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Stručný vhled do nedávného vývoje 

automatické výměny informací 
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FATCA - 2010  
Informace o finančních účtech 



GATCA – Berlín 2014 

https://www.flickr.com/photos/128270919@N08/15668026295


 dohoda příslušných orgánů (MCAA/CAA)  
právní základ – Úmluva - č. 2/2014  Sb. m. s.  
(MCAA - dokument: definice, lhůty a rozsah 
výměny informací, zdůrazněna mlčenlivost a 
ochrana osobních údajů) 

 společný standard pro oznamování (CRS)  

 komentář, guidelines – peer GF 

 technické požadavky a xml formát 
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Mezinárodní závazky  

i)mnohostranné:  Úmluva a 

dohody příslušných 

orgánů – MCAA (CRS, 

CbCR)  

ii)dvoustranné: dohoda 

FATCA,  DTT, příp. 

dohody CAA, TIEA 

Právo EU: 
i) směrnice 

2011/16/EU 

ii) dohody 
(uzavírané EU za 

ČS): AD, CH, LI, 

MC, SM  



 

Convention on Mutual Administrative 

Assistance in Tax Matters (platí již pro více 

než 100 smluvních stran) 

  pro ČR platná (a účinná) od února 2014, 

vyhlášena pod č. 2/2014 Sb. m. s. , použitelná 

pro zdaňovací období od 1.1. 2015 



 MCAA – Multilateral Competent Authority Agreement – 
a globální standard výměny informací o finančních účtech 
– GATCA (podzim 2014) – reakce na americký zákon 
FATCA 

 

 MCAA – Country by country reporting – výměna zpráv 
o nadnárodních skupinách podniků podle zemí (leden 
2016) – v rámci projektu BEPS, akce 13 

 

 De lege ferenda – MCAA týkající se informací o skutečných 
majitelích – reakce na Panama papers 



II. Implementace do českého 

právního řádu 

12 



EU 

státům 

smluvním 

státům 

Zákon č. 164/2013 Sb., ve znění zákona č. 

344/2013, 105/2016, 92/2017 a 305/2017 Sb. 

Koncept zákona vůči „jiným státům“: 

Subsidiárně: 

• Daňový řád a Zákon o Finanční správě 

zrušeno: 

• ust. ZDP § 38fa – savings 

• lex FATCA (330/2014 Sb.) 



 automatická výměna informací:  
i. AEOI klasická – informace v držení FS,  

ii. AEOI - informace získané od finančních 

institucí – CRS (náhrada savings report.) 

iii. Od 2017 - AEOI o daňových stanoviscích 

iv. Od 2018 - výměna zpráv podle zemí 

(CbCR), informace od nadnárodních 

skupin podniků 
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 pojmy: podle směrnice EU, resp. Úmluvy - 

MCAA, anebo bilat. smlouvy – FATCA/CAA 

 povinnosti FI: i) prověřování, ii) zjišťování - 

DDP,  iii) oznámení (lhůta, způsob) 

 následky porušení povinnosti (DŘ §247a a §247), 

de lege ferenda – sankce za lživé SC 

 Příloha zákona – zbytek pojmů a DDP, nutno 

číst s komentářem 
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http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-

spoluprace-v-oblasti-dani/zakon-o-mezinarodni-spolupraci 
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 Název jurisdikce – vychází ze širšího přístupu ČR – zúčastněný stát (§ 13e) (3) 

 Mezinárodní právní základ výměny: Úmluva, smlouva o zamezení dvojímu zdanění, 

smlouva EU, TIEA 

 Podpis MCAA a první závazek  k výměně: 2017, 2018 nebo později 

 DDP – z čeho vycházet – příloha zákona nebo dvoustranná smlouva (FATCA) 

 Rozhodný den – respektuje širší přístup 
 Nahlásila ČR jurisdikci jako zúčastněnou – uplatňující CRS? 

