
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: VII. 

 

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

CoV-2 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 16. července 2020, s termínem dodání 

stanovisek do 6. srpna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

9. Ministerstvo vnitra 1. D K § 4 – k účinnosti: 

V souladu s čl. 53 odst. 1 písm. b) bodem 3 Legislativních pravidel 

vlády doporučujeme slovo „dni“ vypustit pro nadbytečnost. 

K odůvodnění:  

1. Navrhujeme revidovat obecnou část odůvodnění. Např. větu 

uvedenou v bodě 2. Zhodnocení souladu navrhované právní 

úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně 

souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, která zní: 

„Právní základ pro mimořádné prodloužení lhůt vyplývá ze 

směrnice DAC-COVID a se navrhuje v mezích této směrnice, a to 

pouze pro výměnu se členskými státy Evropské unie.“, by bylo 

vhodné pro zajištění lepší srozumitelnosti přeformulovat.  

2. Dále upozorňujeme, že v bodě 4. Zhodnocení platného právního 

stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny je uvedeno: „První 

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

při správě daní ve znění vládního návrhu může skončit dne 

30. ledna 2020.“. Z obsahu odůvodnění a z navrhovaného nařízení 

vlády vyplývá, že by se mělo jednat o datum 30. ledna 2021. 

Vyhověno. 

Text materiálu byl upraven. 

14. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

1. D Úvod 

Připomínka k procesu vedoucí k rozhodnutí o zpracování, respektive 

nezpracování hodnocení dopadů regulace 

Doporučujeme dodržovat postupy vyplývající z Obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA). Na základě bodů 5.5 a 5.7 vyplývá, 

že v případě, že je návrh nařízení vlády předkládán mimo Plán 

legislativních prací vlády, provádí se RIA vždy s výjimkou bodu 

3.8 písm. a) až e). O případném neprovedení RIA z jiných důvodů (tj. 

parametrických změn) rozhoduje předsedkyně Legislativní rady vlády 

na základě písemné žádosti předkladatele a zpracovaného přehledu 

dopadů.  

Závěr 

Bere se na vědomí. 
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Zdvořile žádáme o zohlednění naší připomínky při přípravě 

legislativních materiálů. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

1. - Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu 

se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství 

v Evropské unii, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 

v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 

č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 

v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrhem je do právního řádu ČR implementována 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“).  

Návrh se též dotýká 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 jen 

„směrnice DAC VI“). 

Lhůty dle směrnice DAC-COVID prodlužují termíny stanovené pro 

splnění oznamovacích povinností u přeshraničních uspořádání dle 

směrnice DAC VI. Jedná se o směrnicí DAC-COVID umožněný 

nepovinný odklad lhůt kvůli pandemii COVID-19 stanovený v čl. 27a. 

Závisí tedy na členském státu, zda v rámci své diskrece tohoto 

ustanovení využije či nikoliv. Ve směrnici tak není stanoven termín, 

dokdy je členský stát povinen toto ustanovení implementovat.  

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

o mezinárodní spolupráci, ve znění zákona 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. 

Připomínky a případné návrhy změn:  

Z hlediska slučitelnosti návrhu s právem EU neuplatňuje odbor 

Bere se na vědomí. 
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kompatibility žádné připomínky. 

Závěr: 

Návrhem nařízení vlády je s právem EU slučitelný. 

106. Česká bankovní 

asociace 

1. D § 2 odst. 2 

Text návrhu MF: Lhůta podle čl. VII zákona č. …/2020 Sb. v případě 

jiného oznamovaného přeshraničního uspořádání než podle odstavce 1 

skončí dne 30. ledna 2021. 

Návrh ČBA: Změna lhůty v § 2 odst. 2 skončí dne 31.1.2021. 

Zdůvodnění: Připomínku připojujeme na základě logického 

předpokladu, že ostatní lhůty v návrhu končí k poslednímu dni daného 

měsíce, tedy nevidíme důvod, proč by lhůta v odst. 2, 3 a 4 měla 

uplynout před 31.1.2021. Náš názor potvrzuje také znění návrhu novely 

příslušného předpisu vydaného Národnou radou Slovenskej republiky 

za stejným účelem, které uvádí mimo jiné také odklad lhůty související 

s podáním informací vyžadovaných na základě DAC 6 za rok 2020 

do 31. 1. 2021. 

Vysvětleno. 

