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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Právní východisko 2 a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na Listinu základních práv 

Evropské unie, zejména právo na ochranu 

osobních údajů a svobodu podnikání, 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Problémy způsobené přeshraničním 

vyhýbáním se daňové povinnosti, 

agresivním daňovým plánováním 

a škodlivou daňovou soutěží výrazně 

narostly a dostaly se do středu pozornosti 

v Unii i ve světě. Oslabováním daňové 

základny se značně snižují daňové příjmy 

členských států, což jim brání 

v uplatňování daňových politik 

podporujících růst. Zejména rozhodnutí 

týkající se struktur motivovaných daněmi 

vedou k tomu, že vykonstruovaně vysoké 

částky příjmů jsou mírně zdaněny v zemi, 

která činí předběžné rozhodnutí, a mohou 

ponechat vykonstruovaně nízké částky 

příjmu ke zdanění v některé z jiných 

zúčastněných zemí. Je tudíž naléhavě třeba 

zvýšit transparentnost. Za tímto účelem je 

třeba posílit nástroje a mechanismy zřízené 

směrnicí Rady 2011/16/EU13. 

(1) Problémy způsobené přeshraničním 

vyhýbáním se daňové povinnosti, 

agresivním daňovým plánováním 

a škodlivými daňovými praktikami 
výrazně narostly a dostaly se do středu 

pozornosti v Unii i ve světě. Oslabováním 

daňové základny se značně snižují daňové 

příjmy členských států, což jim brání 

v uplatňování daňových politik 

podporujících růst. Nicméně některá 

rozhodnutí týkající se struktur 

motivovaných daněmi vedla k tomu, že 

vykonstruovaně vysoké částky příjmů byly 

mírně zdaněny v zemi vydávající, 

pozměňující nebo revidující předběžné 

rozhodnutí, a ponechala vykonstruovaně 

nízké částky příjmu ke zdanění v některé 

z jiných zúčastněných zemí. Je tudíž 

naléhavě třeba zvýšit transparentnost 

a přijmout další opatření na úrovni EU. 

Modely neoprávněného vyhýbání se 

daňovým povinnostem by měly být 
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zrušeny. Za tímto účelem je třeba posílit 

nástroje a mechanismy zřízené směrnicí 

Rady 2011/16/EU13. 

________________ ________________ 

13 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 

15. února 2011 o správní spolupráci 

v oblasti daní a o zrušení směrnice 

77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, 

s. 1). 

13 Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 

15. února 2011 o správní spolupráci 

v oblasti daní a o zrušení směrnice 

77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, 

s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Evropská rada ve svých závěrech ze 

dne 18. prosince 2014 zdůraznila, že je 

naléhavě třeba vystupňovat úsilí v boji 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

a agresivnímu daňovému plánování 

na celosvětové úrovni i na úrovni Unie. 

Evropská rada položila důraz na 

transparentnost a uvítala záměr Komise 

předložit návrh týkající se automatické 

výměny informací o daňových 

rozhodnutích v Unii. 

(2) Evropská rada ve svých závěrech ze 

dne 18. prosince 2014 zdůraznila, že je 

naléhavě třeba vystupňovat úsilí v boji 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

a agresivnímu daňovému plánování 

na celosvětové i evropské úrovni. Evropská 

rada položila důraz na transparentnost 

a uvítala záměr Komise předložit návrh 

týkající se automatické výměny informací 

o daňových rozhodnutích v Unii. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Ve směrnici 2011/16/EU se stanoví 

povinnost výměny informací mezi 

členskými státy z vlastního podnětu v pěti 

konkrétních případech a ve stanovených 

termínech. Výměna informací z vlastního 

podnětu v případech, kdy příslušný orgán 

jednoho členského státu důvodně 

předpokládá, že může dojít k výpadku daně 

v jiném členském státě, již platí pro daňová 

rozhodnutí, jež členský stát podá 

(3) Ve směrnici 2011/16/EU se stanoví 

povinnost výměny informací mezi 

členskými státy z vlastního podnětu v pěti 

konkrétních případech a ve stanovených 

termínech a jasně se uvádí, že členské 

státy nemohou zcela libovolně podnikat 

kroky za účelem shromáždění informací 

nebo požadovat informace, které pro 

daňové záležitosti daného poplatníka 

pravděpodobně nejsou významné. 
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konkrétnímu daňovému poplatníkovi, 

pokud jde o výklad nebo uplatňování 

daňových předpisů v budoucnosti a jež 

mají přeshraniční rozměr. 

