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1. Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila harmonizaci korporátní daně 

v Evropské unii. Tuto problematiku jsem si vybrala, protože se všeobecně diskutuje pouze o 

harmonizaci nepřímých daní a to především daně z přidané hodnoty a spotřebních daní, ale o 

harmonizaci přímých daní není až takový všeobecný přehled.  

Harmonizační snahy se v Evropské unii projevují již od jejího počátku. Původní plán 

harmonizovat korporátní daně vcelku rychle ztroskotal, neboť na první pohled se daňové 

systémy členských států zdály velmi podobné, ale při bližším prozkoumání začaly vyvstávat 

velké odlišnosti. Státy se navíc této suverenity nechtěly vzdát a je tomu tak stále. 

 Během ekonomické krize navíc došlo k rapidnímu poklesu důvěry občanů 

v Evropskou unii. Od roku 2009 se začíná Evropská unie ocitat v dluhové krizi, kterou mají 

na svědomí státy s nezodpovědnou fiskální politikou, ale také táhlá celosvětová finanční 

krize. Řecko bylo zasaženo dluhovou krizí nejdříve, v dubnu 2010 muselo požádat o 

financování ze zdrojů Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. Následovalo Irsko a 

v roce 2011 Portugalsko. Jako reakci na danou situaci schválilo 23 členských zemí, 

s výjimkou Velké Británie, Švédska, České republiky a Maďarska, Pakt pro euro plus, který 

nařizuje zakotvit v ústavě vyrovnané hospodaření veřejných financí, zvedat důchodový věk, 

umožňuje ovlivňovat mzdy a stanovuje jednotný základ firemní daně. 

Další krok nastal 2. března 2012, kdy 25 zemí podepsalo smlouvu o rozpočtové 

odpovědnosti. Nepřipojila se k ní Česká republika a Velká Británie. Smlouva počítá s tím, že 

státy do svého právního řádu, nejlépe přímo do ústavy, mají zakotvit pravidlo, že by jejich 

strukturální rozpočet měl být v podstatě vyrovnaný nebo v přebytku.  

Ministři financí ze 17. zemí platících eurem se 30. 3. 2012 shodli na navýšení 

Evropského stabilizačního mechanizmu z původních 500 miliard EUR na 700 miliard EUR.   

Tato částka má sloužit jako poslední záchrana zemím s vysokým státním dluhem.  

V březnu 2013 nastal výrazný zlom. Kyperský státní dluh dosáhl výše 87% k HDP a 

Kypr tak požádal o pomoc Evropskou unii a Mezinárodní měnový fond. Kypr obdrží přibližně 

10 miliard EUR. Podmínky jsou takové, že Kypr musí nashromáždit minimálně 5,8 miliard 

EUR na záchranu sám. Tyto peníze získá pomocí dodatečného zdanění vkladu nad 100 000 

EUR ve dvou největších kyperských bankách Bank of Cyprus a Laiki. Hlavním cílem bylo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_Brit%C3%A1nie
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zdanění miliardových vkladů pocházejících z Ruska, ovšem tito vkladatelé využili chaosu, 

který v zemi zavládl, a své peníze si převedli do bezpečných destinací.  

A tak potřebou část 5,8 miliard EUR zaplatí většinou podnikatelé, kteří si v době krize 

šetřili své finance. Původní sazba se měla pochybovat kolem 20% aktuálně je na 60 % 

z částky přesahující 100 000 EUR.   

Přičemž občané si mohou denně vybrat z bankomatu maximálně 300 EUR. Tato 

situace otřásla, jak občany Kypru, tak celé eurozóny. Všeobecně je sice známo, že Kypr se 

řadí v rámci Evropské unie mezi daňové ráje, ale jako národní měnu přijalo euro před 5 lety a 

proto nikdo takový vývoj neočekával. Je tedy nasnadě, že občané a společnosti budou 

obezřetní a s rostoucí centralizaci řízení do Bruselu nebudou, tak optimističtí jako tomu bylo 

doposud. [9],[19]  

V první části práce vysvětlím základní pojmy, které s danou problematikou souvisí. 

