 
terminologii směrnice odpovídá pojmu "příslušný daňový poplatník"). 
Směrnice však definuje přeshraniční uspořádání v závislosti na 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 
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„daňovém statutu“ účastníka (s tímto pojmem ostatně pracuje návrh 
vyhlášky implementující přílohu IV směrnice – charakteristické znaky 
přeshraničního uspořádání). Chápeme, že cílem bylo co do nejvyšší 
míry implementovat směrnici beze změn. Doporučujeme tedy zvážit 
úpravu definice přeshraničního uspořádání tak, aby závisela na 
„daňovém statutu“ účastníka a odpovídala tedy definici uvedené ve 
směrnici. 

45. Komora daňových 
poradců 

12. Z C) K zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní zákon 
č.164/2013 Sb. 
C5) Připomínka k § 14h odst. 2 (část čtvrtá bod 9) – zásadní 
Návrh 
Vzhledem k tomu, že pravidlo, které je formulováno v návrhu § 14h 
odst. 2, je nesplnitelné, považujeme za nutné zvolit jiný způsob 
provedení směrnice. Tímto jiným způsoben je automatický přechod 
oznamovací povinnosti na uživatele v případě, že k dané transakci není 
k dispozici zprostředkovatel, který není vázán profesní povinností 
mlčenlivosti. Tento závěr by si pak měl učinit uživatel, nikoli 
zprostředkovatel.  
Zdůvodnění 
Podle navrhovaného ustanovení je uživatel povinnou osobou od 
okamžiku, kdy mu dojde první sdělení o tom, že jsou všichni 
zprostředkovatelé ve vztahu k tomuto uspořádání vázáni profesní 
mlčenlivostí. Tuto podmínku ovšem není možné v praxi naplnit. 
Využívá-li uživatel více zprostředkovatelů, přičemž někteří 
zprostředkovatelé mohou využívat služeb dalšího zprostředkovatele 
jako subdodavatele (z pohledu směrnice/zákona zprostředkovatel 
poskytuje své služby jinému zprostředkovateli), jednotliví 
zprostředkovatelé nejsou schopni ověřit, v jakém postavení jsou ostatní 
zprostředkovatelé; navíc nejsou schopní spolehlivě zjistit, zda jsou 
zapojení i další zprostředkovatelé. Zprostředkovatelé s profesní 
mlčenlivostí dokonce nesmí, bez výslovného souhlasu svého klienta, 
jinému zprostředkovateli sdělit žádné informace. 
Je pravdou, že už na úrovni směrnice není vyřešený systém pro situaci, 
kdy existuje více zprostředkovatelů. Směrnice je jen obecně založena 
na konceptu, kdy uživatel oznamovaného přeshraničního uspořádání je 
povinnou osobou pouze v případě, kdy neexistuje žádný 
zprostředkovatel, který je povinnou osobou (tj. zprostředkovatel 
neexistuje nebo mají všichni zprostředkovatelé profesní mlčenlivost).  
Je však povinností členského státu provést nejen formální transpozici, 
tedy promítnutí směrnice do vnitrostátního právního předpisu, ale i 
zajistit její adekvátní aplikaci, tedy implementaci transpozičních 
opatření, která povede k dosažení žádaného výsledku. Vzhledem 
k tomu, že pravidlo, které je formulováno v návrhu § 14h odst. 2, je 
nesplnitelné, považujeme za nutné zvolit jiný způsob provedení 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven v souladu se závěry vypořádacího jednání. 
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směrnice.    

45. Komora daňových 
poradců 

13. Z C) K zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní zákon 
č.164/2013 Sb. 
C6) Připomínka k § 14i odst. 2 (část čtvrtá bod 9) - zásadní 
Návrh  
a) Zachovat profesní mlčenlivost i v případě typizovaných daňově 
úsporných schémat, minimálně u vedlejšího zprostředkovatele, to 
znamená, že doporučujeme vypustit odstavec druhý. 
Zdůvodnění 
Profesní mlčenlivost podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém 
poradenství a Komoře daňových poradců ČR zahrnuje všechny 
skutečnosti, o nichž se poradce dozvěděl v souvislosti s výkonem 
daňového poradenství. Mlčenlivost tedy dopadá i na typizovaná 
uspořádání ve smyslu navrhované právní úpravy, která tak profesní 
mlčenlivost prolamuje nejen nad rámec § 6 odst. 9 zákona č. 523/1992 
Sb., ale i nad rámec samotné Směrnice 2018/822. Vypuštění tohoto 
ustanovení neohrozí odhalování agresivního daňového plánování, 
protože návrh zákona předpokládá v takovém případě přesun 
oznamovací povinnosti plně na uživatele takového přeshraničního 
uspořádání.  
V případě schválení tohoto ustanovení lze navíc předpokládat 
výkladové problémy, co ještě není a co již je typizovaným uspořádáním 
a na co tedy informační povinnost dopadá. Definice typizovaného 
uspořádání je velmi obecná a především vedlejší zprostředkovatel 
nemusí mít vůbec možnost zjistit, že jde o typizované uspořádání, když 
například Informace od klienta bude, že jde o individuálně nastavené 
uspořádání. 
Dle českých profesních předpisů (tj. dle § 6 odst. 9 zákona č. 523/1992 
Sb. nebo dle § 21 zákona č. 85/1996 Sb.) je zprostředkovatel (tj. 
daňový poradce nebo advokát) povinen zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své profese 
(tj. s výkonem daňového poradenství nebo poskytováním právních 
služeb). Navržený druhý odstavec je tedy nadbytečný. Podle 
odůvodnění navrhované úpravy i z hlediska obecných zásad legislativní 
tvorby předpokládáme, že cílem navrhovatele bylo zachovat profesní 
mlčenlivost tak, jak je dána profesními předpisy, a nikoliv provádět 
nepřímou novelu těchto předpisů. Skutečnost, že typizované uspořádání 
(tj. jeho obecný popis) nepodléhá profesní mlčenlivosti, vyplývá ze 
samotné podstaty profesní mlčenlivosti. 
Pokud by jiný zprostředkovatel byl požádán uživatelem typizovaného 
uspořádání o (dílčí) radu při jeho implementaci (tj. v situaci, kdy 
typizované uspořádání uživateli poskytl jiný zprostředkovatel), z 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 
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pohledu tohoto zprostředkovatele se o typizované uspořádání nejedná. 
Při posuzování by tedy měla být vždy brána v úvahu povaha služby 
každého konkrétního zprostředkovatele. Ve zmíněném případě by se 
tedy na poskytnutí (dílčí) daňové rady uživateli jiným 
zprostředkovatelem, než který typizované uspořádání navrhl, profesní 
mlčenlivost vztahovala, jelikož se jedná o běžný výkon daňového 
poradenství vůči konkrétnímu uživateli (byť je uživatel poptává v 
souvislosti s typizovaným uspořádáním navrženým jiným 
zprostředkovatelem). 

45. Komora daňových 
poradců 

14. Z C) K zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní zákon 
č.164/2013 Sb. 
C7) Připomínka k § 14l odst. 4 (část čtvrtá bod 9) - zásadní 
Chápeme, že § 14l odst. 4 představuje implementaci článku 8ab bodu 
10 směrnice. Pokud tomu tak je, jsme přesvědčeni, že se jedná o 
nesprávnou implementaci. Směrnice v článku 8ab bodu 10, kde řeší 
situaci, kdy existuje více uživatelů, kteří mají oznamovací povinnost ve 
smyslu článku 8ab bodu 6 směrnice (tj. logikou zákona více uživatelů, 
kteří jsou jsou povinnými osobami). Ustanovení § 14l odst. 4 však 
hovoří o situaci, kdy kromě povinné osoby k typizovanému uspořádání 
(jakékoli povinné osoby, tj. jak zprostředkovatele, tak uživatele) 
existuje také uživatel, který má oznámit typizované přeshraniční 
uspořádání (tj. je povinnou osobou). Jsme přesvědčeni, že dané 
ustanovení je třeba přeformulovat. 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

45. Komora daňových 
poradců 

15. Z C) K zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní zákon 
č.164/2013 Sb. 
C8) K § 14q a § 14j (část čtvrtá bod 9) - zásadní 
Návrh 
a) Navrhujeme, aby předmětná pokuta nebyla udělována v případě 
nesplnění informační povinnosti dle § 14j. 
 
b1) Vypouští se ustanovení § 14j.b1) Alternativně navrhujeme, aby 
zprostředkovatel s profesní mlčenlivostí měl bez dalšího (tj. bez 
ověřování existence dalších zprostředkovatelů a jejich informování) 
povinnost oznámit uživateli  pouze skutečnost, že je vázán profesní 
mlčenlivostí a není tedy v případě daného uspořádání povinnou osobou 
(nikoliv pak údaje dle odstavce dva návrhu).  
b2) V případě, že zprostředkovatel poskytuje své služby jinému 
zprostředkovateli (nikoliv uživateli), měla by jeho informační 
povinnost odpovídat jeho právnímu vztahu. Jinými slovy, v případě 
zprostředkovatele v roli subdodavatele jiného zprostředkovatele nebude 
subdodavatel nikdy informovat uživatele, nýbrž pouze 
zprostředkovatele, se kterým má právní vztah.  
 
Zdůvodnění 

 
 
 
 
Nevyhověno. 
Povinnost uložit sankce ukládá členským státům přímo Směrnice. 
 
Vyhověno jinak. 
Návrh byl upraven v souladu se závěry vypořádacího jednání. 
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Informovat jiného zprostředkovatele či uživatele o tom, že 
zprostředkovatel není povinnou osobou z důvodu profesní mlčenlivosti, 
je v zásadě vztahem soukromoprávním mezi těmito subjekty. 
Nepovažujeme za vhodné, aby při porušení této povinnosti, byť 
zakotvené do veřejnoprávního předpisu, byla udělována pokuta. Mimo 
to může být v některých případech nejasné a sporné, zda a kdo má 
oznamovací povinnost. Přijde nám tato situace obdobná jako v případě, 
kdy by byla zakotvena povinnost daňového poradce informovat např. 
klienta, že musí podat daňové přiznání, neboť udělená plná moc 
nekryje oblast, jehož se daňové přiznání týká. Alternativním a dle 
našeho i systémovějším řešením je uvedené ustanovení  § 14j vypustit. 
Stejně tak považujeme za chybné, aby veřejnoprávní předpis 
stanovoval, jaké služby má povinně ze zákona poskytovat 
zprostředkovatel přeshraničního uspořádání svému klientovi tak, jak to 
stanoví odstavec 2 daného ustanovení. Lze předpokládat, že 
v soukromoprávní rovině bude ve většině případů zprostředkovatel, 
který je daňovým poradcem či advokátem, v této oblasti svému 
klientovi nápomocen a bude mu s poskytnutím informací pomáhat a 
poskytovat mu v této věci rady a odbornou pomoc. Jde ale o 
soukromoprávní rovinu dané věci, která nemá místo ve veřejnoprávním 
předpise. Přijde nám absurdní, aby bylo možné udělit veřejnoprávní 
sankci v podobě pokuty při neposkytnutí služeb, které mají 
soukromoprávní povahu. Jde o podobný případ, jako kdyby právní 
předpis pod sankcí veřejnoprávní povahy zakotvil daňovému poradci či 
advokátovi povinnost sestavit pro klienta jeho daňové přiznání. 
Domníváme se, že takovýto přístup je nepřípustný a jde o další důvod 
pro vypuštění § 14 j. 
Jak je uvedeno v připomínce k § 14h odst. 2, zprostředkovatel 
oznamovaného přeshraničního uspořádání není schopen ověřit, zda 
existuje další zprostředkovatel (který je navíc povinnou osobou, tj. 
nemá profesní mlčenlivost), kterému by dle navrhovaného § 14j odst. 1 
písm. a) měl sdělit, že je vázán profesní mlčenlivostí. Ze stejného 
důvodu není schopen splnit povinnost danou v navrženém § 14j odst. 1 
písm. b). Navíc, i pokud by zprostředkovateli byla identita jiného 
zprostředkovatele známa, případná profesní mlčenlivost mu 
neumožňuje splnit povinnost danou v navrženém písmenu a). 
Mimo to je nutné zdůraznit, že oznamovací povinnost vůči jiným 
zprostředkovatelům by představovala prolomení zákonné mlčenlivosti, 
kterou je daňový poradce vázán nejen ve vztahu ke státním orgánům, 
ale i ve vztahu k jakýmkoliv jiným osobám.  

45. Komora daňových 
poradců 

16. Z C) K zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní zákon 
č.164/2013 Sb. 
C9) K § 14q (část čtvrtá bod 9) - zásadní 
Návrh 

Částečně vyhověno. 
Pokud jde o částečné či plné prominutí, pak lze uvést, že pokuta vůbec 
nemusí být uložena a v případě, kdy uložena bude, je nutné postupovat 
v souladu s § 248 odst. 1 daňového řádu, podle kterého je nutné 
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Snížit výši pokuty a výslovně zakotvit možnost jejího prominutí 
Zdůvodnění 
Výše pokuty se nám v této souvislosti jeví jako neodůvodněně vysoká. 
Jak již uvádíme i z hlediska definice daňově úsporných schémat, bude 
daná úprava minimálně v počáteční době způsobovat mnohé 
nejednoznačné situace a výkladové problémy, kdy bude sporné, jestli, a 
pokud ano, tak kdo má plnit oznamovací povinnost. Tím může 
docházet k neúmyslným chybám. Za této situace pak považujeme za 
zcela nezbytné, aby výše pokuty byla snížena a bylo umožněno její 
prominutí. 

přihlížet k tomu, aby nebyla pokuta v hrubém nepoměru k významu 
porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní. 

Výše horní hranice pořádkové pokuty byla snížena na 500 000 Kč, tedy 
výše, která se podle daňového řádu standardně použije v případě 
porušení procesní povinnosti nepeněžité povahy (§ 247 odst. 2 
daňového řádu). 

45. Komora daňových 
poradců 

17. Z C) K zákonu o mezinárodní spolupráci při správě daní zákon 
č.164/2013 Sb. 
C10) K § 14f odst. 2 návrhu zákona (Směrnice: čl. 3)-zásadní 
Návrh  
Přeshraniční prvek / Navrhujeme do důvodové zprávy vymezit, za 
jakých podmínek se jedná o přeshraniční aspekt, konkrétně, že není 
splněn automaticky pouze na základě vztahu česká dceřiná společnost-
zahraniční mateřská společnost, když z lokálního uspořádání, které 
uskuteční a jejichž uživatelem je česká dceřiná společnost, nepřímo 
může benefitovat díky kapitálovému propojení a budoucí výplatě 
podílu na zisku zahraniční mateřská společnost. 

Vyhověno jinak. 
V důvodové zprávě byl uveden příklad přeshraničního uspořádání. 

45. Komora daňových 
poradců 

18. Z D) Připomínka k návrhu Vyhlášky o stanovení charakteristických 
znaků přeshraničního uspořádání v rámci mezinárodní spolupráce 
při správě daní 
D1) Definice daňově úsporných schémat - zásadní 
Návrh 
Přesněji specifikovat daňově úsporná schémata a do důvodové zprávy 
uvést příklady. 
 
Obecně  
Definiční znaky přeshraničních uspořádání podle návrhu Vyhlášky 
shledáváme příliš obecné na to, aby povinné osoby, zejména z řad 
uživatelů uspořádání, měly možnost taková uspořádání v praxi 
jednoznačně identifikovat a naplnit tak povinnosti zákona o 
mezinárodní spolupráci při správě daní. Popis daňově úsporných 
schémat v navržené vyhlášce je zcela nedostatečný a v podstatě pouze 
představuje „okopírování“ textu směrnice. Ani z důvodové zprávy není 
zřejmé, a to ani příkladmo, o jaké konkrétní situace má jít. Přitom jde o 
nejdůležitější a nejpodstatnější část celé věci. Z tohoto hlediska 
považujeme za nezbytné daňově úsporná schémata více konkretizovat a 
uvést konkrétní příklady s odkazem na transakce, které jsou již 
nějakým způsobem popsány v ZDP (např. § 38na ZDP či § 23h ZDP). 

Vyhověno jinak. 
Charakteristické znaky oznamovaných přeshraničních uspořádání byly 
s maximální mírou podobnosti se směrnicí přeneseny do přílohy 
zákona. Navržená úprava se tak neodchyluje od textu směrnice, a tedy 
nezavdá příčinu případným interpretačním problémům z toho 
vzniklých.  
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45. Komora daňových 
poradců 

19. Z D) Připomínka k návrhu Vyhlášky o stanovení charakteristických 
znaků přeshraničního uspořádání v rámci mezinárodní spolupráce 
při správě daní 
D2) Definice daňově úporných schémat přímo v textu zákona - 
zásadní 
Návrh 
Daňově úsporná schémata a jejich popis uvést přímo do textu právní 
normy. 
 
Zdůvodnění 
Považujeme za zcela nezbytné, aby popis daňově úsporných schémat 
byl uveden přímo v textu právní normy. Jak je již uvedeno výše, jde o 
zcela základní část směrnice DAC 6. Uvedení pouze do podzákonné 
normy je nepřípustné a zcela v zásadním rozporu s opakovanými 
závěry ÚS, např. v rámci nálezů ke kontrolním hlášením či EET. 
Považujeme také za nepřípustné, aby se v důvodové zprávě uvádělo, že 
de facto daňově úsporná schémata nemusela být vůbec definována, 
neboť vyplývají z komunitárního práva. V daném případě jde o 
směrnici, nikoliv nařízení a proto je pro poplatníky závazné až poté, co 
je implementováno do vnitrostátní právní normy. I z tohoto hlediska 
považujeme za zcela nezbytné, aby daňově úsporná schémata byla 
uvedena přímo v textu právní normy. 

Vyhověno. 
Vymezení charakteristických znaků bylo přeneseno do přílohy zákona. 

45. Komora daňových 
poradců 

20. D D) Připomínka k návrhu Vyhlášky o stanovení charakteristických 
znaků přeshraničního uspořádání v rámci mezinárodní spolupráce 
při správě daní 
D3) Návrh na úpravu §5 Vyhlášky 
Návrh  
V případě, že výše uvedené připomínky nebudou vzaty v úvahu, potom 
navrhujeme v § 5 odstavci 1 přesunout bod 1 z písmene b) do písmene 
c) jako bod 3 s případnou přeformulací ustanovení tak, aby tento 
charakteristický znak (příjemce je rezidentem v jurisdikci, která 
neukládá žádnou daň z příjmů nebo se sazbou nulovou či téměř 
nulovou) byl spojován s testem hlavního přínosu. 
 
Zdůvodnění 
Směrnice v příloze, která definuje charakteristické znaky, spojuje tento 
charakteristický znak C. 1. b) i) s testem hlavního přínosu. Vzhledem 
k charakteru implementace prostřednictvím podzákonného předpisu by 
nemělo docházet k rozšíření rozsahu charakteristických znaků nad 
rámec směrnice (viz též důvodové zpráva k § 14g).  

Vyhověno jinak. 
Charakteristické znaky oznamovaných přeshraničních uspořádání byly 
s maximální mírou podobnosti se směrnicí přeneseny do přílohy 
zákona. Navržená úprava se tak neodchyluje od textu směrnice, a tedy 
nezavdá příčinu případným interpretačním problémům z toho 
vzniklých.  

