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O B S A H :

367. Nař ízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS CoV-2

368. Sdě lení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

369. Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. září 2020

o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Vláda nařizuje podle § 12e zákona č. 164/2013
Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní
a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zá-
kona č. 299/2020 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje mimořádné prodloužení
lhůt při automatické výměně informací oznamova-
ných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

§ 2

Prodloužení lhůty pro podání oznámení

(1) Lhůta pro podání oznámení podle čl. VII
zákona č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zá-
kony v souvislosti s implementací daňových před-
pisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu
zdanění, v případě oznamovaného přeshraničního
uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok
v období ode dne

a) 25. června 2018 do dne 30. června 2020, skončí
dne 28. února 2021,

b) 1. července 2020, skončí dne 30. ledna 2021.

(2) Lhůta pro podání oznámení podle § 14n
odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění zákona
č. 343/2020 Sb., v případě oznamovaného přeshra-
ničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro za-
vedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení

byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020,
skončí dne 30. ledna 2021.

(3) Lhůta pro podání oznámení podle § 14n
odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění zákona
č. 343/2020 Sb., v případě oznamovaného přeshra-
ničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší
zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné oso-
by nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul
podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. pro-
since 2020, skončí dne 30. ledna 2021.

(4) Lhůta pro podání oznámení podle § 14n
odst. 4 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění zákona
č. 343/2020 Sb., v případě změny informace o typi-
zovaném oznamovaném přeshraničním uspořádání,
ke které došlo do dne 31. prosince 2020, skončí
dne 30. dubna 2021.

§ 3

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace

Lhůta pro poskytnutí informace o oznamova-
ném přeshraničním uspořádání podle § 14s zákona
č. 164/2013 Sb., ve znění zákona č. 343/2020 Sb.,
které bylo oznámeno do dne 31. prosince 2020,
skončí dne 30. dubna 2021.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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1) Směrnice Rady (EU) 2020/876 ze dne 24. června 2020, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou
potřebu odkladu některých lhůt pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19.
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SDĚLENÍ

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 31. srpna 2020

o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením
ze dne 17. srpna 2020 č. 833 schválila Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky.

Ministryně:

Ing. Dostálová v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 7. září 2020

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 12. prosince 2020 nové volby do za-
stupitelstva obce:

obec okres kraj

Lážovice Beroun Středočeský

Ministr:

Hamáček v. r.
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objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
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Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
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podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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