Především se bude jednat o globalizaci, daňovou konkurenci, stupně harmonizace, daňové 

systémy a jiné oblasti. V další části popíši  vývoj harmonizace v Evropské unii a možné 

způsoby jeho uskutečnění včetně analýzy a vyhodnocení těchto možností. V předposlední 

části se zaměřím na způsob harmonizace korporátní daně, prostřednictvím návrhu společného 

konsolidovaného základu daně a uvedu také budoucí očekávání a vývoj tohoto návrhu. 

Poslední část bude věnována shrnutí celé práce. 

Hlavním cílem této práce bude vytvoření mého návrhu k dosažení harmonizace 

korporátní daně v Evropské unii. K tomu abych dosáhla, určeného cíle, využiji všechny části 

své diplomové práce.  
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2. Teoretické vymezení pojmů v oblasti harmonizace daní   

    v Evropské unii 

2.1. Globalizace  

Po staletí byly od sebe jednotlivé země separovány z hlediska vzdálenosti, vyspělosti, 

kultury, ekonomického vývoje či jazyka. Důležitý zlom nastal až v  polovině 20. století, kdy 

došlo k revoluci v dopravě. Železniční, silniční, lodní a letecká doprava výrazně zrychlila a 

zkvalitněla. Společnosti, tak začaly hledat nová odbytiště na jiných mnohem vzdálenějších 

místech. Mohly si dovolit hledat kvalitnější, levnější nebo zkušenější partnery v jiných 

zemích či dokonce kontinentech. Společnosti začaly otevírat nové pobočky a spojovat se 

s jinými společnostmi v zahraničí. Nastal počátek světové globalizace v ekonomice, kultuře, 

vědě, obchodu a jiných odvětví.  

Výjimečnou roli sehrály Spojené státy americké, neboť v 60. letech 20. století začaly 

expandovat na evropské trhy. A došlo tak ke střetu dvou odlišných kultur včetně způsoby 

výroby a chování. V 70. letech se zapojilo i Japonsko, které zažívalo obrovskou ekonomickou 

expanzi. A v konečném důsledku zboží z Japonska zcela zruinovalo některá odvětví 

v ostatních zemích.[2] 

2.2. Globalizace a hranice 

V posledních zhruba dvaceti letech dosáhla mezinárodní globalizace takové úrovně, že 

doslova boří hranice mezi státy. Pro jednotlivé země začíná být obtížné určit výnosy či obraty, 

které se uskutečňují na jejich území. A dokonce zda mohou tyto částky zdaňovat. Vznikají 

nadnárodní společnosti a složité firemní struktury.  Na denním pořádku jsou problematické 

ekonomické činnosti poskytování služeb či finanční deriváty a mnoho dalších. Na základě 

těchto spletitých transakcí tak může docházet k problému se zdaňováním.  

Na tento problém existují dva pohledy a to spolupráce jednotlivých států a společná 

koordinace a následná daňová harmonizace. Nebo zachování daňové konkurence mezi státy. 

2.3. Daň 

Obecnou definicí slova daň, je povinná nenávratná platba do veřejného rozpočtu. Tato 

povinnost je vymezena zákony. Tato platba je neekvivalentní a poplatník nemá nárok na 

protihodnotu plynoucí ze zaplacené daně.  
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2.4. Daňová konkurence 

Státy cíleně snižují sazby a tak celkovou daň, aby na své území přilákaly co nejvíce 

společností a možných investorů. V této oblasti hrají nedůležitější roli daňové ráje. Daňové 

ráje se vyskytují po celém světě a dokonce i v samotné Evropě. Zde především Andorra, 

Lichtenštejnsko a Monako.  

