
IV. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 

hlavních principů  

Parlamentu České republiky byl dne 23. srpna 2019 předložen vládní návrh zákona, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie 

a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk č. 572, senátní tisk č. 282, dále jen 

„vládní návrh zákona“), kterým má být zaveden nový okruh automaticky vyměňovaných 

informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání (§ 14 an. zákona 

o mezinárodní spolupráci při správě daní ve znění vládního návrhu zákona). Vládní návrh 

zákona měl původně nabýt účinnosti k 1. červenci 2020 s tím, že první povinnosti podle 

tohoto zákona měly být plněny v druhé polovině roku 2020. Přijímání vládního návrhu 

zákona se také v důsledku pandemie koronaviru SARS CoV-2 zpozdilo a současně došlo 

k obdobnému vývoji v dalších členských státech Evropské unie. 

V souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 byla proto na žádost členských států 

Evropské unie přijata 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 (dále jen „směrnice 

DAC-COVID“).  Na základě této směrnice mohou členské státy odložit plnění některých lhůt 

při automatické výměně informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě, a to zejména 

u nově zaváděného okruhu automaticky vyměňovaných informací oznamovaných 

zprostředkovateli přeshraničních uspořádání. 

S ohledem na to, že směrnice DAC-COVID byla přijímána ve zrychleném režimu, přičemž se 

ale průběžně měnily podmínky pro odklad těchto lhůt a délka odkladu a s ohledem na to, že 

směrnice DAC-COVID zakotvuje pravomoc Rady Evropské unie operativně tento odklad 

prodloužit svým rozhodnutím, přijal zákonodárce legislativní řešení spočívající v tom, že do 

zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o mezinárodní 

spolupráci při správě daní“) bylo vloženo1 zmocnění pro vydání nařízení vlády, kterým může 

vláda v mezích evropských právních předpisů mimořádně prodloužit lhůty při automatické 

výměně informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. 

S ohledem na výše uvedené se pro zmírnění dopadů pandemie koronaviru SARS CoV-

2 navrhuje využít v plné míře možnosti mimořádně prodloužit lhůty při nově zaváděné 

automatické výměně informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož 

provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu 

vydání 

Zákonné zmocnění k vydání nařízení vlády je obsaženo v § 12e zákona o mezinárodní 

spolupráci ve znění zákona č. 299/2020 Sb. 

                                                 
1 § 12e zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní vložený zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění 

některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., 

o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS 

CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 299/2020 Sb.“). 
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Na základě tohoto ustanovení vláda svým nařízením může mimořádně prodloužit lhůty pro 

plnění povinnosti související s automatickou výměnou informací s jiným členským státem, 

a to v rozsahu stanoveném předpisem Evropské unie. 

Právní základ pro mimořádné prodloužení lhůt vyplývá ze směrnice DAC-COVID 

a nepřekračuje meze vyplývající z této směrnice, protože se použije pouze pro výměnu se 

členskými státy Evropské unie. Navržené nařízení vlády je tak v souladu se zákonným 

zmocněním k jejímu vydání. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 

unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie 

Nařízení vlády implementuje směrnici DAC-COVID a je s ní plně v souladu. Navrhovaná 

právní úprava je tedy plně slučitelná s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho 

změny  

V případě nepřijetí nařízení vlády by se pro plnění prvních povinností při automatické 

výměně informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání uplatnily lhůty 

podle vládního návrhu zákona. Za předpokladu, že by vládní návrh zákona nabyl účinnosti 

k 15. září 2020, by platily následující lhůty: 

 Lhůta podle čl. VII vládního návrhu zákona by skončila dne 31. října 2020. 

 První lhůta podle § 14n odst. 1 nebo 3 zákona o mezinárodní spolupráci při správě 

daní ve znění vládního návrhu by skončila dne 15. října 2020. 

 První lhůta podle § 14n odst. 4 zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní ve 

znění vládního návrhu by skončila dne 31. ledna 2021. 

 První lhůta podle § 14s zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní ve znění 

vládního návrhu by skončila dne 31. ledna 2021. 

Oproti tomu směrnice DAC-COVID umožňuje prodloužení těchto lhůt tak, aby skončily až 

v průběhu roku 2021: 

 Lhůta podle čl. VII vládního návrhu zákona může podle druhu uspořádání skončit buď 

dne 30. ledna 2021, nebo 28. února 2021. 

 První lhůta podle § 14n odst. 1 nebo 3 zákona o mezinárodní spolupráci při správě 

daní ve znění vládního návrhu může skončit dne 30. ledna 2021. 

 První lhůta podle § 14n odst. 4 zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní ve 

znění vládního návrhu by skončila dne 30. dubna 2021. 

 První lhůta podle § 14s zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní ve znění 

vládního návrhu by skončila dne 30. dubna 2021. 

Toto prodloužení poskytne jak povinným osobám, tak orgánům Finanční správy České 

republiky více času na adaptaci na novou právní úpravu, jejíž zavedení bylo ztíženo pandemií 

koronaviru SARS CoV-2. 
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5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí 

České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů 

na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí  

Navrhovaná právní úprava nemá významnější dopady na státní rozpočet či ostatní veřejné 

rozpočty. 

