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Pokyny pro správné využití údajů obsažených ve zprávách podle zemí                
(Country-by-Country-Reporting, CbCR) 

Novelou č. 305/2017 Sb. byla do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě 
daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavedena 
povinná automatická výměna informací zpráv podle zemí (dále jen „zprávy CbCR“). Finanční 
správy jednotlivých jurisdikcí, v nichž nadnárodní skupiny podniků působí, začnou 
od června 2018 vyměňovat tyto zprávy CbCR v rámci automatické výměny informací. 
Finanční správy touto výměnou získávají účinný nástroj pro posouzení převodních cen v rámci 
jednotlivých nadnárodních skupin podniků. 
 
Veškeré informace získané prostřednictvím zprávy CbCR podléhají mlčenlivosti ve smyslu 
§ 52 až § 55 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Informace získané prostřednictvím zprávy CbCR může správce daně využít pro účely:  

- posuzování rizik při využití institutu převodních cen,  
- posuzování rizik souvisejících s erozí základu daně a přesouváním zisků,  
- ekonomické a statistické analýzy. 

 
Správce daně nesmí provádět úpravy základu daně pouze na základě informací získaných 
prostřednictvím zprávy CbCR. Informace ze zprávy CbCR nelze použít jako náhradu 
za podrobnou analýzu převodních cen jednotlivých transakcí a cen, která by měla být 
založená na funkční a srovnávací analýze. Informace ze zprávy CbCR samy o sobě 
nepředstavují nezvratný důkaz o tom, jestli převodní ceny jsou nebo nejsou vhodně 
nastaveny. Údaje ze zprávy CbCR mohou být pouze indicií pro další prověřování informací 
týkajících se dotčených daňových subjektů v oblasti převodních cen a pro výběr daňových 
subjektů pro daňovou kontrolu. 
 
V případě zjištění porušení účelu použití informací získaných prostřednictvím zprávy CbCR 
informuje nadřízený zaměstnanec příslušného pracovníka správce daně (na územním 
pracovišti nebo finančním úřadě) prostřednictvím metodika mezinárodního zdaňování 
finančního úřadu o této skutečnosti Oddělení mezinárodní spolupráce – přímé daně 
Generálního finančního ředitelství. Generální finanční ředitelství toto porušení účelu použití 
zprávy CbCR neprodleně oznámí koordinačnímu orgánu OECD, resp. příslušnému orgánu 
v rámci bilaterální dohody, kterou uzavřela Česká republika s jiným státem. 
 
Oddělení mezinárodní spolupráce – přímé daně Generálního finančního ředitelství bude 
každoročně v termínech stanovených Evropskou komisí a OECD oznamovat roční hodnocení 
efektivnosti a dosažené výsledky automatické výměny informací CbCR. Dále každoročně 
poskytne Evropské komisi a dalším oprávněným stranám statistické údaje o počtu 
automatických výměn podle jednotlivých států a informace přínosech a změnách, které 
souvisejí s uskutečněnými výměnami informací.  
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