Země, kterým se na úkor daňových rájů krátí příjmy veřejných rozpočtů, provádějí 

kroky, které tomu mají zabránit. OECD se zaměřila na boj proti daňovým rájům a nekalé 

daňové konkurenci. Postupně se přidaly země G8 a Evropské unie. Definice daňového ráje 

podle OECD je tedy země, ve které nejsou uvalovány žádné nebo pouze nominální daně. 

Informace potřebné pro stanovení daňové povinnosti nejsou běžně dostupné. Legislativa země 

zamezuje ostatním vládám přístup k informacím o poplatnících. Bankovní systém je na 

vysoké úrovni a taktéž bankovní tajemství je těžce prolomitelné. V zemi jsou kvalitní právní 

služby a politicko-ekonomická situace je stabilní. OECD zařazuje země do tří listin a to černé, 

šedé a bíle z platností od 4. dubna 2009. V bílé listině jsou zařazeny všechny země, které 

implementovaly do své národní legislativy mezinárodní standardy anebo v tomto směru 

výrazně pokročily. Je to Argentina, Austrálie, Barbados, Bahrajn, Britské Panenské ostrovy, 

Belgie, Bermudy, Kanada, Kajmanské ostrovy, Čína, Česká republika, Dánsko, Finsko, 

Francie, Německo, Řecko, Jersey, Maďarsko, Polsko, Rusko a mnoho dalších. V šedé listině 

jsou zařazeny země, které přislíbily spolupráci, ale ještě tak plně neučinili.  

Na černé listině nejsou aktuálně umístněny žádné země. V minulosti tam byl umístěn 

Urugvay, Kostarika, Fillipíny a Malajsie. Jelikož se tyto země zavázaly ke spolupráci, byly 

přeřazeny do listiny šedé. Podmínkou přeřazení do bíle listiny, je uzavření minimálně 12 

bilaterálních smluv o výměně a sdílení informací s jinou zemí. Přičemž jedinou podmínkou je, 

že smlouva nesmí být uzavřena s jiným daňovým rájem.  Česká republika tedy má zcela nový 

typ mezinárodních smluv o výměně informací, které jsou dosti podobné smlouvám o 

zamezení dvojího zdanění uzavíraných na základě  

Směrnice Rady 77/799/EHS z 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci příslušných orgánů 

členských států v oblasti přímých daní a pojistného a memorand o porozumění. 

V současnosti je uzavřeno šest smluv a to s Britskými Panenskými ostrovy, Jersey, 

Bermudami, Ostrovem Man a  Guernsey. [10] 
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Tabulka 2.1. Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových 

záležitostech 

Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dohody_informace_dan_zalezitosti_smlouvy.html 

Na základě těchto smluv je možné dožádat důležité informace pro účely správy daní. 

Především kdo je vlastníkem, v čem společnost podniká, jaký je stav konta a kam směřují 

peněžní prostředky společnosti. A to bez ohledu na to, zda tyto informace drží banky či jiné 

finanční instituce. Informace jsou dostupné pouze na dožádání. Neprobíhá tedy automatická 

výměna informací. Jelikož stačí pouze 12 uzavřených bilaterálních smluv, některé státy 

například Lichtenštejnsko nebo Monako nechtějí uzavírat další. A proto dochází k mírné 

stagnaci nárůstu nově uzavřených smluv. Podle OECD ovšem není hranice 12 smluv 

směrodatná a daňové ráje nesmějí žádosti dalších možných partnerů ignorovat. V roce 2009 

proběhl summit G 20 v Londýně, kde bylo rozhodnuto, jakým způsobem se budou sankciovat 

nespolupracující daňové ráje. A to především odepření pomoci Mezinárodního měnového 

fondu nebo Světové banky. A také zákazem mezinárodních organizací investovat v těchto 

oblastech.[11]  

2.4.1 Boj Evropské unie proti daňovým rájům 

Evropská unie podle předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye přichází kvůli 

daňovým únikům každý rok o zhruba bilion eur (téměř 26 bilionů korun). Není tedy 

překvapení, že tradiční odpůrci daňových rájů Francie a Německo uskutečnily další kroky 

k jejich omezení. Vznikl společný projekt boje proti daňovým rájům, do kterého se zapojily 

již zmiňované Německo a Francie a dále pak Velká Británie, Španělsko, Polsko a nově také 

Holandsko, Belgie a Rumunsko. Cíl tohoto projektu je vytvoření tlaku především na členské 

země Evropské unie, které mají tyto preferenční daňové režimy.  