45. Komora daňových 
poradců 

21. Z D) Připomínka k návrhu Vyhlášky o stanovení charakteristických 
znaků přeshraničního uspořádání v rámci mezinárodní spolupráce 
při správě daní 
D4) K § 2 vyhláška: § (Směrnice: Příloha IV, Část I.) -zásadní 

Vyhověno jinak. 
Charakteristické znaky oznamovaných přeshraničních uspořádání byly 
s maximální mírou podobnosti se směrnicí přeneseny do přílohy 
zákona. Navržená úprava se tak neodchyluje od textu směrnice, a tedy 
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Návrh 
Test hlavního přínosu / Navrhujeme do důvodové zprávy doplnit, kdy 
tedy platí, že „hlavním přínosem nebo jedním z hlavních přínosů je 
získání daňové výhody“  

nezavdá příčinu případným interpretačním problémům z toho 
vzniklých.  

45. Komora daňových 
poradců 

22. Z D) Připomínka k návrhu Vyhlášky o stanovení charakteristických 
znaků přeshraničního uspořádání v rámci mezinárodní spolupráce 
při správě daní 
D5) K §3 odst.  3 vyhlášky (Směrnice: Příloha IV, Část II, 
kategorie A, odst. 3)-zásadní 
Návrh 
Podmínka důvěrnosti / Navrhujeme do důvodové zprávy vymezit, kdy 
je splněna podmínka důvěrnosti – neboť v rámci obchodních vztahů je 
samozřejmé, že v rámci ochrany vlastních obchodních zájmů nejsou 
různé prezentace a výstupy zveřejňovány a předávány konkurenci 
„podstatně standardizovaná struktura a dokumentace“ / Navrhujeme do 
důvodové zprávy vymezit, kdy je splněna tato podmínka 

Vyhověno jinak. 
Charakteristické znaky oznamovaných přeshraničních uspořádání byly 
s maximální mírou podobnosti se směrnicí přeneseny do přílohy 
zákona. Navržená úprava se tak neodchyluje od textu směrnice, a tedy 
nezavdá příčinu případným interpretačním problémům z toho 
vzniklých.  

45. Komora daňových 
poradců 

23. Z D) Připomínka k návrhu Vyhlášky o stanovení charakteristických 
znaků přeshraničního uspořádání v rámci mezinárodní spolupráce 
při správě daní 
D6) K §3 odst.  3 vyhlášky (Směrnice: Příloha IV, Část II, 
kategorie A, odst. 3)-zásadní 
Návrh 
Navrhujeme do důvodové zprávy doplnit co je to „podstatné úpravy 
pro zavedení“. 

Vyhověno jinak. 
Charakteristické znaky oznamovaných přeshraničních uspořádání byly 
s maximální mírou podobnosti se směrnicí přeneseny do přílohy 
zákona. Navržená úprava se tak neodchyluje od textu směrnice, a tedy 
nezavdá příčinu případným interpretačním problémům z toho 
vzniklých.  

45. Komora daňových 
poradců 

24. Z D) Připomínka k návrhu Vyhlášky o stanovení charakteristických 
znaků přeshraničního uspořádání v rámci mezinárodní spolupráce 
při správě daní 
D7) K §5 odst. 1 písm. b) bod 1. vyhlášky (Směrnice: Příloha IV, 
Část II, kategorie C, odst. 1, písm. b) bod i) zásadní 
Návrh 
„téměř nulová sazba daně“ / Navrhujeme do důvodové zprávy vymezit, 
kdy je splněna tato podmínka. 

Vyhověno jinak. 
Charakteristické znaky oznamovaných přeshraničních uspořádání byly 
s maximální mírou podobnosti se směrnicí přeneseny do přílohy 
zákona. Navržená úprava se tak neodchyluje od textu směrnice, a tedy 
nezavdá příčinu případným interpretačním problémům z toho 
vzniklých.  

45. Komora daňových 
poradců 

25. Z D) Připomínka k návrhu Vyhlášky o stanovení charakteristických 
znaků přeshraničního uspořádání v rámci mezinárodní spolupráce 
při správě daní 
D8) K §5 odst. 5 vyhlášky (Příloha směrnice (Část I, třetí 
odstavec)-zásadní 
Návrh 
Implementace směrnice - chybějící nutnost splnění testu hlavního 
přínosu u charakteristického znaku „Příjemce je rezidentem v jurisdikci 
s nulovým či téměř nulovým zdaněním“  - Navrhujeme opravit/doplnit 
návrh patřičných ustanovení tak, aby bylo v souladu s textem 
Směrnice. 
Zdůvodnění 

Vyhověno jinak. 
Charakteristické znaky oznamovaných přeshraničních uspořádání byly 
s maximální mírou podobnosti se směrnicí přeneseny do přílohy 
zákona. Navržená úprava se tak neodchyluje od textu směrnice, a tedy 
nezavdá příčinu případným interpretačním problémům z toho 
vzniklých.  
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Příloha směrnice (Část I, první odstavec) stanoví, že: „Obecné 
charakteristické znaky v kategorii A a specifické charakteristické znaky 
v kategorii B a v odst. 1 písm. b) bodě i) a písm. c) a d) kategorie C lze 
vzít v úvahu, pouze pokud splňují „test hlavního přínosu“.“ Takové 
ustanovení ve vyhlášce chybí, což má za následek situaci, kdy dle 
návrhu vyhlášky specifický znak dle odst. 1 písm. b) bod 1 kategorie C 
přílohy směrnice je naplněn bez ohledu na splnění testu – což jde proti 
smyslu směrnice. 
 
Příloha směrnice (Část I, třetí odstavec) stanoví, že: „přítomnost 
podmínek uvedených v odst. 1 písm. b) bodě i), písm. c) nebo písm. d) 
kategorie C nemůže sama o sobě zakládat důvod k vyvození závěru, že 
určité uspořádání splňuje test hlavního přínosu.“ 
 
Vyhláška v §5 odst. 5 toto pravidlo zakotvuje, ale s působností pouze 
na charakteristické znaky dle odst. 1 písm. c) a d) kategorie C přílohy 
směrnice. Chybí působnost na znak dle odst. 1 písm. b) bod 1 kategorie 
C přílohy směrnice 

45. Komora daňových 
poradců 

26. Z D) Připomínka k návrhu Vyhlášky o stanovení charakteristických 
znaků přeshraničního uspořádání v rámci mezinárodní spolupráce 
při správě daní 
D9) K §7 odst. 1 vyhlášky (Směrnice: Příloha IV, Část II, kategorie 
E, odst. 1;) -zásadní 
Návrh 
„jednostranná pravidla bezpečného přístavu“ / Navrhujeme do 
důvodové zprávy vymezit, kdy je splněna tato podmínka  

Vyhověno jinak. 
Charakteristické znaky oznamovaných přeshraničních uspořádání byly 
s maximální mírou podobnosti se směrnicí přeneseny do přílohy 
zákona. Navržená úprava se tak neodchyluje od textu směrnice, a tedy 
nezavdá příčinu případným interpretačním problémům z toho 
vzniklých.  

45. Komora daňových 
poradců 

27. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E1) Bezúplatné příjmy - zásadní 
Návrh 
a) Systémovým a komplexním řešením by bylo přesunutí zdanění darů 
a dědění zpět do samostatné právní normy, tak jak tomu bylo dle právní 
úpravy platné do 31. 12. 2013. 
b) Vrátit do zákona úpravu platnou v roce 2014, kdy byly příjmy 
z titulu bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy vylučovány 
z předmětu daně. Samozřejmě s případnou možnou výjimkou např. ve 
vztahu k příjmům v § 6 ZDP.  
c) Nahrazení pojmu „bezúplatný příjem“ pojmem „dar a dědění“ 
(především pak v § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 a § 23 odst. 3 písm. c) 
bod 8) 
d) Dalším alternativním a minimalistickým řešením by byl alespoň 
příkladmý výčet toho, co je a co není bezúplatným příjmem. 
 
Zdůvodnění 
Vzhledem k problémům, které způsobuje přesun daně dědické a 

Nevyhověno. 
Předně je třeba k této i všem dalším připomínkám „nad rámec“ 
upozornit, že předkládaná novela má za cíl upravit pouze záležitosti 
týkající se implementace předpisů Evropské unie a oblasti zamezení 
dvojímu zdanění, viz její upravený název. Nejedná se tedy o obvyklou 
„řádnou“ novelu zákona o daních z příjmů, ve které by byl prostor řešit 
nejrůznější potenciální problémy vzniklé v aplikační praxi. Jednotlivá 
témata obsažená v připomínkách „nad rámec“ mohou být se zástupci 
Ministerstva financí projednána, avšak nikoli v rámci vypořádání 
připomínek k předkládané novele, ale na zvláštním, k tomu určeném, 
jednání. U jednotlivých připomínek se nicméně uvádí stručné vyjádření 
Ministerstva financí. 
 
V principu platí, že uvedená plnění představují prospěch (výhodu), 
která je příjmem, a proto by měla v principu podléhat zdanění. Nadto 
uvedená plnění byla daněna nejen v rámci § 6, ale též v rámci § 7 již 
před rokem 2014. Zúžení je tedy nedůvodné, přičemž by 
pravděpodobně zakládalo možnosti alternativních převodů hodnot, 
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darovací pod daň z příjmů (jak to jednoznačně prokazuje i 
komplikované a dlouhé projednávání příspěvků na KV na toto téma) 
navrhujeme omezit zdaňování bezúplatných příjmů, které v praxi 
působí značné komplikace a nejasnosti. Z tohoto hlediska se 
domníváme, že pro odstranění těch nejzávažnějších výkladových 
problémů je možné vyjít z úpravy platné ve zdaňovacím období roku 
2014, kdy byl bezúplatný příjem z titulu bezúročné zápůjčky, výpůjčky 
a výprosy vyloučen z předmětu daně, samozřejmě s možnými 
výjimkami např. ve vztahu k příjmům dle § 6 ZDP. Domníváme se, že 
v ostatních případech, především pak ve vztahu k právnickým osobám, 
zdaňování bezúplatných příjmů v těchto případech stejně ve svém 
důsledku většinou nevede k jakýmkoliv příjmům pro státní rozpočet 
(při aplikaci § 23 odst. 3 písm. c) ZDP) a pouze komplikuje principy a 
systémy zdanění, což ostatně dokazují i materiály projednávané v této 
věci v rámci KV. Domníváme se, že takováto změna by mohla 
odstranit ty nejčastěji se v praxi vyskytující problémy v dané oblasti. 
Systémovým řešením by pak bylo "oživení daně darovací a dědické", 
protože jak již KDP opakovaně upozorňovala, nepromyšlené a 
urychlené přesunutí daně darovací a dědické pod daň z příjmů v 
kombinaci s nejednoznačným pojmem "bezúplatný příjem" přineslo 
množství výkladových problémů, kdy některá z možných řešení vedou 
k mnohdy zcela nelogickým, až absurdním závěrům a mohou ohrozit i 
podstatu daně z příjmů (viz například problematika bezúplatných 
příjmů ve vztahu k zahraničí či problémy při zdanění statutárních 
orgánů, kteří vykonávají funkci bezplatně).      
Dalším systémovým a legislativně poměrně jednoduchým řešením by 
bylo omezit zdanění pouze na dary a dědění, tj. systémově v celém 
zákoně nahradit pojem „bezúplatný příjmem“ pojmem dar či dědění, 
jak se to již stalo v ustanoveních § 25 ZDP.  
Minimalistickým řešení by pak byl příkladmý výčet toho, co je a co 
není považováno za bezúplatný příjem. 

které by nepodléhaly zdanění, tj. byly by prostorem pro legální 
obcházení daňové povinnosti. 
Je zapotřebí zmínit, že principem úpravy bylo převzetí daně dědické a 
daně darovací z tehdejšího zákona č. 357/1992 Sb., což explicitně 
vyplývá z názvu tohoto záměru („inkorporace“) a též z důvodových 
zpráv v rámci této změny. 
V tomto kontextu se lze díky tomuto účelu v zásadě opřít o metodiku a 
aplikační praxi daně dědické a daně darovací. 
Jedná se jednoznačně o rozsáhlé koncepční řešení podléhající 
projednání zcela určitě na politické úrovni. 
Též je třeba opakovaně vyvracet mylný předpoklad, že v roce 2013, 
nebylo nutné nějakým způsobem komplexněji uchopit problematiku 
daně darovací a dědické, neboť v kontextu rekodifikace soukromého 
práva docházelo k poměrně progresivním změnám i v této oblasti 
(např. rozšíření titulů plnění pro případ smrti, explicitní úpravy týkající 
se tzv. bezúplatných smluv a další), tj. i za předpokladu, že by zůstalo 
zdaňování některých bezúplatných transakcí odděleno (k tomu lze 
uvést, že praxe spojení zdaňování úplatných a bezúplatných příjmů 
byla přes 2 desetiletí praktikována v rámci závislé činnosti a podnikání 
fyzických osob), tak by bylo potřebné i tak výrazně upravit regulaci 
zdaňování bezúplatných příjmů a plnění v rámci jak daně darovací, tak 
daně z příjmů 

45. Komora daňových 
poradců 

28. D E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E2) K § 4 odst. 1 písm. l) bod 1  
Ze stávajícího znění ZDP není jasné, zda se doba „nejméně 10 let“ 
počítá jako 120 kalendářních měsíců od první výplaty penze, nebo zda 
bude splněna také při výplatě 120 měsíčních splátek. 
Příklad 
Poplatník pobírá penzi celkem ve 120 měsíčních splátkách. První 
výplatu penze obdrží 5. ledna 2016, poslední 5. prosince 2025.  
Návrh 
Navrhujeme upřesnit, že doba nejméně 10 let znamená v případě 
pobírání měsíčních splátek nejméně 120 měsíčních splátek. 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1).  
Současně se jedná o návrh legislativního zpřesnění ustanovení, které lze 
překlenout výkladem. V případě těchto úprav sama Komora daňových 
poradců v rámci obecných zásadních připomínek k této novele vyzývá 
k legislativní zdrženlivosti. 
Lhůta je vymezena časově, nikoliv počtem splátek, řešení je tedy 
potřebné hledat ve vymezení časového úseku, a to metodickým 
zpřesňujícím výkladem (např. doplněním Pokynu D -22). 
V uvedeném případě však, jak již bylo zmíněno i v rámci vypořádání 
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k daňovému balíčku 2017 lze považovat lhůtu za splněnou, neboť je 
patrné, že období lhůty deseti let je naplněno. Zákonem není vymezeno 
přesné časové období naplňující časový úsek 10 x 365 dnů.   
 

45. Komora daňových 
poradců 

29. D E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E3) K § 4a  
Návrh: V § 4a se doplňuje písmeno  
q) člena spolku přijatý v souvislosti s výkonem hlavní činností spolku. 
(§ 217 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník). 
Zdůvodnění: Tento návrh vychází ze skutečnosti, že se v odborné i 
laické veřejnosti se objevují názory, že členovi spolku vzniká 
nepeněžní příjem v okamžiku, kdy se bez zaplacení zúčastní např. 
turistického výletu, na kterém spolek uhradí jízdenku, vstupné na 
zámek, oběd v restauraci a ubytování v kempu. Domníváme se však, že 
členovi spolku takto bezúplatný příjem nevzniká. V případě této shody 
je tento návrh nadbytečný. 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1).  
Uvedený bezúplatný příjem je od daně z příjmů osvobozen do limitu 
15 000 Kč v souladu s § 10 odst. 3 písm. c) bod 5 zákona o daních z 
příjmů. 
 

45. Komora daňových 
poradců 

30. D E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E4) K § 6 odst. 6  
Návrh 
V případě použití vozidla zaměstnancem k soukromým účelům 
doporučujeme zjednodušení spočívající v tom, že by u takovýchto 
automobilů nemusela být vůbec vedena kniha jízd (a to ani pro účely 
DPH) a došlo by k navýšení příjmů zaměstnance oproti současnému 
1% ze vstupní ceny automobilu. Řešení by bylo dobrovolné, tzn. 
nemuselo by být použito povinně. Příklady možných alternativ o jakou 
výši příjmu by se mělo jednat, jsou uvedeny níže.  
 
Zdůvodnění 
Cílem úpravy by mělo být zejména: 
 
i) Zjednodušení administrativní náročnosti určení soukromého použití 
(bez nutnosti vést knihu jízd za každé vozidlo/každého zaměstnance). 
ii) Použití stejného způsobu určení soukromého užití pro účely daní 
z příjmů a DPH. 
 
Na základě výše uvedeného se nám jeví jako nejvhodnější španělský 
nebo německý model (viz dále). 
Při správném stanovení paušálu za soukromé užití by dle našeho 
názoru nemělo docházet ke snížení příjmů státního rozpočtu a zároveň 
by došlo k významnému ulehčení administrativní zátěže poplatníků. 
Zahraniční úprava: 
Německo 
Za nepeněžní příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % ceny 
vozu měsíčně. Hodnotu pohonných hmot spotřebovaných pro 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1).  
Obecně platí, že paušalizace je určitým znepřesněním. Pokud je pak dán 
výběr mezi reálným stavem a výpočtem dle paušálu, jedná se vždy o 
určitý daňový bonus a prostředek optimalizace. 
V tomto kontextu by tedy byla administrativní úspora spočívající v 
nepotřebnosti vedení knihy jízd vykoupena daňovou distorzí mezi 
poplatníky, kteří využívají služební vůz více, než předpokládá paušál a 
těmi, kteří nikoliv. V tomto kontextu by se tedy poskytovala úleva na 
zdanění určitého typu naturálního plnění, která může s ohledem na 
nastavení výše paušálu být též fiskálně znatelná. 
Ve Spolkové republice Německo, která je předkládána jako vhodné 
řešení, jsou na tento paušál rozporuplné názory, přičemž tento paušál 
není dominantně vnímán jako administrativní zjednodušení, ale jako 
daňová úleva, která má výrazný fiskální negativní efekt. Zároveň je v 
tomto kontextu zmiňována též distorzivita, která se projevuje například 
nadměrným používáním vozů namísto hromadné dopravy. 
Dále lze uvést, že lze očekávat do budoucna snižování nákladů na 
administrativu spojenou s vedením knihy jízd, a to s ohledem na 
vzrůstající elektronizaci jak v automobilovém průmyslu, tak v rámci 
zařízení lidské potřeby (např. „chytré“ mobilní telefony). V tomto 
kontextu existují již dnes snadno dostupné aplikace umožňující 
automatickou či poloautomatickou evidenci jízd, která je méně náročná 
než „papírová“. 
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soukromé účely lze určit na základě knihy jízd. Alternativně je však 
možné hodnotu pohonných hmot spotřebovaných pro soukromé účely 
určit paušálně, a to obecně ve výši 0,03% ceny vozu měsíčně za každý 
km mezi místem zaměstnání a bydlištěm zaměstnance.  
Španělsko 
V případě, kdy motorové vozidlo vlastní zaměstnavatel a poskytne ho 
zaměstnanci i k soukromým účelům se za příjem zaměstnance považuje 
částka ve výši 20% ceny vozu ročně. Tato částka zahrnuje veškeré 
náklady související s provozem motorového vozidla (daně, pojištění, 
palivo). 
Itálie 
Výše příjmu zaměstnance související s motorovým vozidlem 
poskytnutým zaměstnavatelem i pro soukromé účely je každoročně 
stanovena zvláštní institucí (Automobile Club d’Italia). Tato částka 
zahrnuje také související náklady včetně paliva spotřebovaného pro 
soukromé účely. 
Slovensko 
Obdobná úprava jako v České republice. Za příjem zaměstnance je 
v souvislosti s použitím motorového vozidla poskytnutého 
zaměstnavatelem i pro soukromé účely považována částka ve výši 
1% hodnoty vozidla měsíčně. Tato částka se však počínaje 2. 
kalendářním rokem snižuje o 12,5% za každý kalendářní rok. 
Soukromou spotřebu pohonných hmot nelze určit paušálně, poměr 
soukromého a pracovního užití vozidla se tak stanoví na základě knihy 
jízd (či obdobné evidence). 
Maďarsko 
Použití vozidla poskytnutého bezúplatně zaměstnavatelem zaměstnanci 
je osvobozeno od daní z příjmů. Určení soukromé spotřeby pohonných 
hmot se provádí na základě knihy jízd (či obdobné evidence). 