Výměna informací z vlastního podnětu 

v případech, kdy příslušný orgán jednoho 

členského státu důvodně předpokládá, 

že může dojít k výpadku daně v jiném 

členském státě, již platí pro daňová 

rozhodnutí, jež členský stát podá 

konkrétnímu daňovému poplatníkovi, 

pokud jde o výklad nebo uplatňování 

daňových předpisů v budoucnosti a jež 

mají přeshraniční rozměr. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Možnost, že poskytnutí informací může 

být odmítnuto, pokud by vedlo 

k prozrazení obchodního, průmyslového či 

profesního tajemství či obchodního 

postupu nebo pokud by poskytnutí daných 

informací odporovalo veřejnému pořádku, 

by se neměla vztahovat na ustanovení 

povinné automatické výměny informací 

o předběžných přeshraničních 

rozhodnutích a předběžných režimech 

převodních cen, aby nedošlo ke snížení 

účinnosti těchto výměn. Omezená povaha 

informací, které mají být sdíleny se všemi 

členskými státy, by měla zajistit 

dostatečnou ochranu uvedených 

obchodních zájmů. 

(5) Možnost, že poskytnutí informací může 

být odmítnuto, pokud by vedlo 

k prozrazení obchodního, průmyslového či 

profesního tajemství či obchodního 

postupu nebo pokud by poskytnutí daných 

informací odporovalo veřejnému pořádku, 

by se neměla vztahovat na ustanovení 

povinné automatické výměny informací 

o předběžných přeshraničních 

rozhodnutích a předběžných režimech 

převodních cen, aby nedošlo k omezení 

účinnosti, úlohy a náležitého fungování 

těchto výměn. Omezená povaha informací, 

které mají být sdíleny se všemi členskými 

státy, by měla zajistit minimální úroveň 

dostatečné ochrany uvedených obchodních 

zájmů. 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Předběžná daňová rozhodnutí 

zajišťují důsledné a transparentní 

dodržování právních předpisů. 



 

PE565.191v03-00 6/14 AD\1074851CS.doc 

CS 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) Transparentní daňová pravidla 

poskytují daňovým poplatníkům 

a podnikům právní jistotu a dávají podnět 

k investicím. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Za účelem využití přínosů povinné 

automatické výměny informací 

o předběžných přeshraničních 

rozhodnutích a předběžných režimech 

převodních cen by měly být informace 

sděleny neprodleně poté, co byly vydány, 

a proto by měly být stanoveny pravidelné 

intervaly pro sdělování informací. 

(6) Za účelem využití přínosů povinné 

automatické výměny informací 

o předběžných přeshraničních 

rozhodnutích a předběžných režimech 

převodních cen by měly být informace 

sděleny neprodleně poté, co byly vydány. 

V případě neplnění povinností lze zavést 

účinné a účelné sankce. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Členské státy by si měly vyměňovat 

základní informace, které mají být sděleny, 

též s Komisí. To by Komisi umožnilo 

kdykoli sledovat a vyhodnocovat účinné 

uplatňování automatické výměny 

informací o předběžných 

přeshraničních rozhodnutích 

a předběžných režimech převodních cen. 

Toto sdělení nezprostí členský stát jeho 

povinností ohlásit každou státní podporu 

(8) Členské státy by si měly vyměňovat 

základní informace s nově zřízeným 

centrálním transparentním bezpečnostním 

rejstříkem pro daňové záležitosti. Úlohou 

Komise je v souladu se Smlouvami 

usilovat o zajištění řádného uplatňování 

právních předpisů Unie v zájmu občanů. 

V této souvislosti by měla Komise 

přijmout nezbytná opatření pro sledování 

dodržování právních předpisů, aby se 
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Komisi. zabránilo vyhýbání se daňovým 

povinnostem a současně byla 

respektována daňová svrchovanost. 

Hlavní zásada, kterou představuje 

svrchovanost členských států v daňových 

záležitostech, musí být v případě přímých 

daní dodržována, přičemž nesmí být 

zásada subsidiarity nikterak ohrožena. 

Má-li se potírat agresivní daňové 

plánování, měla by Komise účinně 

a nekompromisně uplatňovat pravidla EU 

v oblasti státní podpory. Je nanejvýš 

důležité, aby podniky platily daně v těch 

zemích, v nichž vytvářejí své zisky. 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Nezbytným prvkem fungování 

účinného systému automatické výměny 

informací je zpětná vazba ze strany 

přijímajícího členského státu členskému 

státu posílajícímu informace. Je proto 

vhodné stanovit opatření umožňující 

poskytování zpětné vazby v případech, kdy 

byly informace použity a kdy nelze 

poskytnout zpětnou vazbu podle jiných 

ustanovení směrnice 2011/16/EU. 