Smluvní stát Platnost ode dne 
Sbírka mezinárodních 

smluv 

Britské Panenské ostrovy 19. 12. 2012, prováděcí článek 16 6/2013 Sb. m. s. 

Jersey 14. 3. 2012, prováděcí článek 14 51/2012 Sb. m. s. 

Bermudy 14. 3. 2012, prováděcí článek 14 51/2012 Sb. m. s. 

Ostrov Man 18. 5. 2012, prováděcí článek 14 3/2013 Sb. m. s. 

Guernsey 9. 7. 2012, prováděcí článek 16 2/2013 Sb. m. s. 

Republika San Marino 6. 9. 2012, prováděcí článek 1 4/2013 Sb. m. s. 
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Velký tlak je vyvíjen na Rakousko a Lucembursko, kde stále platí bankovní tajemství. 

Tyto země nepředávají informace o pohybech peněz na účtech svých klientů a to ani 

finančním úřadům či policii. Francouzský ministr pro rozpočet Bernard Cazeneve dokonce 

prohlásil, že státy které nebudou spolupracovat při výměně bankovních informací, mohou být 

uvedeny na černou listinu OECD. Tím by hluboce utrpěla pověst Rakouska i Lucemburska.   

Lucembursko tedy souhlasilo a na základě vyvíjeného tlaku, bude spolupracovat a 

částečně toto tajemství prolomí. Rakousko se proti tomuto tlaku výrazně ohradilo a nadále 

chtělo, dle slov ministryně financí Marii Fekterové, bankovní tajemství udržet, neboť je 

součástí ústavy. Tlak je ovšem tak velký, že se v současné době jedná o částečném prolomení 

bankovního tajemství, ale jen občanů s jiných členských států, pro občany Rakouska toto 

tajemství chce vláda zachovat.  

Dále tento projekt vyvíjí snahu o větší daňovou transparentnost u Kajmanských 

ostrovů a Britských Panenských ostrovů, jež jsou britská území s výhodnými daňovými 

režimy. 

Tuto novou vlnu boje proti daňovým rájům z části rozpoutal únik přibližně 200 

gigabytů informací, které obsahovaly asi 2 000 000 e-mailů a jiných důležitých dokumentů. 

Tyto informace se týkaly asi 130 000 osob a 120 000 firem, především z oblasti Britských 

Panenských ostrovů. Na seznamu jmen se objevily také významné osobnosti jako pokladník 

socialistické strany současného francouzského prezidenta Jean-Jacques Augier, gruzínský 

premiér Bidzina Ivanišvili, ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev a mnoho dalších.  [23][24] 

2.4.2 Zamezení dvojího zdanění 

Aby nedocházelo k situaci, kdy jeden příjem či majetek bude zdaněn ve více než 

jednom státě, vznikly tzv. smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tyto smlouvy jsou většinou 

uzavřeny mezi dvěma státy a jsou tak bilaterální. Je to nejlepší možný způsob, neboť tyto 

země mezi sebou mohou vyjednat příznivé podmínky rychleji a konkrétněji. Všeobecně se 

jako vzor používá Vzorová smlouva OECD o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku. 

Pro smlouvy uzavřené mezi vyspělým a rozvojovým státem pak Vzorová smlouva OSN. 