 1. Předání do zahraničí a 1. příjem ze zahraničí – záleží na splnění podmínek 

 



 1) získání čestného prohlášení 

 2) potvrzení dostatečnosti čestného prohlášení dle info 

při založení účtu včetně postupů AML/KYC a včetně 

využití veřejně dostupných informací 

Ad 1) musí umožnit určení rezidence entity, za využití 

daňových smluv, místo skutečného vedení/místo založení 

Ad 2) test dostatečnosti – např. nesouhlasí adresa v 

čestném prohlášení a zjištěná dle AML – nutno 

vysvětlit/doložit 

Nepředpokládá se nezávislá právní analýza daňové legislativy 



 CRS spoléhá na SC, důležitý je proklamovaný status 

 Pasivní offshorové struktury/schémata a neprůhledné 

vlastnické struktury – využívají slabosti DDP podle CRS 

 Používání investičního nástroje, který není považován za 

finanční účet dle CRS (deriváty, e-peníze) 

 Rozdělení částek držených na účtu pod limitem 250 000 

USD, kdy není nutno u entit hlásit 

 Proklamování statusu aktivní nefinanční entity, i když jde 

o pasivní entitu, či skrývání skutečného majitele 
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 Zastření identity majitele účtu nebo kontrolující osoby: 

o Trust (svěřenský fond) s beneficientem (obmyšleným), 

který je nerezidentem – předpokládá se, že FI bude 

požadovat kopii zakládací listiny, z níž lze identifikovat 

obmyšleného 

o Účet vedený pro akciovou společnost – předpokládá 

se, že FI bude požadovat seznam akcionářů jako 

důkaz, že se jedná o finanční instituci, nebo aktivní 

nefinanční entitu 

Zastření daňové rezidence např. dočasným certifikátem 
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 Status nefinanční entity jako aktivní – např. založení 

marketingové společnosti k zastření skutečného statusu 

 Struktury vyhýbající se definici kontrolující osoby podle 

CRS 

Od FI se očekává prověření deklarovaného statusu 

entity a skutečného majitele u NFE, pokud lze rozumně 

předpokládat, že mohla vědět, že jde o obcházení CRS, resp. 

vytvoření schémat či transakcí, které mají zastřít skutečnost, 

která by znamenala reporting dle CRS 
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Doporučení : 

 Nutno jasně stanovit, co se stane, pokud není ověřeno 

SC (max. do 90 dnů), účet se neotevře/zmrazí/zavře, 

dodatečná lhůta pouze výjimečně, jinak SC při otevření 

účtu 

 Jurisdikce musí být uvedena odděleně od údaje o 

daňových identifikačních číslech, nemusí souviset 

(součást návrhu tzv. „daňového balíčku“) 

 Adresa má být jedna adresa bydliště, ne na výběr trvalé 

bydliště, nebo jiné 
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 Doporučení zavést explicitně GAAR ve vztahu k 

obcházení plnění povinnosti reportingu dle CRS 

 Zavedení sankcí přímo vůči majiteli účtu/kontrolující 

osobě za uvedených chybných údajů v SC, nestačí přes 

FI, která by se mohla hojit soukromoprávní cestou 

 

Notes (další připomínky): 

 Nutno použít komentář k výkladu 

 Zjišťování adresy (adresa je v záznamech – customer master file a lze ji 

elektr. vyhledat, je aktuální,  je založena na listinných důkazech) 
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 Změna okolností – povinnost ji hlásit – i entity u nových 

účtů 

 Zjišťování, zda je ovládající osoba PNFE oznamující 

osobou (spoléhá se na SC) – viz dále 

 Postupy podle AML/KYC – posouzení souladu zákona 

AML s FATF – ještě nebylo prověřeno 
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 nadnárodní skupiny podniků s konsolid. ročními výnosy nad 

750 milionů EUR sestavují zprávy členěné podle zemí 

 vykáží své výnosy a daňové povinnosti v jednotlivých 

daňových jurisdikcích: 

• 1. část: agregované finanční údaje za skupinu jako celek, dle 

jednotlivých států  

• 2. část: údaje o tom, ve kterých státech vyvíjí činnost 

členské entity této skupiny, a její charakter  

• 3. část: doplňující informace  
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 Transpozice směrnice č. 2016/2258/EU, kterou se mění 

směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů 

k informacím pro boj proti praní peněz (transp. lhůta 

1.1.2018)  

 Část již transponována novelou zák. č. 304/2013 Sb., o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o 

evidenci svěřenských fondů – přístup správců daně k 

údajům veřejných rejstříků (evidence svěřenských fondů a 

evidence údajů o skutečných majitelích) 

 Návrh novely daňového řádu – přístup k informacím 

drženým povinnými osobami – provázanost s AML 

legislativou 
 

 

 

 