Směrnice DAC-COVID lhůty neváže ke konci měsíce, ale stanoví je 

v dnech, a to tak, že nestanoví rozhodnou skutečnost, na základě které 

započne běžet lhůta, ale stanoví přímo první den lhůty. Lhůta tak 

nezačne běžet až 2. ledna 2021 (tedy v den následující po 1. lednu 

2020), ale začne běžet přímo dne 1. ledna 2021. S ohledem na řádnost 

transpozice proto v návrhu zůstává zachováno datum 30. ledna 2021. 

Současně však platí, že 30. ledna 2021 je sobota, zatímco 31. ledna 

2021 je neděle, takže praktický dopad je stejný – v návaznosti na § 33 

daňového řádu lhůta skončí fakticky v pondělí 1. února 2021. 

106. Česká bankovní 

asociace 

2. D § 2 odst. 3 

Text návrhu MF: 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. 

Návrh ČBA: Změna lhůty v § 2 odst. 3 skončí dne 31.1.2021. 

Zdůvodnění: viz § 2 odst. 2. 

Vysvětleno. 

Směrnice DAC-COVID lhůty neváže ke konci měsíce, ale stanoví je 

v dnech, a to tak, že nestanoví rozhodnou skutečnost, na základě které 

započne běžet lhůta, ale stanoví přímo první den lhůty. Lhůta tak 

nezačne běžet až 2. ledna 2021 (tedy v den následující po 1. lednu 

2020), ale začne běžet přímo dne 1. ledna 2021. S ohledem na řádnost 

transpozice proto v návrhu zůstává zachováno datum 30. ledna 2021. 

Současně však platí, že 30. ledna 2021 je sobota, zatímco 31. ledna 

2021 je neděle, takže praktický dopad je stejný – v návaznosti na § 33 

daňového řádu lhůta skončí fakticky v pondělí 1. února 2021. 

106. Česká bankovní 

asociace 

3. D § 2 odst. 4 

Text návrhu MF: 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. 

Návrh ČBA: Změna lhůty v § 2 odst. 4 skončí dne 31.1.2021. 

Zdůvodnění: viz § 2 odst. 2. 

Vysvětleno. 

Směrnice DAC-COVID lhůty neváže ke konci měsíce, ale stanoví je 

v dnech, a to tak, že nestanoví rozhodnou skutečnost, na základě které 

započne běžet lhůta, ale stanoví přímo první den lhůty. Lhůta tak 

nezačne běžet až 2. ledna 2021 (tedy v den následující po 1. lednu 

2020), ale začne běžet přímo dne 1. ledna 2021. S ohledem na řádnost 

transpozice proto v návrhu zůstává zachováno datum 30. ledna 2021. 

Současně však platí, že 30. ledna 2021 je sobota, zatímco 31. ledna 

2021 je neděle, takže praktický dopad je stejný – v návaznosti na § 33 

daňového řádu lhůta skončí fakticky v pondělí 1. února 2021. 
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Připomínky neuplatnila následující připomínková místa: 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 

zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky - Kabinet vedoucího Úřadu vlády, Agrární komora České republiky, Akademie věd 

České republiky, Asociace krajů České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní 

informační služba, Česká advokátní komora, Česká národní banka, 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, Hlavní město Praha, Hospodářská komora České republiky, Kancelář prezidenta republiky , 

Kancelář veřejného ochránce práv, Komora auditorů, Komora daňových poradců, Komora patentových zástupců, 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, Krajský úřad Zlínského kraje, 

Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší 

státní zastupitelství, Notářská komora ČR, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Sdružení místních samospráv ČR, Správa státních hmotných rezerv, Státní 

úřad pro jadernou bezpečnost, Svaz měst a obcí ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Technologická agentura, Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro 

zahraniční styky a informace ČR, 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 exportérů, Asociace penzijních společností ČR, Asociace pro podporu 

a rozvoj svěřenských fondů, z.s., Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Czech Private Equity and Venture Capital Association, Česká 

fintech asociace, Česká leasingová a finanční asociace ČR, Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK, Katedra finančního práva a národního 

hospodářství PF MU, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Sdružení pro bankovní karty, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, Svaz spedice 

a logistiky České republiky, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Americká obchodní komora, Asociace českého 

tradičního obchodu, Asociace družstevních záložen, Asociace pro kapitálový trh, Asociace provozovatelů mobilních sítí, Asociace soukromého zemědělství, 

Asociace veřejně prospěšných organizací, z.s., Centrální depozitář cenných papírů, Česká asociace pojišťoven, Česká asociace společností finančního 

poradenství a zprostředkování, Česko-maďarská obchodní komora, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Český institut interních auditorů, 

INTEGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, o.s., Podnikatelské odbory – Unie 

podnikatelských a živnostenských spolků, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí, Státní 

pozemkový úřad, Státní tiskárna cenin, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Svaz účetních, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i 
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