K 10. 1. 2013 má Česká republika uzavřeno celkem 80 smluv o zamezení dvojího zdanění se 

státy po celém světě. [5] 

2.5. Daňový systém 
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Daňový systém (daňová soustava) je soubor všech daní, které ve státě existují. Daňový 

systém, tedy kombinace více daní, zabezpečuje plnění jednotlivých funkcí daní, neboť každá 

daň se v daňovém systému chová odlišně a jiným způsobem zajišťuje splnění požadavků na 

daňový systém kladený. Požadavky na dobrý daňový systém poprvé ve svém díle definoval 

Adam Smith. Přičemž tyto znaky se ani v dnešních dnech mnoho nezměnily. [12] 

 Daňová teorie uvádí tyto hlavní známky daňového systému: 

 efektivnost zdanění, pod níž se někdy zahrnuje i správné ovlivňování ekonomického 

chování daňových subjektů, 

 daňová spravedlnost, 

 politická průhlednost, tzn., musí být průhledné přijímání daňových zákonů, všechny 

daňové předpisy musí být všem daňovým subjektům k dispozici, veřejnost musí být 

seznámena s tím, jak budou vybrané daně použity, musí být veřejné a průhledné 

sestavování veřejných rozpočtů i jejich skutečné plnění atd., 

 právní perfektnost, protože bez právní perfektnosti nemůže být daňový systém 

účinný, neboť dává - mimo jiné - i možnost vyhnout se daním, a tak narušovat 

parametry, které byly při tvorbě daňového systému nastaveny, 

 jednoduchost, a to jednak proto, aby každý znal - a to s dostatečným časovým 

předstihem - své daňové povinnosti, aby daňové předpisy byly pochopitelné pro 

každého. Kromě toho jednoduchost daňového systému znamená i minimalizaci 

nákladů zdanění, a to jak na straně daňových subjektů, tak i na straně státu, 

 pružnost a současně i stabilnost. Daňový systém by měl být pružný, reagovat na 

vývoj ekonomicky a hrubého domácího produktu (pružnými daněmi jsou zejména 

daně důchodové), na druhé straně by měl být do jisté míry stabilní, protože značná 

část výdajů veřejných rozpočtů je nezávislá na vývoji ekonomiky. Stabilnějšími 

daněmi jsou daně ze spotřeby (spotřeba, ať již osobní nebo podniková, reaguje na 

pohyb příjmů s určitým zpožděním a ne tak prudce s ohledem na to, že při vyšších 

příjmech je část odkládána do rezerv, úspor, naopak při poklesu příjmů jsou tyto 

rezervy, resp. úspory, využívány), prakticky stabilní jsou pak daně majetkové.[12] 

 

„Do daňového systému však zahrnujeme i další příjmy veřejných rozpočtů, i když se 

nenazývají daně, jejich správu vykonávají jiné než územní finanční orgány, často i podle 
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jiných procesních předpisů. Z ekonomického hlediska však jsou daněmi, popř. stojí velmi 

blízko daním. Jedná se o:clo, které je velmi blízké daním ze spotřeby, pojistné na sociální 

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění. Do daňového systému se obvykle zařazují (vzhledem k tomu, že se jedná o 

neúvěrové příjmy veřejných rozpočtů a jejich správa se řídí daňovými procesními předpisy) i 

poplatky fiskálního charakteru, jimiž jsou: poplatky správní, poplatky soudní, místní 

poplatky, poplatek za užívání silnic a dálnic.“[12] 

 

2.6. Daňová harmonizace 

Daňovou harmonizací se rozumí sbližování jednotlivých daňových systému, podle 

stanovených pravidel.  Harmonizována může být každý typ daně. Otázkou zůstává, zdali se 

bude harmonizovat: 

 daňový základ 

 daňová sazba 

 způsob výběru daně   

Mezi státy Evropské unie existují značné rozdíly ekonomické vyspělosti, kultury, 

zvyklostech a v konečném důsledku i samotných daňových systémech. Výrazná nerovnost 

panovala a pořád panuje především ve způsobu vybírání daní, platební morálky, způsobu 

jednání s úřady a v mnoha dalších případech. V současnosti zůstávají osobní důchodové daně 

v kompetenci jednotlivých členů. Harmonizace nepřímých daní dosahuje výrazných pokroků, 

neboť je to nezbytné pro fungování jednotného trhu. Sociální pojištění a zdravotní pojištění 

společně s penzijním systémem ovládají jednotlivé země, přičemž nesmějí diskriminovat 

osoby jiných států a být překážkou pro volný pohyb osob.  