 
 

45. Komora daňových 
poradců 

31. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E5) K § 6 odst. 12 ZDP - vypuštění změny zavedené novelou ZDP č. 
306/2018 Sb. -zásadní 
Návrh 
1) V § 6 odst. 12 se vypouští třetí věta ve znění „Za zaměstnance, 
u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se 
nepovažuje zaměstnanec, je-li prokázáno, že se na něho zcela nebo 
částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, které se 
řídí právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo státu 
tvořícího Evropský hospodářský prostor než Česká republika nebo 
Švýcarské konfederace; v takovém případě jsou základem daně příjmy 
ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající příspěvkům 
zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění a tyto zahraniční 
příspěvky se považují pro účely daní z příjmů za povinné pojistné.“. 
 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
V případě nové právní úpravy v ustanovení § 6 odst. 12 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. ledna 2019 
se jedná o poslanecký návrh, který byl v rámci opětovného projednání, 
po jeho zamítnutí Senátem, schválen Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu České republiky majoritní většinou. Lze tedy předpokládat, 
že by navrhovaný návrat k právní úpravě účinné do 31. prosince 2018 
nebyl realizovatelný.  
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2) V § 38j odst. 2 v písm. f) se vypouští bod 5 ve znění: 
„5.  povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd uvedených v bodě 
1,“. 
Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 5 až 7. 
 
Zdůvodnění 
Navrhujeme vypuštění změny v ZDP, ke které došlo na základě novely 
ZDP, zákona č. 306/2018 Sb.  Na základě této novely je nutné, 
v případě, kdy poplatník je příslušný k pojistnému systému v rámci EU, 
EHS či Švýcarska, navyšovat základ daně o zahraniční pojistné. Od 
počátku návrhu této úpravy KDP opakovaně upozorňovala, že tato 
změna způsobí mnohé nejednoznačné situace a výrazně zkomplikuje 
mzdovou agendu. Naše námitky vyslyšel Senát a danou novelu zamítl. 
Bohužel Sněmovna jeho veto přehlasovala. Jak vyplývá z příspěvku na 
koordinační výbor, který jsme v této věci neprodleně zpracovali, naše 
obavy se ukázaly jako oprávněné a tato změna působí v praxi mnohé 
velmi obtížně řešitelné výkladové problémy. Proto navrhujeme její 
vypuštění. 

45. Komora daňových 
poradců 

32. D E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E6) K § 10 odst. 1 písm. a)  
Návrh:  
Navrhujeme vypustit část věty „a příjmů z provozu výroben elektřiny, 
ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým 
regulačním úřadem,“. 
Zdůvodnění:  
Jak bylo zmíněno a odsouhlaseno při projednávání příspěvku na 
Koordinační výbor č. 495/25.01.17, provozovatelé fotovoltaických 
elektráren, kteří dodávají elektrickou energii do veřejné sítě a dostávají 
z výboru této elektřiny tzv. zelený bonus, musejí mít na provozování 
elektrárny licenci od Energetického regulačního úřadu. Zmíněný 
dovětek se tedy na tyto případy neuplatní. V jiném případě však při 
provozování fotovoltaické elektrárny nevzniká provozovateli žádný 
příjem. Zmíněné ustanovení je tak prázdné a matoucí, doporučujeme jej 
proto vypustit. 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
V současné době se jedná o obsoletní ustanovení. Jeho použití přichází 
do úvahy v případě, že Energetický regulační úřad změní výklad, 
popřípadě zákon. 
 

45. Komora daňových 
poradců 

33. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E7) K § 16a ZDP – zásadní 
Návrh 
Pro odstranění výkladových problémů navrhujeme po zbývající dobu 
uplatňování solidárního zvýšení daně upravit znění § 16a ZDP tak, aby 
bylo zcela jednoznačné, že v případě, kdy poplatník docílí v rámci 
základu daně dle § 7 ZDP daňovou ztrátu, bude možné tuto ztrátu 
následně kompenzovat při výpočtu solidárního zvýšení daně 
s případným ziskem (kladným základem daně) docíleným v rámci 
příjmů dle §7 ZDP. 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
Na základě programového prohlášení vlády má být solidární zvýšení 
daně již v tomto volebním období zrušeno, proto se nejeví jako vhodné, 
měnit danou úpravu a následně ji rušit. 
Již v současné době zákon o daních z příjmů umožňuje o ztrátu ze 
samostatné činnosti snížit příjmy ze závislé činnosti. Problém uvedený 
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Zdůvodnění 
V rámci projednávání problematiky solidárního zvýšení daně na GFŘ 
jsme mimo jiné upozorňovali na problém, který může způsobit situace, 
kdy poplatník docílí v rámci příjmů dle § 7 ZDP daňovou ztrátu. Na 
tuto věc jsme upozorňovali i v rámci našich předchozích připomínek. 
V rámci této souvislosti jsme mimo jiné upozorňovali na to, že 
vycházet pouze ze závěru, že pojem základ daně znamená kladné číslo, 
není možné, protože při striktní aplikaci takového závěru by některá 
ustanovení v  ZDP byla neaplikovatelná na ztrátové poplatníky, což 
není výklad, který by byl v souladu se smyslem ZDP (např. § 23 odst. 
4, 7 a 10 ZDP). Mimo to by striktní přístup vycházející z toho, že 
v případě docílení daňové ztráty bude pro účely výpočtu solidárního 
zvýšení daně akceptováno pouze kladné číslo s tím, že tato ztráta již 
nebude dále vůbec zohledněna, mohl vést až k absurdním závěrům, kdy 
by míra zdanění byla vyšší než 100%. Příkladem může být situace, kdy 
podnikatel v jednom roce nakoupí zásoby za 3 mil. Kč a v druhém roce 
je prodá za 3,1 mil. Kč. Jeho reálný zisk z dané transakce je 100 tis. 
Kč. Pokud bychom pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně 
nezohlednili ztrátu, kterou docílil v prvním roce, znamenalo by to, že 
výše jeho zdanění v roce druhém by při zohlednění solidárního zvýšení 
daně byla vyšší jak 100 % (3,1-1,2*0,07). Takovéto zdanění by v 
souladu s judikaturou NSS a US bylo jednoznačně protiústavní. 
Proto bychom pro odstranění těchto závěrů a předejití výkladovým 
problémům navrhovali, aby přímo z textu zákona vyplývala možnost 
při výpočtu solidárního zvýšení daně zohlednit ztrátu, kterou poplatník 
docílí v rámci příjmů dle § 7 ZDP. Předchozí novela tuto otázku řeší z 
hlediska možnosti kompenzovat pro účely solidárního zvýšení daně 
ztrátu z podnikání s příjmy dle § 6 ZDP, bohužel však neřeší výše 
uvedený problémy ztráty z předchozích let. 
Obdobná situace, kdy nejsou zohledňovány daňové ztráty dosažené 
poplatníkem z příjmů podle § 7 ZDP, nastává u osvobození důchodů a 
penzí podle § 4 odst. 3 ZDP.  
Z hlediska doby kompenzace daňové ztráty bychom doporučovali vyjít 
z doby 5 let, kdy je možné ztrátu uplatnit jako odečitatelnou položku od 
základu daně, ale s tím, že uplatnění v rámci výpočtu solidárního 
zvýšení daně by nemuselo korespondovat s uplatněním ztráty jako 
odčitatelné položky od základu daně. Jde totiž o dva samostatné 
výpočty, které spolu nemusejí souviset a navazovat na sebe (ztráta se 
uplatňuje jako odčitatelná položka od celkového základu daně při 
případném zohlednění ztráty dle § 9 ZDP, kdežto v tomto případě se 
jedná o způsob výpočtu solidárního zvýšení daně). 

KDP v příkladu lze přitom řešit v rámci vedení účetnictví, případně 
uplatněním paušálních výdajů, které jsou již počínaje roku 2019 
zvýšeny na dvojnásobek.  
Odkaz KDP na obdobnou situaci, kdy „nejsou zohledňovány daňové 
ztráty dosažené poplatníkem z příjmů podle § 7 ZDP, nastává u 
osvobození důchodů a penzí podle § 4 odst. 3 ZDP“, je nejasný, neboť 
ustanovení § 4 odst. 3 ZDP bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu (Pl. 
ÚS 18/15). 
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45. Komora daňových 
poradců 

34. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E8) K § 18 a § 19 – zásadní 
Návrh 
Navrhujeme výslovné zakotvení toho, že i v případě právnických osob 
náhrada škody přiznaná dle zákona o odpovědnosti státu za škodu, je 
osvobozena od daně. 
Zdůvodnění 
S ustálené judikatury (rozsudek NS 30 Cdo 1290/2014 ze dne 16. 9. 
2015 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS 5/2016 č. 54/2016 
NS) + judikatura ESLP) vyplývá, že přiznaná náhrada škody od státu 
nesmí podléhat dani. Nicméně GFŘ vychází z toho, že v případě 
právnických osob tato náhrada škody má podléhat dani (Ing. Eva 
Veselá, Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, 498/22.03.17 Osvobození úroků 
z přeplatků zaviněných správcem daně a otázka zdanění náhrady škody 
požadované po státu, KV ze dne 22. 3. 2017). Domníváme se, že 
takovýto výklad je v rozporu se stávající judikaturou, nicméně 
považujeme za důležitou výslovnou úpravu v textu ZDP, která by vyšla 
z toho, že tento příjem nebude zdaněn. 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
 

45. Komora daňových 
poradců 

35. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E9) K § 19 odst. 11 - zásadní 
Návrh  
Navrhujeme vypuštění § 19 odst. 11 ZDP, resp. minimálně alternativně 
vypuštění písm. b) a c) daného ustanovení. 
Zdůvodnění 
Navrhujeme výše uvedené ustanovení ze zákona vypustit. 
Z odůvodnění doplnění tohoto ustanovení do zákona je patrno, že jeho 
cílem bylo řešení problematiky zdaňování investičních fondů, kdy se 
předpokládalo jejich zdaňování sazbou nula a z toho následně 
dovozované vyloučení osvobození ve vztahu mateřská a dceřiná 
společnost. V zákoně pak bylo zvoleno jiné řešení, kdy byla schválena 
definice základního investičního fondu, který může uplatnit sazbu 5% 
DPPO. Z tohoto hlediska je tedy uvedená úprava nadbytečná. Mimo to 
může působit v praxi zbytečné výkladové problémy. V rámci ČR byly 
tyto výkladové problémy odstraněny tím, že v pokynu GFŘ D-22 je 
výslovně uvedeno, že uvedená restrikce se nevztahuje na slevy na dani 
a odčitatelné položky. Pak ale je dle našeho názoru uvedená množina 
prázdná, protože si nedovedeme představit, co by mělo být onou 
obdobnou úlevou na dani, na kterou by předmětná restrikce měla 
dopadat. Mimo to bude tato restrikce působit problémy ve vztahu 
k zahraničí, kdy nevíme, co má být považováno z hlediska 
zahraničních právních předpisů za onu obdobnou úlevu na dani, která 
by měla vést ke ztrátě osvobození. Dále se domníváme, že je nelogické, 
aby uvedená restrikce dopadala i na situace, kdy si poplatník může 
zvolit osvobození či obdobnou úlevu na dani, ale on se rozhodne zvolit 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
Důvodem aplikace dividendové směrnice je odstranění dvojího zdanění 
zisků, v případě kdy je jedna ze společností od daně z příjmů 
osvobozena nebo podléhá dani se sazbou ve výši 0 %, nelze hovořit o 
dvojím zdanění. Naopak v případě aplikace osvobození by došlo 
k tzv. dvojímu nezdanění, což je situace, která je v rozporu s aktuální 
intenzivní snahou Komise EU i Ministerstva financí zamezit 
agresivnímu daňovému plánování. 
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zdanění. Nerozumíme tomu, proč by v tomto případě mělo dojít ke 
ztrátě nároku na osvobození od daně. Domníváme se, že by mohlo být 
minimálně sporné, zda takováto restrikce není v rozporu se Směrnicí. 
Dalším výkladovým problémem uvedené úpravy pak může být 
v posledním písmeni zmiňovaná sazba daně ve výši nula. Z úpravy 
není zřejmé, zda jde o sazbu nominální nebo efektivní. Mimo to, 
v některých zemích (např. Švýcarsko) máme korporátní daň jak na 
úrovni celostátní, tak na úrovni regionální (ve Švýcarsku federální a 
kantonové daně). Vzniká potom otázka, které z těchto daní musejí mít 
nulovou sazbu, aby se uplatnila daná restrikce.  

45. Komora daňových 
poradců 

36. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E10) K § 20b - zásadní 
Návrh 
Doporučujeme, aby v tomto ustanovení bylo výslovně upraveno 
zdanění výplaty ostatních kapitálových fondů ze zahraničí, a to stejně 
jako je tomu v tuzemsku. To je příjem ponížený o daňovou nabývací 
cenu s tím, že případný kladný rozdíl je zdaněn 15 % srážkovou daní.  
Zdůvodnění 
Domníváme se, že v souladu se zásadou nediskriminace je výše 
uvedený způsob zdanění možné dovodit i v současné době. Pro 
odstranění jakýchkoliv výkladových problémů však doporučujeme pro 
právní jistotu poplatníků tento způsob zdanění výslovně zakotvit do 
textu zákona.  

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
 

45. Komora daňových 
poradců 

37. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E11) K § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6 - zásadní 
Návrh znění novelizujícího ustanovení 
V § 23 odst. 3 písm. a) bodě 6 větě druhé se za slova „zvýšit výsledek 
hospodaření“ doplňují slova „v rozsahu“ a slovo „pokud“ se nahrazuje 
slovy „v němž“. 
Tomu odpovídající znění s vyznačením změn 
6. přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z 
prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů u věřitele, který 
vede účetnictví, pokud byly podle písmene b) bodu 1 položkou snižující 
výsledek hospodaření v předchozích zdaňovacích obdobích; přitom za 
přijetí úhrady se považuje i vzájemné započtení pohledávek. Věřitel, 
který vede účetnictví a postoupí pohledávku z těchto smluvních sankcí 
nebo u kterého pohledávka z těchto sankcí zanikne jiným způsobem než 
jejím uhrazením nebo splynutím práva s povinností u jedné osoby a její 
výše byla podle písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek 
hospodaření v předchozích zdaňovacích obdobích, je povinen o částku 
této pohledávky zvýšit výsledek hospodaření v rozsahu, pokud v němž 
již nebyl o stejnou částku zvýšen podle bodu 2. Obdobně to platí pro 
právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, 
Zdůvodnění: 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
U vyjmenovaných pohledávek (smluvní pokuty apod.) je nastaven 
odlišný režim od ostatních pohledávek, přičemž odlišnost spočívá 
v tom, že základ daně se zvyšuje až po jejich úhradě. Pokud však dojde 
k postoupení těchto pohledávek, daňový režim se sjednotí s ostatními 
pohledávkami, tj. pokud dojde k jejich „prodeji“ není uznatelná daňově 
uznatelná ztráta z tohoto „prodeje“. Jiný režim není navrhován. 
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K připomínkám k novele daňových zákonů se navrhuje připojit změnu 
v § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6 větě druhé. Jde o tu část ustanovení, 
která nastavuje rozsah zdanění neuhrazené části zaúčtovaných 
smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných 
sankcí ze závazkových vztahů v případech, kdy nedochází k jejich 
úhradě, ale k postoupení nebo k zániku (s výjimkou splynutí práva s 
povinností u jedné osoby), jestliže v souvislosti se zaúčtováním takové 
pohledávky ve prospěch výnosů byl o neuhrazenou částku pohledávky 
snížen výsledek hospodaření podle ustanovení § 23 odst. 3 písm. b) 
bodu 1. 
Stávající znění postihuje negativně zejména situace, kdy je pohledávka 
postoupena za nenulovou úplatu nižší, než je částka pohledávky. 
V takovém případě zákon vyžaduje zahrnout do základu daně a takto 
zdanit celou částku pohledávky bez ohledu na výši úplaty za 
postoupení. Lze pro názornost uvést, pokud se postupuje pohledávka 
z titulu smluvní sankce za úplatu, která je podílem z částky pohledávky 
nižším, než je sazba daně, že postupitel ve skutečnosti odvede na dani 
více, než postoupením získá. Pokud tedy poplatník, který je právnickou 
osobou, postoupí pohledávku v částce 100 za 15 (ale stejně tak za 1 
nebo 90), odvede na dani 19, neboť ke zdanění připadá celá částka 
pohledávky, tedy 100. Přitom v situaci, kdy věřitel postoupí takovou 
pohledávku bezúplatně, nezdaní nic. 
Pokud bylo záměrem stávající úpravy (jak lze dovodit z důvodové 
zprávy k novele zavádějící současný stav) nastavit pro případ 
postoupení (příp. zániku jinak než zaplacením) takových pohledávek 
stejný režim, jaký platí pro běžné pohledávky, pak by musely být pro 
takové pohledávky nastaveny stejně ostatní podmínky daňového 
zacházení s nimi (odpis pohledávek, opravné položky apod.). To ale 
v současné době možné není, protože uvedené typy pohledávek jsou 
z možnosti daňově relevantního umořování pohledávek vyloučeny. 
Navržená úprava zavádí pro zmíněné případy stejný fiskální dopad jako 
při úhradě takové pohledávky, tedy zdanění částky, kterou věřitel 
z dané pohledávky získá.  
Mimo to se takto odstraňuje výkladový problém spočívající v tom, že 
subjekty, které neúčtují o příslušenství pohledávky na základě 
interpretace NÚR I-10, mají jiné podmínky zdanění než ty, které o 
příslušenství pohledávky účtují v plné výši. Cílem změny je tedy také 
zajistit pro subjekty, které o pohledávkách z titulu příslušenství účtují, 
rovné podmínky zdanění při postoupení takových pohledávek, jaké 
mají subjekty, které o nich neúčtují.  
Pokud totiž např. subjekt neúčtující o pohledávce v částce 100 
v souladu s uvedenou interpretací postoupí pohledávku za 20, pak 
prostřednictvím výsledku hospodaření zahrne do základu daně pouze 
částku úplaty za postoupení, tedy 20. Naproti tomu subjekt, který o 
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pohledávce předtím účtuje ve výši 100 a tuto pohledávku postoupí za 
20, sice proti úplatě za postoupení uplatní daňový náklad ve stejné výši, 
je ale podle dotčeného ustanovení povinen zahrnout do základu daně 
celou částku pohledávky, tedy 100. Subjekt účtující o pohledávce tedy 
bude mít, s výhradou postoupení za plnou částku pohledávky, vždy 
vyšší částku ke zdanění než subjekt neúčtující o pohledávce, a to o 
rozdíl mezi částkou pohledávky a úplatou za její postoupení. 
Poplatníci pak mohou ve snaze dosáhnout stejného efektu jako 
v případě postoupení pohledávky, která nebyla zaúčtována, hledat jiné 
cesty, např. pohledávka bude před postoupením účetně odepsána, popř. 
z celkové úplaty za postoupení běžných pohledávek společně se 
smluvními sankcemi žádnou část této úplaty nepřiřadí smluvním 
sankcím (de facto koncipují postoupení smluvní sankce za „nulu“).  
Je nelogické, jedná-li se o stejné typy poplatníků a o stejné typy 
pohledávek, aby nebylo možné dospět ke stejnému konceptu zdanění, 
jaký se uplatní při postoupení bez úplaty a v případě nezaúčtování 
pohledávky, také v případě, kdy bude pohledávka postoupena za 
nenulovou úplatu. 
Uvedená nerovnost podmínek a zdanění neexistujícího výnosu fakticky 
tvrdě ekonomicky omezují věřitele při nakládání se svými 
pohledávkami, v konečném důsledku tedy působí jako omezení 
deklarované smluvní volnosti v soukromoprávních vztazích státem, což 
nelze považovat za žádoucí účel daňových předpisů. 