(9) Nezbytným prvkem fungování 

účinného systému automatické výměny 

informací je zpětná vazba ze strany 

přijímajícího členského státu členskému 

státu posílajícímu informace, pokud se tím 

podporuje správní spolupráce mezi 

členskými státy. Je proto vhodné stanovit 

opatření umožňující poskytování zpětné 

vazby v případech, kdy byly informace 

použity a kdy nelze poskytnout zpětnou 

vazbu podle jiných ustanovení směrnice 

2011/16/EU. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Členské státy by měly přijmout 

veškerá nezbytná opatření, aby odstranily 

veškeré překážky, které by mohly bránit 

účinné a co nejširší povinné automatické 

výměně informací o předběžných 

(11) Členské státy by měly za účelem 

posílení spolupráce a transparentnosti 
přijmout veškerá nezbytná opatření, aby 

odstranily veškeré překážky, které by 

mohly bránit účinné a co nejširší povinné 
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přeshraničních rozhodnutích a předběžných 

režimech převodních cen. 

automatické výměně informací 

o předběžných přeshraničních 

rozhodnutích a předběžných režimech 

převodních cen, přičemž je jako minimální 

standard třeba zohlednit celosvětový 

standard OECD pro automatickou 

výměnu informací a také skutečnost, že se 

členské státy zavázaly přijmout opatření, 

která zabrání obcházení daňových 

povinností tím, že zavedou modely skupiny 

G20 a OECD pro předkládání zpráv za 

jednotlivé země a případně zváží zpřísnění 

těchto modelů. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Je třeba rovněž zohlednit 

odůvodněné stanovisko švédského 

parlamentu k zásadě subsidiarity 

stanovené v článku 6 protokolu č. 2, 

v němž potvrzuje, že současný návrh 

zůstává v mezích toho, co je pro dosažení 

účinné výměny informací nezbytné, ačkoli 

se na druhé straně domnívá, že široké 

rozpětí požadavku na poskytování 

informací může vytvářet natolik obrovské 

množství informací, že by mohlo bránit 

dosažení vytčeného cíle, a v němž švédský 

parlament rovněž vyjadřuje obavy nad 

tím, že současný návrh překračuje 

v některých ohledech rámec toho, co je 

nezbytné, včetně dlouhého období 

retroaktivity. 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15b) Je zásadní, aby byla zachována 

základní zásada svrchovanosti členských 



 

AD\1074851CS.doc 9/14 PE565.191v03-00 

 CS 

států v daňových záležitostech, pokud jde 

o přímé daně, a aby stávající návrh 

neohrozil zásadu subsidiarity. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Tato směrnice dodržuje základní 

lidská práva a ctí zásady uznávané zejména 

Listinou základních práv Evropské unie. 

Cílem této směrnice je zejména zajistit 

plné dodržování práva na ochranu osobních 

údajů a svobody podnikání. 

(16) Tato směrnice dodržuje základní 

lidská práva a ctí zásady uznávané zejména 

Listinou základních práv Evropské unie. 

Cílem této směrnice je zejména zajistit 

plné dodržování práva na ochranu osobních 

údajů a svobody podnikání. Osobní údaje 

musí být zpracovávány pro stanovené, 

výslovně vyjádřené a legitimní účely 

a pouze v případě, že je to přiměřené, 

podstatné a nepřesahující míru s ohledem 

na účel. Veškerá omezení těchto práv by 

měla být uplatněna výlučně za 

předpokladu, že tato omezení splňují 

podmínky obsažené v čl. 52 odst. 1 Listiny 

základních práv. Při dodržení zásady 

proporcionality mohou být omezení 

zavedena pouze tehdy, pokud splňují 

nezbytné a skutečné cíle obecného zájmu, 

které uznává právo, nebo potřebu ochrany 

práv a svobod druhého. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Jelikož cíle této směrnice, totiž účinné 

správní spolupráce mezi členskými státy za 

podmínek slučitelných s řádným 

fungováním vnitřního trhu, nemůže být 

uspokojivě dosaženo na úrovni členských 

států, ale spíše jej může být z důvodu 

požadované jednotnosti a efektivnosti lépe 

dosaženo na úrovni Unie, může Unie 

(17) Jelikož cíle této směrnice, totiž účinné 

správní spolupráce mezi členskými státy za 

podmínek slučitelných s řádným 

fungováním vnitřního trhu, nemůže být 

uspokojivě dosaženo na úrovni členských 

států, ale spíše jej může být z důvodu 

požadované jednotnosti a efektivnosti lépe 

dosaženo na evropské úrovni, může Unie 



 

PE565.191v03-00 10/14 AD\1074851CS.doc 

CS 

přijmout opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou 

v uvedeném článku nepřekračuje tato 

směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 

dosažení tohoto cíle. 

