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8. volební období

47/
Pozměňovací návrh poslance Mgr. et Mgr. Jakuba Michálka,
k pozměňovacímu návrhu č. 319 prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc., k
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
(sněmovní tisk 47)

dle § 63 odst. 1 bod 5. písm. b)
zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Pozměňovací návrh č. 319 prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc., k návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony (sn. tisk 47) se mění takto:
V bodě 2. (§ 57a odstavec 2 daňového řádu) se za slova „za účelem výkonu mezinárodní
spolupráce při správě daní“ se vkládají slova:
„nebo v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového
subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění
daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500000 Kč“.

Odůvodnění:
Návrh novely daňového řádu ukládá v rámci transpozice práva EU povinnost advokátům,
notářům, daňovým poradcům, soudním exekutorům a auditorům vyžádat si údaje a
dokumenty uchovávané podle zákonů proti praní špinavých peněz a legalizaci terorismu.
Podle kompromisního návrhu č. 319 vyžádání musí proběhnout pouze prostřednictvím
jednoho kontaktního orgánu dle příslušné legislativy.
Jak vládou předložený návrh novely daňového řádu, tak kompromisní návrh č. 319 omezují
důvody vyžádání údajů pouze na účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní.
Dochází tak k paradoxní situaci, že advokáti a další vyjmenované profese musí poskytovat
informace pro účely ochrany zahraničních daní, ale nemusí poskytovat údaje pro účely
vnitrostátní správy daní, a to ani v kvalifikovaných případech daňových zločinů.
Pokud je prioritou vlády řádně vybírat daně, je nezbytné, aby měla finanční správa účinné
nástroje vůči tomu malému počtu osob z řad advokátů a dalších odborných profesí, které se
podílejí na legalizaci výnosů z trestné činnosti. Je v rozporu se zájmy České republiky a
její suverenitou, aby Česká republika musela chránit německé a rakouské daňové
příjmy, ale rezignovala na odpovídající ochranu daňových příjmů českého státního
rozpočtu.
Můj pozměňovací návrh tento problém řeší po konzultaci s Ministerstvem financí tak, že
umožňuje vyžádat si údaje i pro vnitrostátní účely, ale pouze v kvalifikovaném případě
podezření z daňových zločinů, konkrétně v případě podezření na daňové úniky ve výši
přesahující půl milionu korun.
Hranice půl milionu korun je zvolena proto, že její dosažení je považováno za „značnou
škodu“ dle trestního zákoníku a je součástí kvalifikované skutkové podstaty zločinu krácení
daně (§ 138 odst. 1, 240 odst. 1, 2 písm. c) zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku).
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
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Úplné znění zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění návrhu novely (sn. tisk 47),
pozměňovacího návrhu č. 319 prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc., a tohoto
pozměňovacího návrhu Mgr. et Mgr. Jakuba Michálka

§ 57a
(1) Povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, a to i v případě, že se jedná o osobu podle § 57, je povinna
na vyžádání správce daně poskytnout tyto údaje nebo dokumenty30):
a) údaje získané při provádění identifikace klienta,
b) údaje získané při provádění kontroly klienta podle § 9 odst. 2 písm. a) až c) zákona
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
c) údaje o způsobu získávání údajů podle písmen a) a b),
d) dokumenty obsahující údaje podle písmen a) a b).
(2) Pokud je povinnou osobou podle odstavce 1 advokát, notář, daňový poradce, soudní
exekutor nebo auditor, může vyžádat údaje a dokumenty podle odstavce 1 pouze ústřední
kontaktní orgán podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při správě daní, a to pouze
za účelem výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní nebo v případě zjištění
skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a
dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši
přesahující hodnotu 500000 Kč. Ustanovení § 26 odst. 1 a 2 a § 27 odst. 1, 2 a 4 zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se
použijí obdobně.
_____________________
30)

Směrnice Rady 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU,
pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz.“.
CELEX: 32016L2258
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