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DOHODY O VÝMĚNĚ INFORMACÍ 

 

Mezinárodní vládní dohody o výměně 
informací v daňových záležitostech 
umožňují výměnu informací nezbytných 
pro účely správného stanovení daně 
poplatníků smluvních stran, případně pro 
účely trestního řízení ve vztahu k daňovým 
deliktům. 
 

Na jejich podkladě lze např. od smluvních 
států získat potřebné informace bez ohledu 
na to, zda jsou tyto informace jsou v držení 
bank či jiných finančních institucí. 
 

Na počátku roku 2013 vstoupily v účinnost 
dohody o výměně informací v daňových 
záležitostech uzavřené mezi Českou 
republikou a Jersey, Bermudami, Ostrovem 
Man, Guernsey, San Marinem a Britskými 
Panenskými ostrovy. 
  
K ratifikačnímu procesu byly předány texty 
dohod např. s Kajmanskými ostrovy, 
Andorou, Bahamami,  ostrovem Saint 
Maarten, Arubou, Belize a Cookovými 
ostrovy. Na konci loňského roku byl také 
sjednán text dohody mezi Českou 
republikou a Monakem. 
 

Daně, kterých se uvedené dohody týkají, 
jsou z pohledu České republiky především 
daň z příjmů právnických osob, daň 
z příjmů fyzických osob, daň z nemovitostí 
a daň z přidané hodnoty. 
 

Nicméně u San Marina a Jersey se výměna 
informací týká všech druhů daní platných 
v České republice tj. např. spotřební daně 
apod. 
 

Výměna informací se provádí na žádost 
žádající strany. Dožádaná strana provádí 
opatření na sběr informací, kterými jsou 
chápany zákony a správní nebo soudní 
postupy, které umožní smluvní straně 
získat a poskytnout požadované informace. 
 

Příslušný orgán žádající strany musí 
prokázat, že požadované informace jsou 
významné pro žádající stranu a pro tyto 
účely poskytnout dožádané straně 
příslušné informace.  
 

Druh poskytovaných informací je blíže 
specifikován v dohodách a týká se např. 
informací v držení bank a jiných finančních 
institucí, informací týkajících se vlastnictví 
společnosti, sdružení, trustů a jiných. 
 

Dohody o výměně informací obsahují i 
klauzuli, že příslušný orgán dožádané 
strany může odmítnout poskytnout 
informace a to především z důvodů 
nevyčerpaných opravných prostředků 
dostupných na svém území apod. 
 

Nabízíme klientům, kteří využívají uvedené 
jurisdikce k daňovému plánování 
prokonzultovat možné daňové souvislosti 
s našimi odborníky. 

 

RUČENÍ ZA NEZAPLACENOU DAŇ 
 

Generální finanční ředitelství vydalo 
informaci, ve které sděluje, že správce 
daně nebude zatím vyzývat ručitele 
k úhradě nedoplatků na dani z přidané 
hodnoty.  
 

Institut ručení podle ustanovení § 109 odst. 
2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty 
nabyl účinnosti dne 1.4.2013.  
 

V praxi to znamená, že příjemce 
zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou 
daň z přidané hodnoty, pokud je úplata za 
zdanitelné plnění poskytnuta zčásti nebo 
zcela bezhotovostním převodem na jiný 
účet než je účet poskytovatele zdanitelného 
plnění, který je zveřejněn správcem daně.  
 

Generální finanční ředitelství si dle 
uvedeného sdělení uvědomuje, že institut 
ručení,  resp. proces nahlašování a 
ověřování a zveřejňování čísel účtů plátců 
daně není z důvodu časové náročnosti plně 
funkční a stále probíhá. Z tohoto důvodu 
nebude až do 30. 9. 2013 vyzývat ručitele 
k úhradě daňového nedoplatku. 
 

V praxi nastávají problémy, že jsou 
zveřejněna čísla účtů, která daňový subjekt 
nechtěl zveřejnit, a naopak čísla určená ke 
zveřejnění nebyla zveřejněna, což může 
daňovým subjektům činit potíže 
v obchodním styku. S ohledem na tuto 
situaci doporučujeme na 
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www.daneelektronicky.cz ověřit čísla účtů 
zveřejněných správcem daně a případně se 
správcem daně sjednat nápravu.  

 

NOVÁ SAZBA SRÁŽKOVÉ DANĚ 
 

S účinností od 1.1.2013  byla zavedena nová 
35% sazba daně vybírané srážkou. Tato daň 
se uplatní při výplatách příjmů cizím 
daňovým rezidentům, kteří nejsou 
rezidenty  

- jiného členského státu EU nebo 

-  Evropského hospodářského prostoru, 
nebo  

-  státu, s nímž ČR uzavřela smlouvu o 
zamezení dvojímu zdanění nebo  

- státu s nímž existuje účinná smlouvu či 
dohodou upravující výměnu informací 
v daňových záležitostech (viz výše). 

Generální finanční ředitelství vydalo 
informaci k prokázání daňové rezidence u 
fyzických a právnických osob pro účely 
stanovení srážkové daně dle zákona o 
daních z příjmů.  
 

Uvedená informace je adresována 
především plátcům daně, kteří odpovídají 
za správnou aplikaci srážkové daně. 
V případech, kdy poplatník neprokáže, že 
je daňovým rezidentem ČR nebo jiného 
smluvního státu, bude považován za 
rezidenta nesmluvního státu a uplatní se 
35% srážková daň.  

 

Ministerstvo financí spíše podpůrně uvádí, 
jakými způsoby lze daňovou rezidenci 
prokazovat – např. průkazem totožnosti u 
fyzické osoby, zápisem sídla právnické 
osoby v příslušném veřejném rejstříku nebo 
čestným prohlášením všech osob. Pokud by 
měl plátce příjmu pochybnosti o daňové 
rezidenci osoby, které zdanitelný příjem 
vyplácí, doporučujeme, aby požadoval 
potvrzení o daňové rezidenci vydané 
příslušným finančním orgánem příslušného 
státu.  
 

_______________________________ 

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze 
základní informace, které v žádném 
případě nemohou nahradit plné znění 

příslušných právních předpisů. Informace 
uvedené v těchto Daňových novinkách 
nejsou právní radou nebo stanoviskem. 
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík 
nenese zodpovědnost za jakékoli aktivity či 
jednání vzniklé v důsledku informací 
v tomto vydání obsažených.  

V případě potřeby podrobnějších informací 
a při řešení konkrétních problémů se 
laskavě obraťte na kteréhokoliv daňového 
poradce v advokátní kanceláři Kocián Šolc 
Balaštík. Velmi rádi Vám poskytneme 
podrobnější informace k výše uvedené 
problematice. 

Daňové novinky Vám zasíláme jako 
obchodnímu partnerovi advokátní 
kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud si 
nepřejete, aby Vám byly nadále 
doručovány, můžete se odhlásit zde: 
http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe/tn. 

Kontakty na daňový tým KŠB: 

tel. č.: 224 103 316 

Pavla Blažková  pblazkova@ksb.cz 

Jan Černohouz  jcernohouz@ksb.cz 

Marek Kurka  mkurka@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 