45. Komora daňových 
poradců 

38. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E12) K § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1 - zásadní 
Návrh znění novelizujícího ustanovení 
V § 23 odst. 3 písm. b) bodě 1 se text „Za zánik pohledávky se pro 
účely tohoto ustanovení považuje i její postoupení,“ nahrazuje textem: 
„U pohledávek postoupených v průběhu nebo k poslednímu dni 
zdaňovacího období se do tohoto rozdílu zahrnují částky pohledávek 
převyšující příjmy plynoucí z jejich postoupení,“  
Tomu odpovídající znění s vyznačením změn: 
1. rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z 
prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve 
prospěch výnosů podle zvláštního právního předpisu20) u poplatníka, 
který vede účetnictví, převyšují přijaté částky v tomto zdaňovacím 
období. Do tohoto rozdílu nelze zahrnout částky pohledávek z těchto 
sankcí, které zanikly v průběhu nebo k poslednímu dni zdaňovacího 
období. Za zánik pohledávky se pro účely tohoto ustanovení považuje 
i její postoupení, U pohledávek postoupených v průběhu nebo 
k poslednímu dni zdaňovacího období se do tohoto rozdílu zahrnují 
částky pohledávek převyšující příjmy plynoucí z jejich postoupení, 
Zdůvodnění 
Ze stejných důvodů, jak je uvedeno k návrhu změny ustanovení § 23 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
U vyjmenovaných pohledávek (smluvní pokuty apod.) je nastaven 
odlišný režim od ostatních pohledávek, přičemž odlišnost spočívá 
v tom, že základ daně se zvyšuje až po jejich úhradě. Pokud však dojde 
k postoupení těchto pohledávek, daňový režim se sjednotí s ostatními 
pohledávkami, tj. pokud dojde k jejich „prodeji“ není uznatelná daňově 
uznatelná ztráta z tohoto „prodeje“. Jiný režim není navrhován. 
 

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



   

odst. 3 písm. a) bodu 6 (viz bod připomínky výše), se navrhuje změna 
ustanovení § 23 odst. 3 písm. b) bodu 1 pro pohledávky, které vznikly a 
byly postoupeny ve stejném zdaňovacím období, tedy na něž 
ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6 nedopadá. 

45. Komora daňových 
poradců 

39. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E13) K § 23 odst. 3) písm. a) bod 17 - zásadní 
Návrh 
Na základě výše uvedeného navrhujeme omezit aplikaci § 23 odst. 3 
písm. a) bod 17 v případě vztahu mezi dvěma daňovými rezidenty. 
Zdůvodnění 
Navrhujeme, aby předmětná úprava byla vyloučena v případě vztahu 
mezi daňovými rezidenty. Uvedená úprava de facto vede k tomu, že z 
titulu cen obvyklých dochází pouze ke zvýšení základu daně, pokud 
není rozdíl dorovnán (jestliže je rozdíl dorovnán, tak logicky nedochází 
už k rozdílu mezi cenou sjednanou a cenou obvyklou). Domníváme se, 
že takový závěr je v rozporu s principem úpravy základu daně z titulu 
cen obvyklých v rámci tuzemska, kdy cílem by mělo být zabránit 
v přesunech ztrát či jiných daňových výhod mezi poplatníky pomocí 
neobvyklých cen. Pak by ale výsledkem daňových úprav měla být 
situace taková, jako kdyby k rozdílu v cenách obvyklých nedošlo. To 
ale uvedené znění § 23 odst. 3 písm. a) bod 19 ZDP nezaručuje, kdy 
důsledkem je, že z titulu porušení cen obvyklých dochází pouze 
k doměření daně a úprava tak de facto představuje sankci, nikoliv 
úpravu základu daně. 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
V případě, kdy je využit postup podle § 23 odst. 7 zákona o daních z 
příjmů a základ daně je u poplatníka snížen v souvislosti s doměřením 
daňové povinnosti u s ním spřízněné osoby a rozdíl v transferových 
cenách není mezi těmito spojenými osobami vypořádán, stává se 
z rozdílu de facto dar. Tomu odpovídá stávající daňový režim. 
 

45. Komora daňových 
poradců 

40. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E14) K 23 odst. 13  ZDP - zásadní 
Návrh 
Úvod odstavce „Při vložení pohledávky, o které nebylo účtováno a 
nebyl o ni snížen základ daně, do obchodní korporace a při postoupení 
pohledávky, o které nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ 
daně,…“ doplnit o slova: „ U poplatníků dle § 2“ aby znění tohoto 
ustanovení bylo „U poplatníků dle § 2 při vložení pohledávky, o které 
nebylo účtováno a nebyl o ni snížen základ daně, do obchodní 
korporace a při postoupení pohledávky, o které nebylo účtováno a 
nebyl o ni snížen základ daně,…“ 
Zdůvodnění 
Jednoznačné vymezení, že toto ustanovení se vztahuje pouze na 
poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Tento záměr zákonodárce 
vyplývá z důvodové zprávy k novelizaci tohoto ustanovení v rámci 
zákona č. 344/2013, která měla vést ke zvýšení právní jistoty 
poplatníků a správců daně a ne rozšířit okruh poplatníků mimo fyzické 
osoby. Bohužel tomuto záměru neodpovídá textace ZDP a pak v praxi 
může dojít k výkladovým potížím při aplikaci tohoto ustanovení. 
Obdobně historicky, i před touto novelizací, toto ustanovení dopadalo 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
Ustanovení nečiní v praxi výkladové problémy. Jedná o návrh 
legislativního zpřesnění ustanovení za účelem potvrzení stávajícího 
výkladem. Sama Komora daňových poradců v rámci obecných 
zásadních připomínek k této novele vyzývá k legislativní zdrženlivosti 
v případě těchto změn. 
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pouze na fyzické osoby. Pro zamezení právní nejistoty poplatníků, 
proto navrhujeme jednoznačné vymezení okruhu poplatníků, na které 
se toto ustanovení vztahuje, tj. fyzické osoby. 

45. Komora daňových 
poradců 

41. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E15) K § 23e odst. 3 - zásadní 
Návrh 
Obecně je možné říci, že identifikace nákladů, které mají být zahrnuty 
do nadměrných výpůjčních nákladů, je v textu zákona uvedena velmi 
obecně a nejednoznačně. Domníváme se proto, že především v oblasti 
kapitalizovaných úroků, derivátů, kurzových rozdílů a leasingových 
úroků by tato úprava měla být zpřesněna tak, aby byla více 
jednoznačná a nesporná.  
Zdůvodnění 
Z textu zákona téměř nevyplývá, jak identifikovat, o jaké náklady se 
jedná s tím, že popis je částečně pouze v důvodové zprávě. Například 
způsob praktický zahrnování kapitalizovaných úroků v zásadě 
nevyplývá z textu zákona (dle textu zákona by se zřejmě měl zahrnovat 
celý kapitalizovaný úrok) a řešení je popsáno toliko v důvodové 
zprávě.  

Nevyhověno. 
Nebude upravován text zákona, příklady na stanovení výše 
kapitalizovaných úroků budou ve vhodné formě zveřejněny. 

45. Komora daňových 
poradců 

42. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E16) K § 23e odst. 3 písm. f) - zásadní 
Návrh 
Navrhujeme, aby daňová restrikce dopadala pouze na leasingové 
smlouvy dle definice leasingu v  ZDP.  
 
Zdůvodnění 
Domníváme se, že navrhovaná úprava bude v praxi působit mnohé 
výkladové problémy a bude značně komplikovaná a náročná na 
realizaci. Proto nepovažujeme za vhodné rozšiřovat její dopad na další 
nájemní vztahy nad rámec finančního leasingu. Domníváme se také, že 
omezení pouze na leasingové smlouvy je v souladu se směrnicí. Při 
navrhované úpravě bude v praxi působit problém stanovení hranice a 
rozlišovacích kritérií pro definici smluv, na které má navrhovaná 
úprava dopad.  

Nevyhověno. 
Navrhovaná úprava není v souladu se směrnicí ATAD. Směrnice 
nedefinuje, co chápe finančním leasingem, pouze stanovuje, že 
výpůjčními výdaji jsou náklady v souvislosti se získáním finančních 
prostředků a také prvky nákladů na financování v rámci splátek 
finančního leasingu. Z toho lze vyvodit, že smyslem je postihnout 
jakékoliv smlouvy (nejenom úzce definované v zákoně o daních z 
příjmů), kde se jedná o úplatné užití s následným úplatným převodem 
na poplatníka. V případě navrhovaného zúžení by byla směrnice 
ATAD nedostatečně implementována. 

45. Komora daňových 
poradců 

43. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E17) K bodu § 23e odst. 3 písm. f) - zásadní 
Návrh 
Navrhujeme řádně stanovit vyvratitelnou domněnku výše úrokových 
nákladů, a to procentem z leasingové splátky, obdobně jak tomu bylo § 
25 odst. 1 písm. zm) ZDP ve znění platném od 1. 1. 2008, případně jak 
tomu v současné době je u nepřímých nákladů v § 25 odst. 1 písm. zk) 
ZDP. Vylučovala by se stanovená část časově rozlišené leasingové 
splátky, pokud by poplatník neprokázal, že je úrok zahrnutý do časově 
rozlišené leasingové splátky nižší. 

Nevyhověno. 
Vyvratitelná domněnka v kontextu leasingových splátek je velmi 
obtížně stanovitelná, protože vzhledem k různorodosti smluvních 
ujednání v této oblasti není možné stanovit adekvátní hodnotu, která by 
pokryla veškeré možnosti, které trh nabízí. 
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Zdůvodnění 
V případě poplatníků, kteří neúčtují dle mezinárodních účetních 
standardů, bude v praxi velmi obtížné a nejednoznačné určit výši 
úrokové složky zahrnuté to leasingové splátky. V této souvislosti není 
možné souhlasit s tezí, že ve většině leasingových smluv je tento údaj 
zapracován. Opak je pravdou. I pro správce daně by pak bylo při 
praktické aplikaci jednodušší, aby zde byla možnost paušalizace této 
úrokové složky a snížily se tak náklady jak na straně daňových 
subjektů, tak na straně správců daně. Navržená úprava je zcela obecná 
a nejednoznačná a bude v praxi působit při realizaci značné praktické 
problémy. 
w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona 
rozumí úroky z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje 
(náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, 
poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k 
dlužníkovi (§ 23 odst. 7). 

45. Komora daňových 
poradců 

44. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E18) K § 23e odst. 3 písm. c) a d) - zásadní 
Návrh 
Navrhujeme blíže definovat derivátové náklady dle § 23e odst. 3 písm. 
c) a d) ZDP, na které by měla předmětná úprava dopadat, například 
s odkazem na zajišťovací účetnictví dle účetních předpisů.  
Zdůvodnění 
V případě, kdy chybí tato definice, bude v praxi poměrně obtížné 
stanovit hranici derivátových nákladů, na které by navrhovaná úprava 
měla dopadat. Navržený text je příliš obecný a nejednoznačný.  

Nevyhověno. 
Podrobnější definice je velmi obtížná právě vzhledem obrovské 
různorodosti derivátů, kdy nelze jednou definicí postihnout všechny 
oblasti. Vždy by se mělo posuzovat hlavně to, zda jde o deriváty, které 
souvisí s daným úrokovým nákladem – většinou tedy zajišťovací 
deriváty,  a  to bez ohledu zda je, či není vedeno zajišťovací účetnictví 
(např. zajištění kurzového rizika při úvěru v cizí měně) nebo zda 
samotný derivát má charakter úrokového nákladu (např. úrokový 
swap). 

45. Komora daňových 
poradců 

45. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E19) K  § 23e odst. 3 písm. h) - zásadní 
Návrh 
Navrhujeme toto písmeno vypustit nebo jej podrobněji specifikovat. 
Zdůvodnění 
Není zcela zřejmé, o jaké další výdaje se jedná. Navrhovaná úprava 
může působit problémy a komplikace při stanovení hranic toho, co je a 
co není považováno za dané výdaje.  

Nevyhověno. 
Smyslem tohoto ustanovení je pouze doplnit výpůjční výdaje o 
kategorii těch výpůjčních výdajů, které mohou vzniknout, aniž by byly 
podchyceny jinými ustanoveními. Za standardních okolností budou 
všechny výpůjční výdaje zahrnuty v písmenech a) až g), přičemž 
ustanovení podle písm. h) se použije pouze v extrémních případech. 
Lze však předpokládat, že v případě, že finanční správa identifikuje 
výdaje, které spadají do této množiny, dá daňovým subjektům tuto 
skutečnost na vědomí, a to způsobem dostupným všem daňovým 
subjektům. Toto ustanovení je proto spíše pojistkou, kterou navíc bude 
nutné vyložit eurokonformním výkladem, proto z hlediska daňových 
subjektů by nemělo dojít k překvapivým výkladům. 

45. Komora daňových 
poradců 

46. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E20) K § 23e odst. 6- zásadní 
Návrh 
Navrhujeme, aby v § 23e odst. 6 došlo k úpravě poslední věty tak, že 
neuznané nadměrné výpůjční výdaje budou přecházet na právního 
nástupce v rozsahu, v jakém přechází na tohoto právního nástupce titul, 

Nevyhověno. 
Dle výkladů daňového řádu přechází na právního nástupce všechna 
práva a povinnosti týkající se daňové povinnosti zanikajícího subjektu. 
Předkladatel považuje za vhodné omezit převoditelnost nadměrných 
výpůjčních výdajů. Svou podstatou se jedná o obdobnou položku, jako 
je vyměřená ztráta. V této oblasti docházelo v minulosti ke zneužívání, 

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



   

k němuž se neuznané nadměrné výpůjční výdaje váží (například 
zápůjčka nebo smlouva o finančním leasingu). 
Zdůvodnění 
Navrhované ustanovení jde nad rámec Směrnice ATAD. V rámci 
přeměn má právní nástupce obecně možnost (za splnění stanovených 
podmínek) převzít určité položky odčitatelné od základu daně jako jsou 
daňové ztráty nebo odpočet na podporu výzkumy a vývoje. Současně 
má právní nástupce určité povinnosti, jako například povinnost 
pokračovat v odpisování započatém právním předchůdcem. Tato 
pravidla vedou k tomu, že přeměny společností jsou v obecné rovině 
daňově neutrální. Navrhované znění by vedlo k situaci, kdy by 
například v rámci fúze byla převzata zápůjčka právním nástupcem, 
tento právní nástupce by byl povinen úrokové náklady podrobit testu 
dle §23e, ale neměl by možnost použít neuznané nadměrné výpůjční 
výdaje evidované právním předchůdcem.  
Domníváme se, že navrhovaný text úpravy, dle kterého nebude mít 
právní nástupce možnost snížit si výsledek hospodaření o neuplatněné 
nadměrné výpůjční výdaje zanikající společnosti, jde proti obecné 
daňové neutralitě přeměn zakotvené v ZDP u jiných odčitatelných 
položek relevantních pro daňové účely (ztráty, opravné položky daňové 
aj.). 

a proto byla zavedena regulace jako například § 38na zákona o daních 
z příjmů.  
V současné době se nenavrhují dodatečné podmínky pro přenos 
nevyužitých nadměrných výpůjčních výdajů minulých let, především 
proto, že se tato oblast jeví jako obtížně spravovatelná – nadměrné 
výpůjční výdaje jsou totiž rozdílová položka mezi výpůjčními příjmy a 
výpůjčními výdaji. Tato rozdílová položka je v tuto chvíli nastavena za 
celou společnost a alokace neuznatelných nadměrných výpůjčních 
výdajů k jednotlivým smlouvám, a to hluboko do minulosti, by byla 
obtížná a v praxi v mnoha ohledech nemožná. 
Nicméně jedná se o oblast, kterou bude Ministerstvo financí nadále 
sledovat a v případě potřeby upraví tak, aby byl zajištěn adekvátní 
daňový režim. 

45. Komora daňových 
poradců 

47. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E21) K § 23g odst. 5 - zásadní 
Návrh 
Navrhujeme rozšířit variantu, kdy přeceněná cena bude relevantní pro 
daňovou oblast i na další případy, kdy dle zahraniční právní úpravy 
dochází z titulu přeměny či vkladu ke zdanění.  
Zdůvodnění 
Současná česká právní úprava vychází z toho, že v případě 
přeshraničních vkladů a přeměn se v České republice vždy vychází 
z nepřeceněné ceny. Toto řešení však vychází z mylného předpokladu, 
že v zahraničí nikdy nedochází z titulu vkladu a přeměny ke zdanění, 
jak je tomu v ČR. V souladu se směrnicí je tomu ale v některých 
státech jinak a vklady či přeměny podléhají zdanění. Příkladem může 
být Slovensko. V těchto případech je pak nezbytné zajistit, aby daňová 
základna v ČR byla přeceněná cena, která byla v zahraničí zdaněna. 
Opačný postup je mimo jiné v rozporu s komunitárním právem. 

Nevyhověno. 
Aplikace směrnice ATAD obecně směřuje na zdanění při přemístění 
majetku bez změny vlastnictví, nikoliv na přeměny poplatníků či 
vklady. 
Nicméně problematika § 23 odst. 17 zákona o daních z příjmů, na 
kterou připomínkové místo poukazuje, je Ministerstvu financí známa a 
bude nadále rozpracována tak, aby se zvážila případná legislativní 
úprava, která bude v souladu s komunitárním právem EU. 

45. Komora daňových 
poradců 

48. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E22) Ztráta z prodeje majetkových složek daňově uznatelným 
nákladem - zásadní 
Návrh 
Navrhujeme z ustanovení § 24 ZDP vypustit veškerá ustanovení 
vylučující ztrátu z prodeje majetku (§ 24 odst. 2 písm. w), s), ta), tb), 
ze)).  

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
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Zdůvodnění 
Domníváme se, že omezení uplatnění ztráty v těchto případech je 
nesystémové, komplikuje uplatňování daně z příjmů a neodpovídá 
ekonomické realitě. Případné obcházení či účelové vytváření daňových 
ztrát je možné doměřit s využitím standardních procesních instrumentů 
zakomponovaných v daňovém řádu resp. navazující judikatuře. Aby 
bylo možné toto účelové vytváření daňových ztrát lépe podchytit, 
mohlo by být alternativním řešením to, že by ztrátu ve výše uvedených 
případech (§ 24 odst. 2 písm. w), s), ta), tb)) bylo možné uplatnit 
v případě dodržení ceny obvyklé dle § 23 odst. 7 ZDP i v případě 
transakcí s nespojenými osobami.  

45. Komora daňových 
poradců 

49. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E23) K § 24 odst. 7 a § 25 odst. 1 písm. zk) - zásadní 
Návrh 
 V § 24 odst. 7 ZDP se v závěrečné části ve větě čtvrté vypouští slovo 
„přímo“.  
Zdůvodnění  
Legislativně technická úprava sjednocující text umožňující zvýšit 
daňovou nabývací cenu o daňově neuznatelné náklady dle § 25 odst. 1 
písm. zk) ZDP s obdobným textem v § 24 odst. 2 písm. r) ZDP.   
 