přijmout opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou 

v uvedeném článku nepřekračuje tato 

směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 

dosažení tohoto cíle. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a 

Směrnice 2011/16/EU 

Čl. 3 – bod 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) pro účely čl. 8 odst. 1 a článku 8a 

systematické sdělování předem určených 

informací jinému členskému státu bez 

předchozí žádosti a v předem stanovených 

pravidelných odstupech. Pro účely čl. 8 

odst. 1 se dostupnými informacemi 

rozumějí informace v daňových záznamech 

sdělujícího členského státu, jež lze získat 

postupy pro shromažďování 

a zpracovávání informací v daném 

členském státě. 

a) pro účely čl. 8 odst. 1 a článku 8a 

systematické sdělování předem určených 

informací jinému členskému státu bez 

předchozí žádosti a v předem stanovených 

pravidelných odstupech za účelem 

zajištění pravidelného a řádného 

využívání výhod, které vyplývají 

z automatické výměny informací. Pro 

účely čl. 8 odst. 1 se dostupnými 

informacemi rozumějí informace 

v daňových záznamech sdělujícího 

členského státu, jež lze získat postupy pro 

shromažďování a zpracovávání informací 

v daném členském státě. 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2011/16/EU 

Čl. 8a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Příslušný orgán členského státu, který 

vydává nebo mění předběžné rozhodnutí 

o přeshraničních věcech nebo předběžný 

režim převodních cen po datu vstupu této 

směrnice v platnost, o tom prostřednictvím 

automatické výměny sdělí informace 

příslušným orgánům všech ostatních 

1. Příslušný orgán členského státu, který 

vydává nebo mění předběžné rozhodnutí 

o přeshraničních věcech nebo předběžný 

režim převodních cen po datu vstupu této 

směrnice v platnost, o tom prostřednictvím 

automatické výměny sdělí informace 

příslušným orgánům všech ostatních 



 

AD\1074851CS.doc 11/14 PE565.191v03-00 

 CS 

členských států, jakož i Evropské komisi. členských států a nově zřízenému 

centrálnímu transparentnímu rejstříku 

pro daňové záležitosti. Komise hodnotí 

a sleduje účinné uplatňování automatické 

výměny informací. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2011/16/EU 

Čl. 8a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Příslušný orgán členského státu rovněž 

sdělí příslušným orgánům všech ostatních 

členských států, jakož i Evropské komisi 

informace o předběžných 

přeshraničních rozhodnutích a předběžných 

režimech převodních cen vydaných 

v období začínajícím deset let před 

vstupem této směrnice v platnost, avšak 

stále platných ke dni vstupu této směrnice 

v platnost. 

2. Příslušný orgán členského státu rovněž 

sdělí příslušným orgánům všech ostatních 

členských států a centrálnímu 

transparentnímu rejstříku pro daňové 

záležitosti informace o předběžných 

přeshraničních rozhodnutích a předběžných 

režimech převodních cen vydaných 

v období začínajícím pět let před vstupem 

této směrnice v platnost, avšak stále 

platných a aktuálních ke dni vstupu této 

směrnice v platnost. 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2011/16/EU 

Čl. 8 a – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Příslušný orgán, jemuž jsou informace 

sděleny podle odstavce 1, neprodleně a 

v každém případě do sedmi pracovních dnů 

od obdržení potvrdí pokud možno 

elektronickými prostředky jejich přijetí 

příslušnému orgánu, který je poskytl.  

7. Příslušný orgán, jemuž jsou informace 

sděleny podle odstavce 1, neprodleně a 

v každém případě do sedmi pracovních dnů 

od obdržení potvrdí pokud možno 

elektronickými prostředky jejich přijetí 

příslušnému orgánu, který je poskytl, 

a přispěje tak k fungování účinného 

systému automatické výměny informací. 
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Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2011/16/EU 

Čl. 23 a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise nakládá s informacemi, které jí 

jsou poskytnuty podle této směrnice, jako 

s důvěrnými v souladu s předpisy platnými 

pro orgány Unie.  

1. Komise nakládá s informacemi, které jí 

jsou poskytnuty podle této směrnice, jako 

s důvěrnými v souladu s předpisy platnými 

pro orgány Unie, jak je zakotveno 

v článku 8 Listiny základních práv 

Evropské unie.   

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

Směrnice 2011/16/EU 

Článek 25 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 25a 

 Tato směrnice musí být v souladu 

s vývojem OECD a musí brát v úvahu 

ucelený soubor pravidel OECD 

obsažených ve standardu pro 

automatickou výměnu informací 

o finančních účtech.“ 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – bod 9 b (nový) 

Směrnice 2011/16/EU 

Článek 25 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9b) Vkládá se nový článek, který zní: 

 „Článek 25b 
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 Tato směrnice nebrání členským státům 

použít další opatření pro rozvoj 

vnitrostátních nebo smluvních ustanovení 

k předcházení vyhýbání se daňovým 

povinnostem.“ 
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