
V. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

Návrh nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci 
mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS CoV-2 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 
§ 2 (1) Lhůta podle čl. VII zákona č. …/2020 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů 
Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, v případě 
oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl 
učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do dne 30. 
června 2020, skončí dne 28. února 2021. 
(2) Lhůta podle čl. VII zákona č. …/2020 Sb. v případě jiného 
oznamovaného přeshraničního uspořádání než podle odstavce 1 
skončí dne 30. ledna 2021. 
(3) Lhůta podle § 14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 
spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. …/2020 Sb., v případě oznamovaného 
přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, 
připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok 
do dne 31. prosince 2020, skončí dne 30. ledna 2021. 
(4) Lhůta podle § 14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění 
zákona č. …/2020 Sb., v případě oznamovaného přeshraničního 
uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám 
nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti 
poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 
2020, skončí dne 30. ledna 2021. 
(5) První lhůta podle § 14n odst. 4 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění 
zákona č. …/2020 Sb., skončí dne 30. dubna 2021. 

32020L0876 Článek 1 (čl. 
27a odst. 1 a 2) 

1. Bez ohledu na lhůty pro podávání informací o 
přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat, 
stanovené v čl. 8ab odst. 12, mohou členské státy 
přijmout nezbytná opatření, aby zprostředkovatelům a 
příslušným daňovým poplatníkům umožnily podat 
informace o přeshraničních uspořádáních, která se mají 
oznamovat a v jejichž zavedení byl učiněn první krok 
mezi 25. červnem 2018 a 30. červnem 2020, do 28. února 
2021. 
2. Přijmou-li členské státy opatření podle odstavce 1, 
přijmou rovněž nezbytná opatření umožňující, aby: 
a) bez ohledu na čl. 8ab odst. 18 byly první informace 
sděleny do 30. dubna 2021; 
b) lhůta 30 dnů pro podání informací podle čl. 8ab odst. 1 
a 7 začala plynout nejpozději 1. ledna 2021, pokud: 
i) přeshraniční uspořádání, které se má oznamovat, je 
zpřístupněno pro zavedení nebo je připraveno k zavedení 
nebo byl uskutečněn první krok v jeho zavedení mezi 1. 
červencem 2020 a 31. prosincem 2020; nebo 
ii) zprostředkovatelé ve smyslu čl. 3 bodu 21 druhého 
pododstavce poskytli přímo nebo prostřednictvím jiných 
osob podporu, pomoc nebo poradenství mezi 1. 
červencem 2020 a 31. prosincem 2020; 
c) v případě uspořádání určených k nabízení na trhu podal 
zprostředkovatel první pravidelnou zprávu v souladu s čl. 
8ab odst. 2 do 30. dubna 2021. 

§ 3 První lhůta podle § 14s zákona č. 164/2013 Sb., ve znění zákona 
č. …/2020 Sb., skončí dne 30. dubna 2021. 

32020L0876 Článek 1 (čl. 
27a odst. 2 
písm. a)) 

2. Přijmou-li členské státy opatření podle odstavce 1, 
přijmou rovněž nezbytná opatření umožňující, aby: 
a) bez ohledu na čl. 8ab odst. 18 byly první informace 
sděleny do 30. dubna 2021; 

 
 

Celex Název předpisu 
32020L0876 Směrnice Rady (EU) 2020/876 ze dne 24. června 2020, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu odkladu některých lhůt pro 

podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19 
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