Návrh 
V § 24 odst. 7 ZDP se v závěrečné části ve větě osmé nahrazují slova „ 
při snížení základního“ textem „při snížení vlastního kapitálu“.  
Zdůvodnění 
Nabývací cena se již nyní zvyšuje o plnění o vlastního kapitálu (nikoli 
pouze základního). Zrcadlově by poplatníci měli přednostně snižovat 
nabývací cenu při výplatách z vlastního kapitálu (úprava byla v roce 
2015 předjednána se zástupci GFŘ). 
Návrh 
V § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP se ve větě druhé vypouštějí slova „režijní 
(nepřímé)“ a „režijních (nepřímých)“. 
Zdůvodnění 
Tím, že se umožní používat paušalizaci nákladů u veškerých nákladů, 
které jsou daňově nerelevantní dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP, dojde 
k výraznému zjednodušení a odstranění mnohých výkladových 
problémů, které předmětné ustanovení v současné době v praxi působí. 
Obdobná úprava umožňující paušalizaci veškerých nákladů daňově 
nerelevantních dle tohoto ustanovení je používána i v jiných zemích 
EU. 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
Ustanovení § 24 odst. 7 věta čtvrtá, § 25 odst. 1 písm. zk) a § 24 odst. 2 
písm. r) zákona o daních z příjmů jsou provázány a nelze k nim 
přistupovat autonomně. V kontextu ustanovení § 24 odst. 7 lze vnímat 
určitou disproporci mezi přímými a nepřímými náklady, kterou je třeba 
zanalyzovat a případný přístup k oběma výdajům narovnat. Toto 
narovnání se musí provést v kontextu vzájemného propojení všech 
ustanovení. 
 
Vysvětleno.  
Problematiku řeší poslední věta 24 odst. 7 zákona o daních z příjmů. 
Snížení vlastního kapitálu jsou např. i podíly na zisku, ty by musely být 
vyloučeny. 
 
 
Nevyhověno. 
Není záměrem stanovovat paušální limit na daňovou neuznatelnost 
nákladů mateřské společnosti přímo souvisejících s držbou podílů 
v dceřiné společnosti.  
Dosavadní význam § 25 odst. 1 písm. zk) zákona o daních z příjmů 
spočívá v daňovém neuznání výdajů, které se vynakládají na držbu 
dceřiné společnosti, tj. přímo souvisejí s příjmy, které jsou osvobozené. 
Omezení režijních nákladů je dáno toliko pro nepřímé výdaje, kde může 
být problém s klíčování těchto výdajů. Zastropování daňové 
neuznatelnosti výdajů, které přímo souvisí s osvobozeným příjmem, jde 
proti smyslu úpravy tohoto ustanovení.  
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45. Komora daňových 
poradců 

50. D E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E24) K § 25 odst. 1 písm. zl)  
Návrh 
Znovu navrhujeme doplnění, že se jedná pouze o přímou závislost mezi 
úroky a ziskem. Ze zákona není zcela zřejmé, co je myšleno slovem 
„převážně“. Navrhujeme toto upřesnit v textu zákona nebo slovo 
„převážně“ úplně vypustit. 
Zdůvodnění 
V ZDP není stále definováno, zda se jedná o závislost přímou nebo 
nepřímou (přitom již bylo řešeno v rámci KV). Dále není zcela zřejmé, 
co je myšleno slovem „převážně“. Navrhujeme doplnit v přímo v textu 
zákona nebo úplně vypustit. 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
V současném znění ustanovení nelze slovo „převážně“ vypustit, neboť 
by se nově toto ustanovení vztahovalo pouze na situace, kdy výnos 
cenného papíru „závisí zcela na zisku“, což je parametr, jehož splnění 
se lze velmi snadno vyhnout. Touto úpravou by se se všemi hybridními 
instrumenty začalo zacházet jako s dluhovými nástroji, což je v rozporu 
se záměrem daného ustanovení. Tato úprava by vedla k účelové záměně 
výplaty podílů na zisku za výplatu úroků hybridního instrumentu.  
Slovo „převážně“ je výraz s vlastním obsahem a zavádění definice 
takového výrazu by vedlo spíše ke kazuistice. 
 

45. Komora daňových 
poradců 

51. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E25) Obecně k majetku k § 26 a násl. - zásadní 
Návrh 
Navrhujeme výrazné zjednodušení v oblasti majetku a to těmito 
způsoby: 
1. snížení počtu odpisových skupin, případně ideálně zahrnutí většího 
rozsahu majetku přímo do daňově uznatelných nákladů. 
2. V případě nehmotného majetku převzetí účetních odpisů, jako 
daňově relevantních výdajů dle § 24 odst. 2, písm. v) ZDP (máme 
samozřejmě na mysli i v těch případech, kdy je v současné době 
nehmotný majetek daňově odepisován dle § 32a ZDP). 
3. Zvýšení limitu pro zařazení do majetku a povinného posouzení 
technického zhodnocení, jako investice.  
4. Zavedení dobrovolného paušálu (např. procentem ze vstupní ceny), 
do jehož výše by náklady na majetek byly daňově uznatelné bez ohledu 
na to, zda by šlo o opravy či technické zhodnocení). 
5. Zavedení systému, kdy u pravidelně obnovovaného majetku (např. 
motorová vozidla či výpočetní technika) by zisk z prodeje majetku 
nebyl zdaňován, ale snižoval by vstupní cenu nově pořízeného majetku. 
Zdůvodnění 
Považujeme za zcela nezbytné provést změny vedoucí ke zjednodušení 
v rámci stávajícího zákona a to v oblastech, které v praxi působí 
nejvíce zbytečných výkladových problémů a nejasností a vedou ke 
zbytečným a nákladným sporům. Oblast majetku k nim bezpochyby 
patří. Je nutné zdůraznit, že v dlouhodobém horizontu jsou tyto změny 
z pohledu státního rozpočtu neutrální. V případě majetku jde totiž o 
daňově uznatelné náklady, které se pouze složitě „časově rozlišují“. 
Cílem daného návrhu je tyto komplikace, které zbytečně zatěžují jak 
správce daně, tak daňové subjekty odstranit či alespoň co možná 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
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nejvíce snížit.  

45. Komora daňových 
poradců 

52. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E26) Přecenění při převzetí jmění FO K § 30 odst. 10 písm. a) - 
zásadní 
Návrh 
a)V § 30 odst. 10 písm. a) se na konci doplňují slova „s výjimkou 
poplatníka uvedeného v § 2, který nabyl jmění převodem jmění na 
společníka, u majetku nabytého převodem jmění na společníka,“ 
b)Alternativním komplexní řešení, o kterém jsme již s MF diskutovali, 
je mít možnost zdaněné přecenění při převzetí jmění společníkem FO 
odpisovat podobně jako goodwill nebo oceňovací rozdíl z titulu nákupu 
obchodního závodu dle § 23 odst. 15 ZDP. 
 
Zdůvodnění 
Fyzická osoba, která nabyla majetek převodem jmění, je neoprávněně 
krácena na svém majetku, když podle dosavadního znění § 30 odst. 10 
písm. a) je povinna jako právní nástupce zaniklé společnosti 
pokračovat v odepisování započatém zaniklou společností. Důvodem je 
skutečnost, že podle § 10 odst. 1 písm. j) je fyzická osoba povinna 
zahrnout nepeněžní příjem z převzetí jmění společníkem do dílčího 
základu daně z příjmů, a to v ocenění podle zvláštního právního 
předpisu. Podle dosavadní právní úpravy však nemůže jako právní 
nástupce zaniklé společnosti, jejíž jmění převzala, použít reprodukční 
pořizovací cenu zjištěnou podle zvláštního právního předpisu, ačkoliv 
tato cena vešla do ocenění jmění pro účely daně z příjmů fyzických 
osob. 

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
Požadovaná úprava by znamenala nejen doplnění další výjimky do 
zákona, ale v konečném důsledku by mohla napomoci nežádoucí 
daňové optimalizaci. Získá-li majoritní společník přeměnou společnosti 
skutečně vyšší majetek než deklaruje minoritním společníkům, je třeba 
zvažovat, zda účetnictví společnosti odpovídá základních zásadám 
zakotveným v zákoně o účetnictví, tj. zda vykazuje věrný a poctivý 
obraz, a tedy zda při přeměně nedochází k  poškození minoritních 
společníků a dokonce i k daňovým únikům. 
Navíc doplnění uvedené výjimky do zákona by mohlo vyvolat 
požadavky na doplnění další výjimky při odpisování hmotného majetku 
na straně dědice, který je též právním nástupcem, a to zemřelého 
daňového subjektu.  
 

45. Komora daňových 
poradců 

53. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E27) K § 38fa - zásadní 
Obecně se domníváme, že bude velmi složité toto ustanovení prakticky 
implementovat. Jedná se o zcela nový koncept pro české daňové 
prostředí. Otázkou je, v jaké fázi kalkulace daňové povinnosti bude 
dodanění příjmů zahraniční osoby vstupovat do výpočtu. Doporučovali 
bychom tento detailněji popsat v důvodové zprávě. 
Odst. 1 písm. b) - Dle důvodové zprávy by se mělo pro zjištění, o kolik 
je daň stanovená ovládané zahraniční společnosti nižší, než by byla daň 
stanovená podle českého právního řádu, vycházet ze skutečného 
daňového zatížení a porovnávat výsledné daně, nikoli pouze sazby.  
Domníváme se, že uvedená textace nového ustanovení může být 
problematická v případě, kdy ovládaná společnost v zahraničí dosáhne 
ve zdaňovacím období daňové ztráty nebo nižší daňové povinnosti 
z důvodu odlišného přístupu k připočitatelným a odpočitatelným 
položkám, ačkoliv běžná sazba daně může být vyšší než v České 

Nevyhověno. 
Složitosti přepočtu zahraniční daně na českou daň si je Ministerstvo 
financí vědomo. Skutečnost však vyplývá ze směrnice, kterou 
Ministerstvo financí musí implementovat.  
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republice. Z pohledu české ovládající společnosti bude představovat 
přepočet daňové povinnosti ovládané zahraniční společnosti podle 
českých daňových a účetních předpisů poměrně velkou administrativní 
zátěž a přinese to také mnohé výkladové problémy (související jak 
s přepočtem daňové povinnosti, tak ii s případným odečtem daně 
zaplacené ovládanou zahraniční společností dle odstavce 8 a 9). 

45. Komora daňových 
poradců 

54. D E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E28) K § 38fa odst. 1 
Návrh 
Navrhujeme ustanovení doplnit o definici podstatné hospodářské 
činnosti podle § 38fa odst. 1 písm. a) nebo příkladný výčet jejich 
charakteristik, ledaže je záměrem opírat se v tomto např. o důvodovou 
zprávu.  

Vysvětleno. 
Pojem „podstatná hospodářská činnost“ není v zákoně definován 
záměrně, neboť jde o transpozici směrnice (EU) 2016/1164, která také 
žádnou definici neobsahuje. Pojem je tedy nutno vykládat v souladu 
s evropským právem, včetně judikatury Soudního dvora Evropské unie, 
a nelze jej zužovat definicí zavedenou ve vnitrostátním právním 
předpisu. Hlavní znaky podstatné hospodářské činnosti jsou popsány 
v důvodové zprávě, včetně odkazu na dokument OECD, který se tímto 
pojmem také zabývá. 

45. Komora daňových 
poradců 

55. Z E) Připomínky k ZDP nad rámec novely 
E29) K § 38w - zásadní 
Návrh 
Navrhujeme snížit sankce uvedené v daném ustanovení.  
Zdůvodnění 
Výše těchto sankcí je dle našeho názoru neúměrně vysoká. Tato sankce 
může být v případě osvobozeného prodej dokonce daleko vyšší, než 
přidaný zisk z prodeje, a to i v případě, kdy je oznámení podáno pouze 
pozdě bez výzvy správce daně. V takovém případě by sankce mohla 
mít rdousící či škrtící efekt, což je v rozporu s ústavními principy, jak 
opakovaně judikovaly ÚS i NSS.       

Nevyhověno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata (viz 
vypořádání k připomínce č. 27 - E1). 
Podle Čl. 3 odst. 1 Listiny je zakázáno rozlišování na základě majetku. 
Současně však platí, že intenzita takového zásahu je dána velikostí 
majetku dané osoby. Je tomu tak proto, že majetný daňový subjekt 
bude stejný zásah do své majetkové sféry vnímat méně intenzivně než 
nemajetný daňový subjekt. V případě daní, které již vzhledem ke 
svému charakteru stanoví výši zdanění na základě majetku, Ústavní 
soud přijal řešení v podobě tzv. rdousícího efektu, kdy je protiústavní 
taková daň, při které hranice veřejnoprávního povinného peněžitého 
plnění jednotlivcem státu vůči majetkovému substrátu jednotlivce 
nabývá škrtícího (rdousícího) působení. Posuzování vhodnosti a 
nezbytnosti jednotlivých komponent daňové politiky je pak ponecháno 
v diskreci demokraticky zvoleného zákonodárce potud, pokud dopad 
daně na osoby nemá rdousící efekt (není extrémně disproporcionální) a 
dále neporuší princip akcesorické i neakcesorické rovnosti. Pokuta 
podle § 38w zákona o daních z příjmů postihuje příjmy vyšší než 
5.000.000 Kč, tzn., tato sankce v žádném případě nepostihuje 
nemajetné subjekty. Přitom konečnou výši pokuty ovlivňuje i následná 
součinnost daňového poplatníka. Výše pokuty se odvíjí od důležitosti 
dané právní úpravy, jejímž cílem je dosažení vyšší efektivity daňového 
systému, kdy tato slouží k zamezování daňových úniků a jako důležitý 
podpůrný nástroj při prokazování původu majetku, přičemž její dopad 
v poměru k výši příjmu daňového poplatníka nelze považovat za 
extrémně disproporcionální vůči majetkovému substrátu jednotlivce. 
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45. Komora daňových 
poradců 

56. Z F) K daňovému řádu 
F1) K § 136 Prodloužení lhůty pro podání přiznání - zásadní 
Návrh 
1. V § 136 odstavec 2 zní: 

„(2) Lhůta pro podání daňového přiznání podle odstavce 1 se 
prodlužuje na  6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud 

1. daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní 
závěrku ověřenou auditorem nebo 

2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po 
uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal 
poradce.“. 

2. V § 136 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
„(6) Žádá-li daňový subjekt o prodloužení lhůty podle § 36 a 

současně hodlá využít prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání 
podle odstavce 2, uvede v žádosti tuto skutečnost, jinak se při 
posouzení žádosti o prodloužení lhůty zohlední délka lhůty podle 
odstavce 1. Uvede-li daňový subjekt v žádosti o prodloužení lhůty, že 
hodlá využít prodloužení lhůty podle odstavce 2, a následně nedodrží 
podmínky pro toto prodloužení, nárok na prodloužení lhůty podle § 36 
zaniká.“. 
3. V § 138 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Daňové přiznání podané po lhůtě podle § 136 odst. 1 lze 
nahradit opravným daňovým přiznáním, pouze jsou-li obě tato daňová 
přiznání podána: 

a) daňovým subjektem v prodloužené lhůtě podle § 136 odst. 2 
písm. b) bod 1, nebo 

b) poradcem v prodloužené lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. b) 
bod 2.“. 

4. V § 141 odst. 7 se slova „řízení zahájené tímto podáním se 
zastaví“ nahrazují slovy „nezahajuje toto podání další řízení“. 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

Ustanovení § 136 odst. 2 a 6 a § 138 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí na 
lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, 
které započalo běžet nejdříve 1. ledna kalendářního roku následujícího 
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Na lhůtu pro podání daňového 
přiznání za zdaňovací období, které započalo běžet před 1. lednem 
kalendářního roku následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se použije ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
Zdůvodnění 
K prodloužení lhůty pro podání přiznání nebude nutné doložit správci 

Vyhověno jinak. 
Prodloužení lhůty pro podání přiznání je řešeno v návrhu, kterým se 
mění daňový řád a související zákony, který již byl zaslán do vnějšího 
připomínkového řízení. 
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daně plnou moc, ale bude dostačující podání přiznání v prodloužené 
lhůtě správcem daně daňovým poradcem. Odstranění povinného 
předkládání plných mocí správci daně povede k výraznému 
zjednodušení agendy jak na straně správce daně, tak na straně 
daňových subjektů i daňových poradců a to bez negativních dopadů do 
příjmu státního rozpočtu. Tato změna přinese potřebné zjednodušení 
při správě daní.  

45. Komora daňových 
poradců 

57. Z F) K daňovému řádu 
F2) K § 153 odst. 3  Vyrozumění o výši daňového nedoplatku - 
zásadní 
Návrh 

1. § 153 odstavec 3 zní: 
„(3) Správce daně může daňový subjekt vhodným způsobem 

vyrozumět vyrozumí o výši jeho nedoplatků a upozorní jej na 
následky spojené s jejich neuhrazením, není-li to zjevně neúčelné / 
nehrozí-li nebezpečí z prodlení.“ 
Zdůvodnění: 
Navrhuje se, aby správce daně měl před zahájením exekuce za 
povinnost zásadně vyrozumět daňový subjekt o výši nedoplatku. 
Výjimku tvoří situace, kdy existuje důvodný předpoklad, že 
vyrozumění by nevedlo k dobrovolné úhradě nedoplatku ze strany 
daňového subjektu. 
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne 15. 
listopadu 2018, čj. 7 Afs 37/2018-51 není diskreční rozhodování o 
vyrozumění daňového subjektu o daňovém nedoplatku postupem dle § 
153 odst. 3 ničím neomezené, ale limitem pro správní uvážení je 
účelnost vyrozumění o nedoplatku. K obdobnému závěru dospěl rovněž 
Krajský soud v Plzni v rozsudku ze dne 27. listopadu 2018, čj. 57 Af 
27/2017-43. V souladu se zásadou součinnosti a přiměřenosti správy 
daní je společensky prospěšné, aby daňové subjekty plnili své daňové 
povinnosti dobrovolně, k čemuž je nutno jim (např. v případě 
opomenutí) vytvořit ze strany státu dostatečný prostor. Zároveň bude 
správci daně ponechána možnost zahájit exekuci bez toho, aby 
docházelo k předchozímu vyrozumění o výši daňového nedoplatku, 
pokud jsou dřívější negativní zkušenosti s dobrovolným plněním 
povinností ze strany daňového subjektu nebo pokud by vydání 
vyrozumění mohlo vést ke zmaření cíle správy daní. 

Vysvětleno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata. 
Problematika daňových nedoplatků bude otevřena v návrhu, kterým se 
mění daňový řád a související zákony, který již byl zaslán do vnějšího 
připomínkového řízení. 

45. Komora daňových 
poradců 

58. Z F) K daňovému řádu 
F3) K § 252 – nový odst. 7  Vyrozumění o předpisu úroku z 
prodlení - zásadní 
Návrh 

1. V § 252 se vkládá nový odstavec 7, který zní: 
„(7) Správce daně vyrozumí daňový subjekt o předpisu úroku z 

prodlení platebním výměrem vždy před zahájením exekuce.“ 

Vysvětleno. 
Návrh na úpravu je nad rámec připravované novely, jejímž obsahem je 
pouze zohlednění implementačních a souvisejících úprav v částech 
řešících mezinárodní prvky a nemá záměr postihovat jiná témata. 
Problematika úroků z prodlení bude otevřena v návrhu, kterým se mění 
daňový řád a související zákony, který již byl zaslán do vnějšího 
připomínkového řízení. 
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Zdůvodnění: 
Navrhuje se, aby správce daně měl před zahájením exekuce úroků 
z prodlení za povinnost zásadně zaslat daňovému subjektu platební 
výměr na úrok z prodlení. 
Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 2. 2018, čj. 22 
Af 2/2017-41 a rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 11. 2018, 
čj. 57 Af 27/2017-43 je nutno před zahájením exekuce úroků z prodlení 
vyrozumět daňový subjekt o výši úroku, a to formou platebního 
výměru. Tím bude daňový subjekt informován o svém dluhu a bude mu 
poskytnut prostor pro jeho úhradu. 

