
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

409. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 22. schůze, konané dne 20. dubna 2016 

 
k daňovému balíčku /senátní tisky č. N 69/10, K 70/10 a K 71/10/ 
 
 
Senát  
 
I. 
  
 

1. podporuje 
snahy o potírání obcházení daňových povinností u daně z příjmu právnických 
osob, neboť tyto praktiky vedou k nižším daňovým příjmům národních rozpočtů, 
čímž se omezuje schopnost státu zajišťovat v plné míře veřejné služby, poškozuje 
podnikatelské prostředí vytvářením nerovných podmínek hospodářské soutěže 
a oslabuje hospodářský růst; 

 
2. vítá proto 

předkládaný balíček dokumentů, který představuje konkrétní opatření Komise 
zaměřená na spravedlivé a efektivní zdaňování příjmů právnických osob; 

 
 
II. 
 

1. podotýká, 
že oblast přímých daní náleží do kompetence jednotlivých členských států, 
nicméně s ohledem na potřebu koordinovaného přístupu ke zdanění nadnárodních 
koncernů je zavedení společných pravidel v této oblasti žádoucí;  

 
      2. je toho názoru, 

že návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se 
daňovým povinnostem, obsahuje vhodná opatření potřebná k boji proti daňovým 
únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem; 

 
      3. upozorňuje,  

že v návrhu není stanovena délka transpoziční lhůty a v ČR si případné zavedení 
této směrnice vyžádá poměrně zásadní úpravy legislativy, proto by transpoziční 
lhůta měla být stanovena v délce 24 měsíců;  



 
      4. připomíná, 

že Senát se k problematice efektivnějšího korporátního zdanění již komplexně 
vyjádřil v usnesení č. 312 z 6. 1. 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) a přístup 
Komise k této problematice podpořil; 

 
      5. podporuje 

novou vnější strategii pro efektivní zdanění a proces zlepšování dobré daňové 
správy formou společného přístupu států EU a třetích zemí, jakož i snahu Komise 
posílit spolupráci s mezinárodními partnery v boji proti daňovým únikům 
a zdokonalení opatření EU na podporu spravedlivého zdanění v globálním měřítku 
na základě mezinárodních norem; 

 
 
II. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, 
a o dalším vývoji projednávání; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Jiří Vosecký v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