Transpoziční nový § 57a – povinná osoba (včetně osob 

podle § 57) povinna na vyžádání SD poskytnout  

1) - údaje získané při identifikaci (dle AML zákona), 

- údaje získané při kontrole (dtto),  

- údaje o způsobu získávání těchto údajů a 

 - dokumenty obsahující  tyto údaje 

2) - advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor 

nebo auditor  - pouze pro účely mezinárodní 

spolupráce a se zachováním mlčenlivosti dle dnešního 

AML zákona 

 



V rámci legisl. procesu v PS přijat pozměňovací návrh 

 výměna dat pouze přes příslušnou komoru (v případě advokátů a 

notářů) 

 v případě advokátů, notářů, daňových poradců, auditorů a soudních 

exekutorů zaveden princip „jednoho hrdla“ i na straně správce daně 

(získávání dat pouze přes Generální finanční ředitelství) 

 přechodné ustanovení, podle něhož by advokáti, notáři, daňoví 

poradci, auditoři a soudní exekutoři poskytovali pouze údaje, které 

získají od účinnosti zákona 

 z nového výčtu údajů povinně poskytovaných bankami a dalšími 

poskytovateli platebních služeb byly vypuštěny údaje o elektronickém 

bankovnictví a jeho využití (včetně identifikace zařízení, z něhož byla 

provedena platba – např. počítače nebo telefonu)  

 



 § 26 zákona č. 253/2008 Sb. – AML zákona: povinnosti 

poskytnout informace se nevztahují na auditora, 

účetního, soudního exekutora nebo daňového poradce, 

pokud jde o informace, které získá od svého klienta nebo 

které získá o svém klientovi během zjišťování jeho právního 

postavení, během jeho zastupování v soudním řízení anebo v 

souvislosti s takovým řízením, včetně poradenství ohledně 

zahájení takového řízení nebo vyhnutí se takovému 

řízení… 

 



Netranspoziční novela § 57 odst. 3 reakce na rozsudek 

NSS sp. zn. 4 AFS 177//2016 – 35 – povinnost 

poskytnout informace také např. o disponentech, není 

nový výklad, ale potvrzení praxe fungující do vydání 

rozsudku 

 Novela zákonů upravujících výkon příslušné profese 

(ustanovení o výjimkách z mlčenlivosti) 

Návrh projednán dne 25. 4. 2018 na 14. schůzi Senátu. 

Senát návrh zamítl a vrátil zpět PSP 



 Částečná reakce na screening GF – novela zákona 164/2013 Sb. 

CRS: 

  V rámci zjišťování údajů o oznamovaném účtu (§ 13h odst. 4) 

Daňové identifikační číslo se má zjišťovat nezávisle na rezidenci majitele účtu 

a jeho ovládající osoby 

Změny okolností a lhůty pro dozjištění 

 Ustanovení o státem stanovené nebo uznané mlčenlivosti (sladění s AML): 

držitel informace není povinen na vyžádání poskytnout informaci pro účely 

mezinárodní daňové spolupráce, pokud ji získal v souvislosti s poskytnutím právní 

pomoci v řízení před soudem, jiným státním orgánem či orgánem veřejné správy 

CbCR: 

 Přepočet prahu pro kvalifikaci mít povinnost sestavovat CbCR 

 Zahájení a skončení povinnosti CbCR sestavovat 

 

 

 

 

 



 Návrh novely SMĚRNICE 2011/16/EU 

 navazuje na doporučení OECD v rámci projektu 

BEPS - Akce 12  

 cíl: zajistit sdílení vybraných informací o daňových 

schématech získaných finančními správami 

automatickou výměnou informací  
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 Tvůrce/zprostředkovatel (zejména daňoví a právní 

poradci) povinnost nahlásit schémata daňovému 

orgánu 

 neexistuje-li zprostředkovatel nebo existuje-li 

požadavek na „zprostředkovatele“ zachovávat 

mlčenlivost, tato povinnost se přenáší přímo na daňový 

subjekt 

 výčet transakcí, které představují náznak vyhýbání 

se daňovým povinnostem, tzv. „hallmarks“ – příloha 

návrhu 

 



 V OJ cca v červnu 2018  

 Následovat bude novela AML zákona 

 Transpoziční lhůta 18 měsíců 

 

Rejstřík skutečných vlastníků veřejný a 

aktualizovaný 
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