
 
 
 
"V souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás žádám o poskytnutí informace, se kterými konkrétními státy má Česká republika 
uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o výměně informací, na základě které lze  
v souladu s ust. § 36 zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, získávat srovnatelné informace  
o evidovaných tržbách ve smyslu tohoto ustanovení. Žádám o sdělení právního stavu  
ke dni 31.1. 2017." 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 6. ledna 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"V souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás žádám o poskytnutí informace, se kterými konkrétními státy má Česká republika 
uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o výměně informací, na základě které lze v 
souladu s ust. § 36 zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, získávat srovnatelné informace o 
evidovaných tržbách ve smyslu tohoto ustanovení. Žádám o sdělení právního stavu ke dni 
31.1. 2017." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje následující.  
V dohodách o výměně informací v daňových záležitostech není nikterak sjednáno omezení, 
které by limitovalo výměnu informací ve vztahu k evidovaným tržbám. Seznam těchto dohod 
je uveden na internetových stránkách ministerstva v záložce legislativa, mezinárodní 
spolupráce, jde o seznam tzv. TIEA dohod: 
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea.  
(jedná se o státy Britské Panenské ostrovy, Jersey, Bermudy, Ostrov Man, Guernsey, 
Republika San Marino, Kajmanské ostrovy, Andorrské knížectví, Bahamské společenství, 
Monacké knížectví, Cookovy ostrovy a Aruba). 
 
 Požadavky ustanovení § 36 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, 
splňuje také mnohostranná Úmluva o vzájemné spolupráci v daňových záležitostech, podle 
níž lze taktéž informace měnit. Ta má v oblasti předávání informací v daňových záležitostech 
stěžejní význam. Úmluva byla vyhlášena dne 27. ledna 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv 
č. 2/2014 České republiky a vstoupila pro ni v platnost dne 1. února 2014. Použitelnou se stala 
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ve vztahu ke zdaňovacím obdobím začínajícím dnem 1. ledna 2015 včetně. Tam, kde 
zdaňovací období neexistuje, se Úmluva vztahuje na daňové povinnosti vzniklé od 1. ledna 
2015 včetně. V příloze Vám ministerstvo zasílá aktualizovaný seznam smluvních stran této 
Úmluvy, který je k dispozici též na webových stránkách ministerstva pod odkazem na webové 
stránky OECD:  
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf 
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