
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

312. 

USNESENÍ SENÁTU 
ze 17. schůze, konané dne 6. ledna 2016 

 
 
ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní 
systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, 
kde je třeba jednat /senátní tisk č. K 26/10/ 
 
Senát  
 
I.  
podporuje  
v obecné rovině snahy o transparentnější a spravedlivější přístup ke korporátnímu 
zdanění a potírání zneužívání daňových předpisů, které vede k nižším daňovým příjmům 
národních rozpočtů a omezuje tím schopnost státu zajišťovat v plné míře veřejné služby, 
poškozuje podnikatelské prostředí vytvářením nerovných podmínek hospodářské soutěže 
a oslabuje hospodářský růst;  
 
II.  
1. vítá proto  
předložený akční plán, který představuje konkrétní opatření Komise zaměřená 
na spravedlivé a efektivní zdaňování příjmů právnických osob a klade si primárně za cíl  
- obnovit vazbu mezi místem zdanění a místem výkonu hospodářské činnosti a  
- zajistit, aby právnické osoby nemohly využít různých mezer v daňových zákonech a 
agresivního daňového plánování k obcházení svých daňových povinností;  
 
2. souhlasí  
s tím, aby Komise při přípravě nových návrhů v této oblasti zohledňovala doporučení 
projektu OECD proti oslabování daňové základny a přesouvání zisku (BEPS), jelikož tato 
iniciativa sleduje podobné cíle a je žádoucí, aby byla pravidla vymezující základní rámec 
zdaňování právnických osob, především pak velkých korporací, koherentní 
na celosvětové úrovni;  
 
3. podporuje  
rámcovou pozici vlády k tomuto dokumentu, jelikož správně identifikuje možné 
problematické aspekty např. v souvislosti se společným konsolidovaným základem daně 
z příjmů, přičemž se ve shodě s vládou domnívá, že úsilí by se mělo prioritně věnovat 
nalezení optimálního a efektivního evropského rámce pro výpočet daňového základu 
pro právnické osoby bez aspektů konsolidace, což Senát podpořil ve svém usnesení 



z 9. června 2011 k návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně 
z příjmů právnických osob;  
 
III.  
 
1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalších 
iniciativách navazujících na toto sdělení Komise;  
 
2. pověřuje  
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Emilie Třísková v. r. 
ověřovatelka Senátu 

 