45. Komora daňových 
poradců 

59. D G) K novele zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) 
G1) K definici pořízení zboží po 1. 4. 2019 
Podle čl. 2 odst. 1 písm. b) Směrnice je pořízení zboží předmětem 
daně, je-li (mimo jiné) prodávajícím osoba povinná k dani, která jedná 
jako taková, a přitom nemá nárok na osvobození pro malé podniky 
podle článků 282 až 292. 
Z rozhodnutí SDEU C-97/09 Ingrid Schmelz (např. bod 70) je zřejmé, 
že režim pro malé podniky (tj. osvobození od daně dle § 6 ZDPH) 
může být u osoby povinné k dani uplatněn jen ve státě, kde je usazena, 
a nikoli ve více státech EU. 
Z toho plyne, že status osvobozené osoby může využít osoba povinná 
k dani pouze ve „svém státě“. V jiném členském státě je osobou 
povinnou k dani bez tohoto statusu, tj. osobou, na kterou se nevztahují 
pravidla pro malé podniky (není osvobozenou osobou). 
Příklad: dodává-li českému plátci zboží osoba povinná k dani se sídlem 
na Slovensku, která nepřekročila hranici obratu, tj. je na Slovensku 
považována za malý podnik, není toto pořízení v ČR předmětem daně, 
poněvadž dodavatelem je osvobozená osoba, pokud je zboží dodáno ze 
Slovenska. Kdyby tatáž osoba dodávala zboží z Polska, neměla by 
status malého podniku (tj. osvobozené osoby ve smyslu ZDPH) a 
pořízení zboží by bylo v ČR předmětem daně. 
Nová definice pořízení zboží je z výše uvedených důvodů zavádějící 
a vyžaduje úpravu, zejména s ohledem na nadcházející změny 
v oblasti IC dodávek zboží v dalších letech.  
§ 16(1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto 
zákona rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby 
registrované k dani v jiném členském státě, nebo od osoby, které 
vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost 
v jiném členském státě, které nejsou osvobozenou osobou ve státě 
začátku přepravy zboží, pokud... 
 
Stejně i  6c odst. 3 ZDPH je, domníváme se, koncipován v tomto 
ohledu chybně a označený text by měl být vypuštěn. 
(3) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 16 odst. 1 bylo upraveno ve smyslu připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. 
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osvobozenou osobou a uskuteční dodání zboží do jiného členského 
státu, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska touto osobou, 
pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, a to osobě, pro kterou je 
pořízení zboží v jiném členském státě předmětem daně, je plátcem ode 
dne dodání tohoto zboží. 

45. Komora daňových 
poradců 

60. D G) K novele zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) 
G2) K uskutečnění plnění osvobozených od daně podle § 64, 66 a 68 
Dle důvodové zprávy se zavádí pojem „přemístění zboží“ v rámci 
vymezení základních pojmů z důvodu sjednocení terminologie a 
vzájemného provázání pojmů v zákoně. Tento pojem má zahrnovat jak 
odeslání nebo přepravu zboží (jakožto součásti obchodního majetku 
osoby povinné k daní) mezi členskými státy, tj. jak z tuzemska do 
jiného členského státu, tak z jiného členského státu do tuzemska. 
Přemístění zboží má tedy vymezovat pohyb zboží oběma směry. 
 
V novém ustanovení § 4 odst. 5 písm. e) se vymezují plnění, které 
nejsou přemístěním zboží. To ustanovení je však v rozporu s výše 
definovanými záměry koncipováno jednosměrně. Účely osvobození dle 
§ 64, 66 a 68 může naplnit pouze doprava zboží, která započala 
v tuzemsku. Pokud doprava započne v jiném členském státě, 
k osvobození dojde podle jiných ustanovení národního předpisu 
platných v zemi zahájení přepravy. Navrhujeme například následující 
úpravu: 
 
e) Uskutečnění plnění osvobozených od daně podle § 64, 66 a 68 nebo 
obdobných ustanovení dle legislativy státu zahájení přepravy, 

Vyhověno jinak. 
Ustanovení § 4 odst. 5 písm. e) bylo upraveno tak, aby byl vymezen 
pohyb zboží oběma směry. K dosažení tohoto cíle však byl použit 
odkaz na stát ukončení přepravy. Stejně jako např. v písmeni a) se 
odkazuje na ten stát, ve kterém je ukončena přeprava uvedená v návětí 
ustanovení odstavce 5 a ze kterého je následně uskutečněno 
osvobozené plnění. 

45. Komora daňových 
poradců 

61. D G) K novele zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) 
G3) Zničení, ztráty nebo odcizení, které nebyly řádně doloženy 
Dle nového ustanovení § 18 odst. 7 písm. c) se stanoví okamžik, kdy 
přestane být plněna podmínka pro přemístění zboží v režimu skladu, 
široce pro jakýkoliv případ zničení, ztráty nebo odcizení. To by 
znamenalo, že podmínka přemístění v režimu skladu by například 
nebyla plněna, kdyby došlo ke ztrátě v důsledku přirozených úbytků 
(např. vyschnutí obilí). Takové případy by vedly téměř k automatické 
registraci všech osob neusazených v tuzemsku, které by přemísťovaly 
zboží v režimu skladu. Navrhujeme, aby byly takto podchyceny pouze 
zničení, ztráty nebo odcizení, které nejsou řádně doloženy: 
 
c) zničení, ztráty nebo odcizení, které nebyly řádně doloženy, den, 
kdy… 

Nevyhověno. 
Návrh na doplnění není slučitelný s novými pravidly pro tzv. režim 
call-off stock. Řešení pro ztráty v důsledku přirozených úbytků by 
měla být obsažena ve vysvětlivkách Komise, které se připravují. 
 

45. Komora daňových 
poradců 

62. D H) K zákonu o spotřebních daních  
H1) K ustanovení § 3 a § 73 pojem uživatel a přeprodej 
osvobozených lihových výrobků 
 

Nevyhověno. 
Ministerstvo financí ve shodě s Generálním ředitelstvím cel v této věci 
dlouhodobě konzistentně zastává a prezentuje negativní stanovisko, se 
kterým byli zástupci Komory daňových poradců v minulosti již 
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Návrh 
• V § 3 písm. i) se text „podle § 52a nebo 53“ nahrazuje textem 

„podle § 52a, 53 nebo 73“ 
 

• V § 73 odst. 1 se za text „lze přijímat a užívat“ doplňují slova „ , 
případně prodávat dalšímu uživateli“ 

 
Zdůvodnění 
 
Navrhujeme doplnit do ustanovení § 3 písm. i) možnost „přeprodeje“ 
osvobozených lihových výrobků stejně tak, jak je to u minerálních 
olejů. Dosavadní vnitrostátní právní úprava neumožňuje přeprodej 
lihových výrobků osvobozených od spotřební daně, jako jsou např. 
léčiva na bázi lihu, či kosmetické přípravky na bázi lihu aj. 
 
Dosavadní úprava ustanovení § 3 Vymezení pojmů: „Pro účely tohoto 
zákona se rozumí 
i) uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen 
"uživatel") právnická nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, 
případně podle § 52a nebo 53 prodává dalšímu uživateli, vybrané 
výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení daňových 
subjektů bez povinnosti se registrovat,“ 
 
Takto vymezený pojem „uživatele“ nepřipouští přeprodej 
osvobozených lihových výrobků. Je tedy otázkou, zda je přípustné 
omezit obchodování s lihem, tedy s lihovými výrobky, u kterého lze 
uplatnit osvobození od harmonizované spotřební daně tak, že jej nelze, 
jako osvobozený od spotřební daně vůbec přeprodávat v obchodním 
řetězci tak, aby  se takto osvobozený dostal ke konečnému spotřebiteli. 
V praxi, tedy v té, která je na daňovém území České republiky 
aplikována, se běžně přeprodávají osvobozené lihové výrobky, aniž by 
toto Celní správa ČR jakkoliv omezovala a trestala podle zákona o 
spotřebních daních. 
 
Národní předpis, zákon o spotřebních daních, není v této části plně 
harmonizován, zejména se Směrnicí Rady 92/83/EHS a neodpovídá 
harmonizovaným předpisům Evropského společenství. 
 
Úplné znění po doplnění navrženého textu: 
 
§ 3 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
 
i) uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen 

"uživatel") právnická nebo fyzická osoba, která přijímá a užívá, 

několikrát seznámeni. 
Měnit stávající praxi v tomto ohledu není vhodné, jelikož by splnění 
účelu použití, na který je vázáno osvobození, nebylo kontrolovatelné. 
Každý spotřebitel (občan) by se stal uživatelem s tím, že by byl 
považován za daňový subjekt bez povinnosti se registrovat. Také by 
musel plnit ostatní povinnosti uživatele (vedení evidence apod.). 
Některá osvobození by spotřebitel ani nemohl uplatnit. Uživatel navíc 
v některých uvedených případech uplatňuje osvobození písemně u 
plátce daně (např. látky určené k aromatizaci § 71 odst. 1 písm. c) 
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů) nejpozději před vyhotovením dokladu o uvedení lihu do 
volného daňového oběhu. Z toho vyplývá, že odebírá osvobozený líh z 
režimu podmíněného osvobození od daně. Osoby jsou povinny 
prokázat oprávněné nabytí lihu osvobozeného od daně dokladem o 
osvobození, na kterém se mimo jiné (např. jedná-li se o látky určené k 
aromatizaci podle § 71 odst. 1 písm. c) zákona citovaného výše) uvádí, 
že se jedná o líh osvobozený od daně s odkazem na příslušné 
ustanovení § 71 výše citovaného zákona.  
Speciálně u látek určených k aromatizaci podle § 71 odst. 1 písm. c) 
výše citovaného zákona existuje vysoké riziko zneužití těchto látek 
obsahujících líh pro domácí výrobu lihovin, která není žádným 
způsobem povolena. Navrhované množství není zanedbatelné a mohlo 
by vést k nelegální výrobě větších objemů lihovin, se kterými by 
mohlo být obchodováno.  
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci 
struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů navíc 
stanoví, že příslušná osvobození uplatní, pokud zajistí jeho správné a 
jednoznačné uplatňování, předcházení daňovým únikům, zneužití 
režimu osvobození a znemožní vyhýbání se daňovým povinnostem. 
Navrhované změny neumožňují plnění těchto požadavků vyplývajících 
z legislativy Evropské unie. 
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případně podle § 52a, 53 nebo 73 prodává dalšímu uživateli, 
vybrané výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení 
daňových subjektů bez povinnosti se registrovat, 

 
 
§ 73 Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně 
 

(1) Líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. b), c), e), g), 
h) nebo i) a podle § 71 odst. 1 písm. f), pokud se jedná o líh 
zvláštně denaturovaný syntetický technický, lze přijímat a 
užívat, případně prodávat dalšímu uživateli bez povolení k 
přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně. 

62. Krajský úřad 
Zlínského kraje 

1. D (str. 3, Čl. I., bod 7 návrhu zákona): Doporučujeme text „…který je 
daňovým rezident České republiky“ upravit na „…který je daňovým 
rezidentem České republiky“.  
 
Tato připomínka je doporučující.  
 
Odůvodnění: Oprava písařské chyby 

Vyhověno. 

63. Národní 
bezpečnostní úřad 

1. D K části první 
K bodu 6 – za poslední slovo, text nebo číslo před tečku nelze slova 
vložit, ale slova lze doplnit na konci textu paragrafu, odstavce, 
písmene, bodu nebo věty. 

Nevyhověno. 
Daná formulace novelizačního bodu byla zvolena z důvodu 
nestandardní stavby textu § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních 
z příjmů, kdy text písmene ch) je rozdělen na několik vět. V případě 
místa, na které jsou doplňována slova „výdajem není daň zaplacená v 
zahraničí v rozsahu, ve kterém přesahuje výši uvedenou v mezinárodní 
smlouvě nebo v právním předpisu jiného státu“, tedy není zřejmé, o 
jakou, resp. kolikátou, větu písmena ch) se jedná, zda o větu druhou, 
přičemž věta první začíná již návětím odstavce 2, nebo první, protože 
se jedná o první celou větu v písmenu ch); v každém případě formulaci 
„§ 24 odst. 2 písm. ch) věta první“ Legislativní pravidla vlády neznají. 
Z tohoto důvodu bylo zvoleno vložení slov za text „§ 38f“, které je 
jednoznačné. 

63. Národní 
bezpečnostní úřad 

2. D K části první 
K bodům 12 a 13 – týká-li se tatáž změna více ustanovení právního 
předpisu, lze vymezit tuto změnu v jednom bodu novely s uvedením 
ustanovení, kterých se týká. 

Nevyhověno. 
V § 38f odst. 8 se provádí pouze jedna ze změn prováděných 
v odstavci 4, z důvodu řazení změn do novelizačních bodů v pořadí, ve 
kterém jsou prováděny v novelizovaném zákoně, se proto změna 
v odstavci 8 uvádí v samostatném novelizačním bodě. 

63. Národní 
bezpečnostní úřad 

3. D K části druhé 
K bodu 9 – slova je nutno doplnit „na konci textu písmene“. 

Nevyhověno. 
Novelizační bod je navržen v souladu s čl. 58 Legislativních pravidel 
vlády. Podle odstavce 9 výše zmíněného ustanovení se „Obrat 
„na konci textu“, uvedený v odstavci 8 písm. c) až g), vyjadřuje, 
že určitá slova se doplňují před znaménko (tečku, čárku, středník), 
kterým je ukončen paragraf, odstavec, popřípadě pododstavec nebo 
bod“. 
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63. Národní 
bezpečnostní úřad 

4. D K části druhé 
K bodu 25 – paragraf 72 je členěn na odstavce a některé odstavce na 
písmena, proto je nutné v textu novelizačního bodu uvést ustanovení, 
kterých se změna týká. 

Vyhověno. 
 

63. Národní 
bezpečnostní úřad 

5. D K části čtvrté 
K bodu 5 – v textu novelizačního bodu je nutné uvést, za který 
odstavec se nový odstavec vkládá. 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 

66. Nejvyšší soud 1. D Má-li být v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní spolupráci při 
řešení daňových sporů založena nová pravomoc civilních soudů, jak se 
uvádí na samém počátku důvodové zprávy k návrhu zákona, kterým se 
mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací 
předpisů Evropské unie („V tomto zákoně se stanoví nová pravomoc 
civilním soudům, avšak tuto je nutné promítnout také do předpisů pro 
civilní soudnictví.“), jevilo by se namístě nejen novelizovat § 1 odst. 2 
zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ale 
přinejmenším také zavést toto nové zvláštní řízení soudní do výčtu 
obsaženého v § 2 předmětného předpisu. 

Vysvětleno. 
Novela zákona o zvláštních řízeních soudních byla provedena po 
dohodě s Ministerstvem spravedlnosti. Základ pro podání návrhu bude 
v zákoně o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů. 
S ohledem na exotičnost tohoto řízení nepovažovalo Ministerstvo 
spravedlnosti za nutné, upravovat podrobně zvláštní procesní 
ustanovení pro toto řízení nad rámec těch, které jsou uvedeny přímo v 
zákoně o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů (resp. 
v jeho návrhu). 

68. Nejvyšší státní 
zastupitelství 

1. D V nadpisu zákona dáváme k úvaze za slovo „daní“ vložit slova „a 
zákon o zvláštních řízeních soudních“. Působnost tohoto zákona je sice 
navrženou novelou rozšířena  
o řízení podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při řešení 
daňových sporů, samotný zákon o zvláštních řízeních soudních však 
vzhledem k předmětu své úpravy není alespoň primárně zákonem 
v oblasti daní. Nadpis předmětného návrhu zákona tak podle našeho 
názoru plně nevystihuje jeho skutečný obsah. 

Vyhověno jinak. 
Název návrhu zákona byl upraven. 

69. Notářská komora 1. Z V navrhovaném ustanovení § 14i odst. 1 zák. č. 164/2013 Sb. o 
mezinárodní spolupráci při správě daní (čl. VII., bod 9 návrhu zákona) 
požadujeme doplnit nové písmeno c), které zní: 
„c) podle zákona o notářích a jejich činnosti (notářského řádu)“, 
stávající písmeno c) se nově označuje jako písmeno d); případně 
ustanovení jinak legislativně přeformulovat se zachováním věcné 
podstaty připomínky.  

 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná právní úprava je implementací směrnice Rady (EU) 
2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v 
oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají 
oznamovat, (dále jako „směrnice DAC 6“). Citovaná směrnice 
předvídá možný střet automatické výměny informací oznamovaných 
zprostředkovateli přeshraničních uspořádání se zákonem uloženou 
povinností mlčenlivosti u některých profesí a zavádí kolizní 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 
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mechanismus, jak respektovat zákonem uloženou povinnost 
mlčenlivosti a současně nenarušit účel směrnice – v zásadě tak, že 
povinnost poskytování informace přenáší na jiného zprostředkovatele, 
který povinnost mlčenlivost nemá, popřípadě přímo na daňového 
poplatníka. 
 
Jak v bodě 8 recitálu, tak v čl. 8ab odst. 5 směrnice DAC 6 se hovoří 
(obecně) o zproštění zprostředkovatele podávat informace, pokud by 
tato povinnost představovala porušení zákonné profesní mlčenlivosti 
podle vnitrostátního práva členského státu; český návrh zákona zcela 
restriktivně (a v rozporu s účelem směrnice chránit všechny takovéto 
zprostředkovatele) omezuje tuto profesní mlčenlivost jen na daňové 
poradce a advokáty a zcela opomíjí notáře, kteří mohou také mohou 
působit coby zprostředkovatelé přeshraničních uspořádání (činnost 
podle § 3 odst. 1 a 2 notářského řádu) 
 
Navržená úprava tak podle názoru Notářské komory ČR prolamuje 
povinnost mlčenlivosti, stanovenou notářským řádem (§ 56 notářského 
řádu), navíc ve zcela diskriminačním postavení vůči advokátům a 
daňovým poradcům, které by profesní mlčenlivost „chránila“, na rozdíl 
od notářů. 

69. Notářská komora 2. Z V navrhovaném ustanovení § 14i zák. č. 164/2013 Sb. o mezinárodní 
spolupráci při správě daní (čl. VII., bod 9 návrhu zákona) požadujeme 
zrušit odstavec 2.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení čl. 8ab odst. 5 směrnice DAC 6 umožňuje zavedení 
takových opatření, aby zprostředkovatelé měli právo na zproštění 
povinnosti podávat informace, pokud by tato oznamovací povinnost 
představovala porušení zákonné profesní mlčenlivosti podle 
vnitrostátního práva daného státu. 
 
Navrhovaný odstavec 2 § 14i je však podle názoru Notářské komory 
ČR zužující oproti vnitrostátní úpravě, konkrétně pak notářskému řádu 
(předpokládáme akceptování zásadní připomínky pod bodem 1). Podle 
§ 56 odst. 1 notářského řádu je notář povinen zachovávat mlčenlivost o 
všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s notářskou 
činnosti nebo další činností podle § 3 odst. 1 a 2 not. řádu. Povinností 
mlčenlivosti notáře jsou tedy chráněny nejen informace „v případě 
typizovaného uspořádání vztahující se k uživateli tohoto uspořádání“, 
ale i další údaje, které notář získal v souvislosti se svou činností a které 
samy o sobě nemusí být informacemi o uspořádání nebo uživateli 

Vyhověno. 
Text návrhu byl upraven. 
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uspořádání. 
 