S ohledem na skutečnost, že dochází k posunu lhůt pro plnění nových povinností, má 

navrhovaná právní úprava pozitivní dopady na podnikatelské prostředí České republiky, 

protože zmírňuje povinnosti kladené na povinné osoby. 

Navrhovaná právní úprava nemá sociální dopady, dopady  na rodiny a na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a ani dopady na životní prostředí. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen.  

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů  

Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů a nijak se jich 

nedotýká. 

8. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA)  

Jedním z hlavních cílů předloženého návrhu nařízení vlády je jednoznačnost a vnitřní 

bezrozpornost jednotlivých ustanovení, neboť jedině jednoznačné a jasně formulované 

ustanovení je méně náchylné z hlediska zneužití ke korupčnímu jednání, protože jeho výklad 

připouští minimální pochybnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že zde nedochází ke změně 

kompetencí správních orgánů, nedochází ke zvýšení potenciálního korupčního rizika.  

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 

 

K § 1: 

Zakotvuje se standardní ustanovení v transpozičním právním předpise, které odkazuje na směrnici 

DAC-COVID a vymezuje předmět úpravy. 

K § 2: 

V komentovaném ustanovení dochází k posunu vybraných lhůt, ve kterých musí učinit oznámení 

povinná osoba. 

K odstavci 1: 

Podle čl. 27a odst. 1 směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti 

daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (dále jen „směrnice DAC“) ve znění směrnice DAC-COVID se 

prodlužuje lhůta pro oznámení uspořádání, u kterých byl učiněn první krok mezi 25. červnem 2018 

a 30. červnem 2020 až do 28. února 2021.  

K odstavci 2: 

Podle čl. 27a odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice DAC ve znění směrnice DAC-COVID se prodlužuje 

lhůta pro oznámení uspořádání, která byla zpřístupněna pro zavedení, jsou připravena k zavedení nebo 

byl uskutečněn první krok v jejich zavedení mezi 1. červencem 2020 a 31. prosincem 2020 až do 30 

dnů od 1. ledna 2021, tedy konkrétně do 30. ledna 2021. 

S ohledem na pozdní přijetí vládního návrhu zákona se na tyto případy vztahuje přechodné ustanovení 

podle čl. VII tohoto návrhu v případě uspořádání, u nichž je učiněn první krok k jejich zavedení mezi 

1. červencem 2020 a účinností tohoto zákona. 

K odstavci 3: 

Podle čl. 27a odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice DAC ve znění směrnice DAC-COVID se prodlužuje 

lhůta pro oznámení uspořádání, která byla zpřístupněna pro zavedení, jsou připravena k zavedení nebo 

byl uskutečněn první krok v jejich zavedení mezi 1. červencem 2020 a 31. prosincem 2020 až do 30 

dnů od 1. ledna 2021, tedy konkrétně do 30. ledna 2021. 

Komentovaný odstavec se použije na uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno 

k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok mezi dnem nabytí účinnosti vládního návrhu 

zákona a 31. prosincem 2020. 

K odstavci 4: 

Podle čl. 27a odst. 2 písm. b) bodu ii) směrnice DAC ve znění směrnice DAC-COVID se prodlužuje 

lhůta pro oznámení uspořádání, u nichž vedlejší zprostředkovatelé poskytli přímo nebo 

prostřednictvím jiných osob podporu, pomoc nebo poradenství mezi 1. červencem 2020 a 31. 

prosincem 2020, a to až do 30 dnů od 1. ledna 2021, tedy konkrétně do 30. ledna 2021. 

Komentovaný odstavec se použije na uspořádání, u nichž k této pomoci, podpoře nebo poradenství 

došlo mezi dnem nabytí účinnosti vládního návrhu zákona a 31. prosincem 2020. 

K odstavci 5: 

Podle čl. 27a odst. 2 písm. c) směrnice DAC ve znění směrnice DAC-COVID se prodlužuje první 

lhůta pro oznámení změny informací o typizovaném uspořádání do 30. dubna 2021. 

K § 3: 

Podle čl. 27a odst. 2 písm. a) směrnice DAC ve znění směrnice DAC-COVID se prodlužuje lhůta pro 

první automatickou výměnu informací do 30. dubna 2021. 
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K § 4: 

Účinnost návrhu nařízení musí být stejná, jako účinnost vládního návrhu zákona. Ta s ohledem na 

očekávané vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů až po účinnosti deklarované v čl. IX bodě b) vládního 

návrhu zákona činí 15 dnů ode dne vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, což plyne na základě závěrů 

rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 4 Ans 5/2007-650 ze dne 28. listopadu 2008 (publikováno 

pod č. 1791/2009 Sb. NSS) a při aplikaci přechodného ustanovení podle čl. LXV zákona č. 277/2019 

Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv, z § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve 

znění před 31. prosincem 2021. 

S ohledem na skutečnost, že k prodloužení lhůt na základě směrnice DAC-COVID musí dojít ke 

stejnému dni, k jakému nabude účinnosti vládní návrh zákona, nelze s nabytím účinnosti vyčkat až na 

1. leden 2021, protože by v mezidobí došlo ke skončení lhůt, které mají být tímto nařízením 

prodlouženy. Z uvedených důvodů je dán naléhavý obecný zájem pro odlišnou účinnost tohoto 

nařízení. 
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