Požadujeme proto vypuštění odst. 2 § 14i bez náhrady, neboť zúžení 
zde obsazené jde nad rámec transpozice směrnice DAC 6.  

77. Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

1. Z ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K části čtvrté – zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní 
(164/2013 Sb.): 
Navrhujeme, aby v případě daňově úsporných schémat, které se mají 
oznamovat, byla stanovena editační povinnost pro správce daně. Tedy 
povinnost správce daně vyjádřit se, zda je schéma dle správce daně 
v souladu se zákonem či nikoliv. Je to nad rámec směrnice DAC VI (s 
takovou editační povinností nepočítá), ale ne v rozporu s touto 
směrnicí. Naše připomínka by byla v souladu s předvídatelností správy 
daní, posílila by vstřícnost vůči podnikatelům. Cílem by nemělo být 
daňový subjekt tzv. nachytat, ale co největší právní jistota. Dále by se 
tím vytvořila i nezbytná správní praxe. 
Alternativní možností je, že v případě, kdy správce daně na základě 
zaslaného oznámení nezahájí POP (postup k odstranění pochybností) či 
daňovou kontrolu a případně daň doměří následně (po určité době), 
nebylo vyměřováno příslušenství daně, to jest penále a úrok z prodlení. 
Oznámení lze vnímat jako svého druhu v materiálním slova smyslu 
daňové tvrzení. Pokud by správce daně měl pochybnosti o jeho 
správnosti, je jeho povinností dané tvrzení prověřit. Pokud tak 
nepostupuje, nelze při případném následném doměření daně požadovat 
příslušenství daně. Tento závěr je v souladu s relevantní judikaturou 
KS Ostrava 22 Af 105/2012-36 ze dne 19.8.2014 (Sbírka rozhodnutí 
NSS 2/2015 č. 3154/2015 Sb. NSS str. 123) a 5 Afs 27/2017-43 (spojen 
s 5 Afs 28/2017) ze dne 26.10.2017 Sbírka rozhodnutí NSS 12/2017 
č.3646/2017 Sb. NSS). 

Nevyhověno. Rozpor. 
Snahou ministerstva financí je minimalizovat nově vznikající 
povinnosti jak na straně povinných subjektů, tak na straně Finanční 
správy, proto zvolilo cestu transpozice pouze v nezbytném rozsahu. 
Sama směrnice v tomto ohledu nepočítá s obdobným závazným 
postupem správce daně, cíl směrnice je spíše opačný viz čl. 8ab odst. 
15. Skutečnost, že neobsahuje výslovný zákaz takovéhoto postupu, je 
v tomto ohledu irelevantní. 

Z praktického hlediska by vyhovění připomínce mohlo založit problém 
spočívající ve ztotožnění obsahu oznámení a skutečně provedené 
činnosti správce daně. 

Vyhovění připomínce by dále znamenalo nutnost navýšení 
personálních kapacit orgánů Finanční správy České republiky. 

 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s návrhem vypořádání nesouhlasilo a uplatnilo po 
jednání na úrovni náměstků rozpor. 

81. Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

1. Z Část 8 důvodové zprávy – zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“) je 
nutné přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 
ODŮVODNĚNÍ: 
Formulace DPIA by se měla vždy vztahovat ke konkrétnímu návrhu a 
popisovat konkrétní změny, skutečnosti a jejich a dopady v něm 
obsažené, nikoliv uvádět obecně platná pravidla jako je zásada 
neveřejnosti či subsidiární použití záruk podle daňového řádu.  
Navrhovatel by se měl podobných bezobsažných floskulí vyvarovat, a 
naopak více rozvést nové zpracování osobních údajů ve všech jeho 
uzlech. 
Není důvodné, aby DPIA byla rozdělena na obecné posouzení a 
posouzení podle GDPR, jak vychází z legislativních pravidel vlády. 
Soulad s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované 
zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.) by pak 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s návrhem vypořádání souhlasilo. 
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měl být spíše součástí části 6 důvodové zprávy – zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána.  
Co se týče souladu návrhu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních je toto vyjádření zcela nadbytečné, jelikož GDPR požívá 
oproti tomuto zákonu aplikační přednosti. Navíc zákon č. 101/2000 Sb. 
bude již brzy derogován zcela, a sice adaptačním zákonem k GDPR, 
zákonem o zpracování osobních údajů, k jehož platnosti už schází jen 
podpis prezidenta republiky. 
 Při tvorbě DPIA se doporučuje postupovat podle návodu zveřejněného 
na stránkách ÚOOÚ.1 

102
. 
 

Česká leasingová a 
finanční asociace 

1. D Připomínky  ČLFA k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů ve znění pozdějších předpisů 
K § 25 odstavec 1 písmeno w) 
Navrhujeme doplnit množinu subjektů, u kterých úhrn úvěrových 
finančních nástrojů od spojených osob v průběhu zdaňovacího 
přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu o ostatní přímo či 
nepřímo regulovaná finanční instituce. 
 
w) finanční výdaje (náklady), kterými se pro účely tohoto zákona 
rozumí úroky z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje 
(náklady), včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů, 
poplatků za záruky, pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k 
dlužníkovi (§ 23 odst. 7), a to ve výši finančních výdajů (nákladů) z 
částky, o kterou úhrn úvěrových finančních nástrojů od spojených osob 
v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové 
přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu, je-li 
příjemcem úvěrového finančního nástroje banka nebo pojišťovna nebo 
ostatní přímo či nepřímo regulovaná finanční instituce, nebo 
čtyřnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrových 
finančních nástrojů. V případě, že podmínkou pro poskytnutí úvěrového 
finančního nástroje dlužníkovi věřitelem je poskytnutí přímo 
souvisejícího úvěru, zápůjčky nebo vkladu tomuto věřiteli osobou 
spojenou ve vztahu k dlužníkovi, považuje se pro účely tohoto 
ustanovení a vzhledem k tomuto úvěrovému finančnímu nástroji věřitel 
za osobu spojenou ve vztahu k dlužníkovi, 
Zdůvodnění:  
Daňové subjekty, které patří do skupin, ve kterých je rovněž finanční 
instituce, banka nebo jiná úvěrová instituce přímo regulována ČNB 
nebo jiným evropským regulátorem, spadají pod nepřímý dohled ČNB, 
respektive příslušného evropského regulátora, což vyplývá z jejich 

Nevyhověno. 
Předně je třeba k této i všem dalším připomínkám „nad rámec“ 
upozornit, že předkládaná novela má za cíl upravit pouze záležitosti 
týkající se implementace předpisů Evropské unie a oblasti zamezení 
dvojímu zdanění, viz její upravený název. Nejedná se tedy o obvyklou 
„řádnou“ novelu zákona o daních z příjmů, ve které by byl prostor řešit 
nejrůznější potenciální problémy vzniklé v aplikační praxi. Jednotlivá 
témata obsažená v připomínkách „nad rámec“ mohou být se zástupci 
Ministerstva financí projednána, avšak nikoli v rámci vypořádání 
připomínek k předkládané novele, ale na zvláštním, k tomu určeném, 
jednání. 

 
1 https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344 
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postavení člena skupiny konsolidačního celku. Z hlediska daňového 
zrovnoprávnění by na tyto daňové subjekty, tj. ostatní přímo či nepřímo 
regulovaná finanční instituce,  měla být uplatňována  v případě daňově 
neuznatelných finančních výdajů stejná pravidla jako na banky nebo 
pojišťovny. 

102. 
 

Česká leasingová a 
finanční asociace 

2. D Připomínky  ČLFA k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů ve znění pozdějších předpisů 
Doplnit do § 24, odst. 2, písm. zt) do textu za větu:… „Paušální 
výdaje na dopravu možno uplatnit nejvýše za 3  vlastní silniční 
motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku“, 
pořizovaná na finanční leasing, v nájmu nebo užívaná na základě 
smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu 
převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu“ 

 
zt)  paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen 
„paušální výdaj na dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu 
silničním motorovým vozidlem podle písmene k) tohoto odstavce, ve 
výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý 
kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává 
daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční 
motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných 
příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po 
část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. 
Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se 
nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem 
spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové 
vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Používá-li poplatník některé 
silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj 
na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného 
příjmu, lze na takové silniční motorového vozidlo uplatnit pouze část 
paušálního výdaje na dopravu stanoveného podle první věty ve výši 80 
% této částky (dále jen „krácený paušální výdaj na dopravu“). Pokud 
poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou 
krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona 
platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto 
ustanovením uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně 
k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro účely tohoto 
zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, 
u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, 
zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li 
prokázáno jinak. Paušální výdaj na dopravu možno uplatnit nejvýše za 
3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do 
obchodního majetku, pořizovaná na finanční leasing, v nájmu nebo 
užívaná na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na 

Nevyhověno. 
Předně je třeba k této i všem dalším připomínkám „nad rámec“ 
upozornit, že předkládaná novela má za cíl upravit pouze záležitosti 
týkající se implementace předpisů Evropské unie a oblasti zamezení 
dvojímu zdanění, viz její upravený název. Nejedná se tedy o obvyklou 
„řádnou“ novelu zákona o daních z příjmů, ve které by byl prostor řešit 
nejrůznější potenciální problémy vzniklé v aplikační praxi. Jednotlivá 
témata obsažená v připomínkách „nad rámec“ mohou být se zástupci 
Ministerstva financí projednána, avšak nikoli v rámci vypořádání 
připomínek k předkládané novele, ale na zvláštním, k tomu určeném, 
jednání. 
Jde o další paušální výdaj, často výhodnější než paušální výdaje 
(výdaje procentem z příjmů). Pokud tento výdaj měsíčně uplatní např. 
poplatník s příjmy z pachtu pozemku podle § 9 ZDP, dosáhne i daňové 
ztráty s tím, že tuto ztrátu výhodně odečte od dalších dílčích základů 
daně. V těchto případech se uvedený paušál stává nástrojem 
optimalizace daně a nikoliv nástrojem na zjednodušení administrativy. 
Z uvedeného důvodu se podporuje další rozšiřování jeho použití. 
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dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto 
vozidlu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové 
přiznání. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění 
paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle 
písmene k) a naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního 
motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na 
dopravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční 
motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo 
ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální 
výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu 
nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou poplatníků, 
kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, 
poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně 
prospěšnou společností nebo ústavem, motivační příspěvek poskytnutý 
na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se 
pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč měsíčně, 
v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně; 
motivačním příspěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí stipendium, 
příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích 
zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné 
v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení 
osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec 
zvláštních právních předpisů,  

 
Zdůvodnění:  
Smyslem tohoto návrhu je zrovnoprávnění pravidel pro výpočet 
paušálů u všech způsobů pořízení silničních motorových vozidel. 
V současné době je podle statistik ČLFA většina (60%)  osobních a 
užitkových vozidel pořizována podnikatelskými subjekty na finanční 
leasing, nebo užívaná na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené 
s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva 
k tomuto vozidlu. U takto pořízených vozidel není umožněno 
podnikatelským subjektům, zejména malým a středním podnikatelům, 
uplatnit paušální výdaje na dopravu. 
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102. 
 

Česká leasingová a 
finanční asociace 

3. D Zákon o rezervách č. 593/1992 Sb. 
Znovu upozorňujeme již dříve připomínkovanou disproporci (daňovou 
nerovnost) mezi tvorbou daňově uznatelných opravných položek u 
úvěrů poskytovaných bankami a ostatními přímo či nepřímo 
regulovanými finančními institucemi.  
Stávající určení poplatníků, kteří půjčování peněz mají jako hlavní 
náplň podnikání není zcela neutrální. Členské společnosti ČLFA 
v případě, že poskytují jiné produkty než spotřebitelský úvěr (tj. leasing 
a úvěry pro podnikatele), nemohou daňově uznatelné opravné položky 
k pohledávkám z úvěrů vytvářet vůbec a jsou tudíž daňově 
znevýhodňovány. Zároveň absolutní většina členských společností 
ČLFA patří do skupin, ve kterých je rovněž finanční instituce, banka 
nebo jiná úvěrová instituce přímo regulována ČNB nebo jiným 
evropským regulátorem, a tudíž spadá pod nepřímý dohled ČNB, 
respektive příslušného evropského regulátora, vyplývající z jeho 
postavení člena skupiny konsolidačního celku. Navrhujeme proto 
přehodnotit množinu subjektů, kterým je umožněno tvořit daňové 
opravné položky k poskytnutým úvěrům rozšířením o nebankovní 
instituce, jejichž hlavním předmětem podnikání je poskytování 
leasingů a úvěrů. Pokud jde o určení dotčených subjektů, hlavním 
kritériem by mělo být to, zda daný subjekt poskytuje úvěry (nebo 
leasing) jako svoji hlavní podnikatelskou činnost. Navrhujeme využit 
nově zavedené evidenci nebankovních poskytovatelů spotřebitelských 
úvěrů (tj. subjektů s oprávněním činnosti od ČNB) i pro daňové účely a 
umožnění těmto poskytovatelům daňové zohlednění ztrát 
z nesplacených úvěrů na úrovni bank. Zároveň z hlediska daňového 
zrovnoprávnění žádáme o umožnění tvorby daňových OP k úvěrům i 
pro poskytovatele podnikatelských úvěrů nebo leasingů. U těchto 
subjektů by opět hlavním kritériem mělo být to, zda daný subjekt 
poskytuje úvěry (nebo leasing) jako svoji hlavní podnikatelskou 
činnost. Samozřejmě předpokládáme, že společnosti, které nyní mohou 
tvořit daňové opravné položky (tj. např. ostatní finanční instituce dle 
dikce zákona o rezervách), nebudou oproti současnému stavu 
znevýhodněny  
Navrhujeme zahrnout do Návrhu zákona, kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní od roku 2020 i novelu zákona o rezervách č. 
593/1992 Sb. se zapracováním návrhů ČLFA k odstranění daňové 
nerovnosti pro poplatníky, kteří nemohou vytvářet daňově 
uznatelné opravné položky k pohledávkám z úvěrů.  

Nevyhověno. 
Předně je třeba k této i všem dalším připomínkám „nad rámec“ 
upozornit, že předkládaná novela má za cíl upravit pouze záležitosti 
týkající se implementace předpisů Evropské unie a oblasti zamezení 
dvojímu zdanění, viz její upravený název. Nejedná se tedy o obvyklou 
„řádnou“ novelu zákona o daních z příjmů, ve které by byl prostor řešit 
nejrůznější potenciální problémy vzniklé v aplikační praxi. Jednotlivá 
témata obsažená v připomínkách „nad rámec“ mohou být se zástupci 
Ministerstva financí projednána, avšak nikoli v rámci vypořádání 
připomínek k předkládané novele, ale na zvláštním, k tomu určeném, 
jednání. 
 

106
. 

Katedra finančního 
práva a finanční 

vědy PF UK 

1. D K čl. X 
Doporučuje se zvážit úpravu ustanovení o účinnosti zákona tak, aby 
toto ustanovení nemuselo být měněno v průběhu projednávání v 
Poslanecké sněmovně v případě, že dojde ke zdržení a průtahům při 

Vyhověno. 
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jeho přijímání. 
Návrh zákona může nabýt účinnosti 1. ledna 2020 pouze v případě, že 
bude do tohoto dne vyhlášen ve Sbírce zákonů. Pokud se tak stane 
později (což není možné vyloučit, naopak s ohledem na dobu, která 
je nutná k projednání návrhu zákona, se to jeví jako pravděpodobné), je 
žádoucí, aby bylo zřejmé, kdy účinnost zákona nastane. 
Proto se navrhuje upravit čl. X například takto: 
 

„Čl. X 
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou 

a) ustanovení čl. VII a VIII, která nabývají účinnosti dnem 1. 
července 2020 a 

b) ustanovení čl. IX, které nabývá účinnosti patnáctým dnem po 
jeho vyhlášení. 

(2) V případě vyhlášení tohoto zákona po 1. lednu 2020 nabývá tento 
zákon účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou 
a) ustanovení čl. VII a VIII, která nabývají účinnosti dnem 1. 

července 2020, a 
b) ustanovení čl. IX, které nabývá účinnosti patnáctým dnem po 

jeho vyhlášení. 
(3) V případě vyhlášení tohoto zákona po 1. červenci 2020 nabývá 

tento zákon účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. 
IX, které nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

135
. 

Asociace českých 
cestovních kanceláří 

a agentur 

1. D Děkujeme za zaslání „Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 
v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie“ a 
dovolujeme si uplatnit v rámci připomínkového řízení následující 
připomínky týkající se úprav zvláštního režimu pro cestovní službu 
(§89 zákona o DPH). 
Z osobního jednání s náměstkem Ing. Mgr. Stanislavem Koubou, Ph.D. 
a ředitelem odboru Ing. Ondřejem Fasorou, Ph.D. víme, že jste si 
vědomi, že uvedené návrhy značně ztíží administrativu v cestovních 
kancelářích a současně i spravovatelnost této daně. Jsme si vědomi 
toho, že vaše návrhy vychází z judikatury Soudního dvora Evropské 
unie, a že jim není možné zabránit. 
Kalkulace cen a stanovení prodejní ceny je však u cestovních kanceláří 
dlouhodobý proces, který začíná sestavením nabídky zájezdů 
(katalogu) zpravidla půl roku až rok před zimní/letní sezónou, a je tedy 
nezbytné vytvořit dostatečný časový prostor, aby se na navrhované 
změny po jejich přijetí mohly cestovní kanceláře řádně připravit. 
Žádáme tedy, aby legisvakanční lhůta všech navrhovaných úprav 
zvláštního režimu pro cestovní službu byla minimálně 18 měsíců a 
navrhované změny nabyly účinnosti nejdříve od 1.1.2022 resp. 
1.1.2021. 
Zásadní změnu pro činnost cestovních kanceláří s vysokou náročností 

Bere se na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. 
Navrhované změny v oblasti režimu pro cestovní službu nabydou 
účinnosti 1. ledna 2022. 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. 
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na přípravu představuje nová povinnost odvádět daň z přidané hodnoty 
již z přijatých záloh (pro vznik povinnosti přiznat daň se budou 
vztahovat obecné zásady stanovené v §20a zákona). Cestovní kanceláře 
v drtivé většině případů nejsou v okamžiku přijetí záloh schopny znát 
budoucí přirážku, která představuje rozdíl mezi skutečně přijatými 
tržbami a skutečnými budoucími náklady všech položek vstupujících 
do kalkulace cestovní služby (hlavním faktorem je mj. obsazenost 
dopravního prostředku, aktuální směnný kurz, finální vyúčtování od 
jednotlivých subdodavatelů apod.) a budoucí přirážku tak nelze přesně 
určit. Jedinou možností, jak smysluplně dostát nové povinnosti, je 
odvádět zálohu na daň z přijatých záloh vynásobením částky zálohy 
procentuální hodnotou, jak je i správně uvedeno v důvodové zprávě k 
bodu 2 (§89, odst.5). V této souvislosti žádáme, aby tato možnost 
výpočtu daně byla vysloveně uvedena ve znění zákona. Zavedení této 
povinnosti bude mít značné časové a finanční nároky na softwarové 
vybavení a úpravu rezervačních a účetních programů cestovních 
kanceláří a agentur a připustit ani nelze „skokový efekt“ na cash-flow 
cestovních kanceláří při urychlené účinnosti takto zásadní změny. 
Otázku poměrného osvobození letecké přepravy s místem určení ve 
třetí zemi (bod 3 - §89, odst. 7 a 15) shledáváme jako logickou. I když 
je v důvodové zprávě uveden text, že zvolený způsob osvobození musí 
být relevantně a ekonomicky odůvodnitelný, tak se domníváme, že je 
tento text nedostatečný, zejména s ohledem na fakt, že cestovní 
kanceláře budou zdaňovat ještě před uskutečněním zájezdu. 
Navrhujeme tedy doplnit tuto větu o slovo „předpokládaný“. Půjde 
zejména o případy, kdy je známo pouze cílové letiště, a není zjistitelné, 
zda bude nějaké mezipřistání, které by poměr služeb v EU a mimo 
změnilo. Zde je nutno zvážit, zda do textu zákona nedoplnit větu, že při 
výpočtu poměru osvobození se bere v úvahu pouze vzdálenost mezi 
počátečním a koncovým letištěm a neberou se v úvahu mezipřistání. 
Navrhujeme tedy následující úpravu ve znění důvodové zprávy: 
„Záleží tudíž na osobě poskytující cestovní službu, jaký mechanismus 
použije, ale vždy musí být schopna prokázat, že zvolený poměr 
osvobození je podle předpokladu relevantní a ekonomicky 
odůvodnitelný.“ 
Jako obiter dictum dáváme návrh na provedení úpravy odst. 8, který je 
od přistoupení České republiky k Evropské unii nesprávně 
implementován. Uvádíme jen obsah, konkrétní znění je na 
předkladateli, smyslem ustanovení směrnice o DPH je, že poskytovatel 
z jakékoli země (nejen členské země EU) nemá nárok n odpočet daně 
ani na vrácení daně 
(8) Poskytovatel cestovní služby (ani cestovní kancelář z jiného státu 
mimo EU) nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení daně v jiném 
členském státě u zboží a služeb cestovního ruchu nakoupených od 

Ačkoliv se problematika záloh řídí obecným ustanovením § 20a, 
u zvláštního režimu pro cestovní službu jsou zálohy atypické kvůli 
stanovení přirážky. Tuto skutečnost reflektuje i příslušná judikatura. 
Z tohoto důvodu do § 89 zákona o DPH bude doplněno, že daň 
z přijaté zálohy může plátce stanovit na základě odhadu, tedy 
předpokládaných nákladů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhověno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevyhověno. 
Místo plnění se stanoví dle sídla či provozovny poskytovatele cestovní 
služby. Pokud by poskytovatel byl ze třetí země a pořídil služby nebo 
zboží v tuzemsku, pak dle § 83 zákona o dani z přidané hodnoty 
nesplní podmínky pro vrácení daně zahraničním osobám povinným 
k dani.  Z tohoto důvodu nedojde v České republice k vrácení daně ani 
účinnému vyplacení nároku na odpočet daně. Úprava ve třetích zemích 
je pak mimo gesci směrnice o dani z přidané hodnoty. 
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plátců nebo od osob registrovaných k dani v jiném členském státě, 
které poskytuje zákazníkovi jako součást cestovní služby. 
 
Vážená paní ministryně, věříme, že naše připomínky budou zohledněny 
a nabytí účinnosti navrhovaných úprav zvláštního režimu pro cestovní 
službu bude posunuto na 1.1.2022 resp. 1.1.2021. Preferujeme variantu 
nabytí účinnosti k 1.1.2022. 

150
. 

Česká bankovní 
asociace 

1. D §14c bod (2) zákona č.164/2013 Sb. 
Z návrhu není zřejmé, co je myšleno pojmem “zpřístupňují” v definici 
hlavního zprostředkovatele. Jde nám hlavně o to, zda pod pojem 
“zpřístupňují pro jeho zavedení” lze zahrnout i bankovní činnosti, jako 
např. poskytnutí úvěru, otevření účtu, složení jistin, poskytnutí 
bankovní záruky nebo akviziční poradenství. Navrhujeme upřesnit v 
definici nebo vysvětlit v důvodové zprávě. 

Vyhověno. 
Text důvodové zprávy byl upraven. 

150. Česká bankovní 
asociace 

2. D §14c bod 3 zákona č.164/2013 Sb. 
Existuje jen nízká pravděpodobnost, že by se banky při své bankovní 
činnosti (poskytování bankovních služeb – například poskytnutí úvěru) 
dozvěděly o tom, že se klient účastní oznamovaného přeshraničního 
uspořádání. Banky mají zákonnou povinnost prověřovat při své 
činnosti množství dat o klientech, ale nezkoumají daňové aspekty 
transakcí a nemohou ověřovat, zda hlavním nebo jedním z hlavních 
přínosů klientovy transakce je získání daňové výhody. Proto 
navrhujeme (např. v důvodové zprávě) upřesnit, že banky nejsou 
povinny zavádět nové interní mechanismy k získávání dodatečných 
informací od klientů nad rámec současných regulatorních postupů, a že 
se od bank očekává reporting pouze v případě, že se banka v rámci 
stávajících regulatorních postupů o uspořádání svých klientů 
s charakteristickými znaky dle § 3, 4 a 5 Vyhlášky podle §14g zákona 
č.164/2013 Sb. dozví. 

Nevyhověno. 
Interní mechanismy banky by měly být řešeny interními předpisy 
banky, které reagují na příslušnou právní úpravu. Obecně není důvodu 
k tomu, aby bylo postavení bank na rozdíl od ostatních subjektů 
detailněji specifikováno (byť v důvodové zprávě). Takový precedens 
by ve svém důsledku mohl vést k tomu, že by popis konkrétních situací 
(který má být předmětem interního nastavení) vyžadovaly všechny 
subjekty, kterých se Směrnice hypoteticky může dotknout. 

150. Česká bankovní 
asociace 

3. D §14c (3) zákona č.164/2013 Sb. 
V důvodové zprávě k §14c (3) je uvedeno, že banka může být 
vedlejším zprostředkovatelem v případě uspořádání naplňujícího 
charakteristické znaky zaměřené na obcházení společného standardu 
OECD pro oznamování (CRS), z §14c (3) není ale zřejmé, zda se 
banka může stát vedlejším zprostředkovatelem i v případě uspořádání 
naplňujících ostatní charakteristické znaky. Banka nemá dostatečné 
znalosti a porozumění, aby vyhodnotila, zda uspořádání ostatní 
charakteristické znaky naplňuje. 
 
Bankovní licence (viz zákon č. 21/1992 Sb. o bankách) neopravňuje 
banky při poskytování bankovní služby k poskytování daňového nebo 
jiného druhu nebankovního poradenství, které probíhá mezi klientem a 
konkrétní společností v praxi. Je proto marginální až náhodná 
pravděpodobnost, že se o oznamovaných přeshraničních opatření dozví 

Nevyhověno. 
Předmětem důvodové zprávy nemá být kompenzace absence znalostí 
na straně povinných subjektů. V případě, že je subjektu ukládána 
povinnost, musí učinit maximální možné úsilí, aby svou povinnost 
splnil. Jsme přesvědčeni, že dotčená povinnost bude dopadat i na 
významně menší subjekty, které nemají natolik rozvinutou strukturu 
jako banky a nevidíme tedy důvody, proč by ve vztahu k bankám měla 
být volena cesta speciální edukace a mírnějšího zacházení. 
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banka, resp. že se dozví dostatečné množství informací k tomu, že bude 
možné bankou vyhodnotit, zda uspořádání naplňuje charakteristické 
znaky dle §2, §3, §4, §5 a §7 návrhu Vyhlášky o stanovení 
charakteristických znaků přeshraničního uspořádání v rámci 
mezinárodní spolupráce při správě daní. 
 
Banky bez aktivního zapojení do oznamovaného uspořádání nejsou 
schopny jakkoli vyhodnotit, pro účely tohoto zákona, soubor 
nesourodých informací, které od svého klienta získají z důvodu 
provádění bankovních činností. Banky nezkoumají důvody a motivy 
klientů a ani neověřují, zda daná operace může proběhnout nebo 
proběhla a zejména zda účelem nebo jedním z hlavních účelů 
oznamovaného uspořádání je získání daňové výhody pro uživatele 
oznamovaného uspořádání. Faktem je, že bankovní sektor prověřuje 
pouze taková data, která je povinen prověřovat podle zákona č. 
164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní nebo podle 
zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, kvůli reportování a žádný 
daňový aspekt transakce na straně klienta nelze prozkoumat. Chtěli 
jsme zdůraznit, že cílem směrnice DAC 6 je odrazování od praktik 
agresivního daňového plánování podle její preambule, bodu 11 "... aby 
se zajistila co největší účinnost této směrnice při odrazování od praktik 
agresivního daňového plánování." Tento cíl by neměl být obejit v 
praxi. Chtěli bychom připomenout, že banky se aktivně neúčastní 
navrhování, nabízení na trhu nebo organizaci daňových schémat a ani 
se neúčastní zpřístupňování těchto schémat pro zavedení či řízení 
zavedení těchto schémat.  
 
Podle našeho názoru je v souladu se směrnicí, že zprostředkovatelem je 
osoba, která vystupuje aktivně ve vztahu k daňovým strukturám. Tedy 
buď: 
 
• "aktivně" navrhuje, nabízí na trhu, organizuje, zpřístupňuje pro 
zavedení nebo řídí zavedení oznamovaného uspořádání, nebo 
 
• "aktivně" (tedy na základě odborných znalostí ví nebo by mohl vědět) 
poskytuje pomoc, podporu či poradenství v souvislosti s navrhováním, 
nabízením na trhu, organizováním, zpřístupňováním pro zavedení nebo 
s řízením zavedení oznamovaného uspořádání. 
 
Nelze od bank očekávat, že na základě pasivních znalostí vědí, že jde o 
oznamované uspořádání, aniž by aktivně participovaly na předmětném 
oznamovaném uspořádání. 
Doporučujeme toto upřesnit v důvodové zprávě, a poskytnout 
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tam jednoznačné vodítko k tomu, jak mají osoby v pozici vedlejšího 
zprostředkovatele postupovat. 

150. Česká bankovní 
asociace 

4. D §14h (1) zákona č.164/2013 Sb. 
K §14h (1)a) viz komentář k §14c (3), kromě uspořádání naplňujících 
charakteristické znaky zaměřené na zvláštní případy v oblasti 
automatické výměny informací a skutečného vlastnictví nemají banky 
dostatečné množství informací k tomu, aby naplnily definici „povinné 
osoby“ dle §14h (1)a). 
Doporučujeme toto potvrdit v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 
Uvedený požadavek by mohl být v rozporu s právní úpravou, která je 
transponována. Zprostředkovatelem se daná osoba nestane ze své 
povahy (tedy že jde o advokáta či banku), ale z titulu své faktické 
činnosti, která buď naplňuje dané znaky, nebo je nenaplňuje. 

150. Česká bankovní 
asociace 

5. D §14m zákona č.164/2013 Sb. 
K §14m viz komentář k §14c (3) banky nemají k dispozici informace 
uvedené v §14m (1) b), c) e). Z Obsahu oznámení dále není jasné, jak 
má povinná osoba postupovat v případě, že nemá k dispozici všechny 
povinně reportovatelné informace. 
Doporučujeme toto upřesnit v důvodové zprávě. 

Vysvětleno. 
Banky budou postupovat stejně jako ostatní subjekty, u kterých taková 
situace může nastat. Ačkoliv lze chápat specifika bankovní činnosti, 
byl by takový postup příliš kazuistický a nelze nic takového 
konstatovat plošně, bez ohledu na individuální okolnosti případu. 

150. Česká bankovní 
asociace 

6. D §14n (3) zákona č.164/2013 Sb. 
K §14n (3) v důvodové zprávě k tomuto odstavci je uvedeno, že „V 
případě vedlejšího zprostředkovatele se uplatní zvláštní počátek 
30denní lhůty. Ta počíná v den, kdy vedlejší zprostředkovatel poprvé 
vyvinul činnost v souvislosti s uspořádáním.“ Prosíme o upřesnění 
pojmu „poprvé vyvinul činnost“. 

Vyhověno. 
Důvodová zpráva byla upravena. 

150. Česká bankovní 
asociace 

7. D K Vyhlášce podle §14g zákona č.164/2013 Sb. obecně: 
Definiční znaky přeshraničních uspořádání podle návrhu Vyhlášky 
shledáváme příliš obecné na to, aby povinné osoby, zejména z řad 
uživatelů uspořádání, měly možnost taková uspořádání v praxi 
jednoznačně identifikovat a naplnit tak povinnosti zákona o 
mezinárodní spolupráci při správě daní. Popis daňově úsporných 
schémat v navržené vyhlášce je zcela nedostatečný a v podstatě pouze 
představuje „okopírování“ textu směrnice. Ani z důvodové zprávy není 
zřejmé, a to ani příkladmo, o jaké konkrétní situace má jít. Přitom jde o 
nejdůležitější a nejpodstatnější část celé věci. Z tohoto hlediska 
považujeme za nezbytné daňově úsporná schémata více konkretizovat a 
uvést konkrétní příklady s odkazem na transakce, které jsou již 
nějakým způsobem popsány v ZDP (např. § 38na ZDP či § 23h ZDP). 

Částečně vyhověno. 
Charakteristické znaky byly přesunuty do přílohy zákona a jejich text 
byl sladěn s textem směrnice. Spolu s tím byl v důvodové zprávě 
doplněn základní popis jednotlivých charakteristických znaků a 
důvodů pro jejich zavedení. 

150. Česká bankovní 
asociace 

8. D Vyhláška podle §14g zákona č.164/2013 Sb., §6 
Navrhujeme upřesnit, případně uvést příklady uspořádání dle § 6 odst. 
1 a) až f) a vymezit, co se myslím pojmem „převod finančních účtů“, 
převod „majetku nebo aktiv“ (jde o pohyb, finančních prostředků z 
účtu na jiný účet? převod cenných papírů)? 

Vyhověno jinak. 
Charakteristické znaky byly přesunuty do přílohy zákona a jejich text 
byl sladěn s textem směrnice. 

150. Česká bankovní 
asociace 

9. D Vyhláška podle §14g zákona č.164/2013 Sb., §7 
Navrhujeme upřesnit (např. v důvodové zprávě), že povinnost 
oznamovat uspořádání s charakteristickými znaky §7 Vyhlášky se 
netýkají bankovního sektoru ve vztahu k uspořádání bankovních 

Vysvětleno. 
Banky budou postupovat stejně jako ostatní subjekty, u kterých taková 
situace může nastat. Ačkoliv lze chápat specifika bankovní činnosti, 
byl by takový postup příliš kazuistický a nelze nic takového 
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klientů, neboť banky tyto informace nemohou mít k dispozici. konstatovat plošně, bez ohledu na individuální okolnosti případu. 

181
. 

Svaz českých a 
moravských 

spotřebních družstev 

1.  Své případné připomínky v této oblasti uplatní prostřednictvím 
Asociace českého tradičního obchodu. 

Bere se na vědomí. 

 
Připomínky neuplatnila následující připomínková místa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti, 
Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky – Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Agrární komora, Akademie 
věd, Asociace krajů, Asociace malých a středních podniků, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Česká lékárnická komora, Česká 
stomatologická komora, Českomoravská konfederace odborových svazů, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad 
zeměměřický a katastrální, Družstevní asociace, Energetický regulační úřad, Exekutorská komora, Finanční arbitr, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
Grantová agentura, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Senátu, Kancelář veřejného ochránce práv, Komora patentových 
zástupců, Komora veterinárních lékařů, Konfederace umění a kultury, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Krajský úřad Jihočeského 
kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Krajský 
úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského 
kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší kontrolní úřad, 
Nejvyšší správní soud, Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení místních samospráv ČR, Senát – zahraniční 
výbor, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz měst a obcí, Technologická agentura, Unie zaměstnavatelských svazů České 
republiky, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro zahraniční styky a informace, 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad vlády České republiky – Rada pro vývoj, výzkum a inovace , Ústav 
pro studium totalitních režimů, Ústavní soud, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českého pokeru, Asociace českého tradičního obchodu, Asociace 
exportérů, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Asociace penzijních společností ČR, Asociace pokerových hráčů ČR, Asociace pro podporu a rozvoj 
svěřenských fondů, Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Asociace společností provozujících casina v ČR, Czech Private Equity and 
Venture Capital Association, Česká energetická společnost, Česká komora loterního průmyslu, České sdružení pro značkové výrobky, Českomoravské sdružení 
trafikantů, Fórum cestovního ruchu, Katedra finančního práva a národního hospodářství PF MU, Podané ruce, Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a 
živnostenských spolků, 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, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Rada seniorů, Sdružení podnikatelů a živnostníků, 
Sdružení pro výrobu bionafty, Sdružení pro bankovní karty, Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů, Společenství autodopravců Čech a Moravy, 
Stále zastoupení České republiky při Evropské unii, Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz spedice a logistiky České republiky, Svaz 
zdravotních pojišťoven ČR, Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Americká obchodní komora v 
České republice, Asociace družstevních záložen, Asociace pro kapitálový trh, Asociace provozovatelů mobilních sítí, Asociace soukromého zemědělství ČR, 
Asociace veřejně prospěšných organizací, z.s., Centrální depozitář cenných papírů, CZ Biom – České sdružení pro biomasu, o.s., CZECH TOBACCO 
CORPORATION a.s., CzechInvest, ČEPRO, a.s., Česká asociace LPG, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu, Česká asociace pojišťoven, Česká 
asociace telekomunikací, Česká rada dětí a mládeže, Česká televize, Česko-maďarská obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, 
Český institut interních auditorů, Český plynárenský svaz, Český rozhlas, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, ČEZ, a.s., DILIA, občanské sdružení - 
divadelní, literární, audiovizuální agentura, Fórum dárců, ICT Unie, z.s., INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a 
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zvukově obrazových záznamů, o. s., Kancelář zdravotního pojištění, Mostex import-export, Národní rada osob se zdravotním postižením, O2 Czech Republic 
a.s., Občanské sdružení majitelů domů v ČR, OOA-S, Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky 
audiovizuálních děl, OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., Philip Morris ČR a.s., Potravinářská komora ČR, SČS - Unie 
nezávislých petrolejářů ČR, z.s., Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, Sdružení dovozců a výrobců tabákových výrobků, Státní fond 
dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí, Státní pozemkový úřad, Státní tiskárna cenin, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Svaz 
českých a moravských výrobních družstev, Svaz chemického průmyslu, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Svaz účetních, T-Mobile Czech Republic a.s., 
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Vodafone Czech Republic a.s., Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zemědělský svaz ČR 
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	Část 8 důvodové zprávy – zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“) je nutné přepracovat. Tato připomínka je zásadní.
	Formulace DPIA by se měla vždy vztahovat ke konkrétnímu návrhu a popisovat konkrétní změny, skutečnosti a jejich a dopady v něm obsažené, nikoliv uvádět obecně platná pravidla jako je zásada neveřejnosti či subsidiární použití záruk podle daňového řádu.  Navrhovatel by se měl podobných bezobsažných floskulí vyvarovat, a naopak více rozvést nové zpracování osobních údajů ve všech jeho uzlech.
	Není důvodné, aby DPIA byla rozdělena na obecné posouzení a posouzení podle GDPR, jak vychází z legislativních pravidel vlády. Soulad s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.) by pak měl být spíše součástí části 6 důvodové zprávy – zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
	Co se týče souladu návrhu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních je toto vyjádření zcela nadbytečné, jelikož GDPR požívá oproti tomuto zákonu aplikační přednosti. Navíc zákon č. 101/2000 Sb. bude již brzy derogován zcela, a sice adaptačním zákonem k GDPR, zákonem o zpracování osobních údajů, k jehož platnosti už schází jen podpis prezidenta republiky.
	 Při tvorbě DPIA se doporučuje postupovat podle návodu zveřejněného na stránkách ÚOOÚ.