Základní směrnici upravující harmonizaci daní v Evropské unii je Šestá směrnice 

Rady č. 77/388/EHS ze dne 17. května 1977, o sladění zákonů členských států týkajících se 

daní z obratu.  

 

 

2.7. Úroveň harmonizace 
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Jelikož si státy Evropské unie chtějí zachovat alespoň částečnou suverenitu 

v daňových oblastech, můžeme vidět, že některé druhy daní jsou harmonizovány na mnohem 

vyšší úrovni než jiné. Daň z přidané hodnoty dosáhla maximální úrovně harmonizace. Tento 

krok byl nevyhnutelný, neboť se tak mnohonásobně zjednodušil volný pohyb zboží a služeb. 

U přímých daní se setkáváme s odlišným postojem.  Státy s vysokou daňovou zátěží 

především severské státy Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko, ale také Francie a Německo, 

podporují harmonizaci přímých daní. Neboť by se minimalizovala daňová konkurence 

v rámci Evropské unie. Zatímco státy s nízkou daňovou zátěží jako Kypr, Irsko nebo 

Bulharsko jsou proti a chtějí zachovat daňovou konkurenci.  

2.7.1. Neexistující daňová harmonizace 

Mezi jednotlivými státy nejsou uzavřeny žádné bilaterální nebo multilaterální 

smlouvy, které se týkají zamezení dvojího zdanění, postupu při sjednocování daňových 

systému a budoucí spolupráce. Spolupráce neprobíhá ani na administrativní úrovni. 

2.7.2. Střední daňová harmonizace 

Státy mezi sebou uzavřely minimálně bilaterální či multilaterální smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění. Dále spolu jednají o budoucí spolupráci a vývoji daňové harmonizace. Snaží 

se spolupráci rozvíjet i do dalších daňových oblastí. Situaci, kdy jsou některý druhy daní 

harmonizovány na vysoké úrovni, ale některé daně, jsou naopak ponechány zcela na národní 

úrovni jednotlivých státu, se nazývá dílčí harmonizace.   

Dílčí harmonizace může být dosaženo určenými pravidly pro výpočet daňového 

základu nebo určenou jednotnou daňovou sazbou.  

2.7.3. Celková daňová harmonizace 

 Neexistuje již dílčí daňová harmonizace, veškeré daňové oblasti jsou sjednocené. 

Národní daňové systémy již nemají svá specifika.  

2.7.4. Pozitivní harmonizace 

Jednotlivé státy Evropské unie podřizují svou národní legislativu Evropské unii na 

základě směrnic a nařízení Evropské komise. Tímto postupem je zaručeno, že státy budou 

jednotné a ve všech budou platit stejná pravidla. Diametrálně odlišný přístup zaujímá svou 

judikaturou Evropský soudní dvůr. Na základě judikatury Evropského soudního dvora vzniká 

negativní harmonizace. 
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2.7.5. Negativní harmonizace 

Rozhodnutí Evropského soudního dvora významně ovlivní pouze ty daňové systémy 

zemí, které se soudního procesu zúčastní.  Tyto země pak musejí na základě rozhodnutí 

pozměnit svou legislativu, aby nebyla v rozporu s judikaturou. Zde nastává problém, neboť 

tak musí učinit pouze zainteresované státy. [3] 

2.7.6. Přímá harmonizace 

Evropská komise vydává směrnice, které musejí členské země Evropské unie 

implementovat do své národní legislativy. A na základě těchto směrnic dochází k přímé 

harmonizaci.  

2.7.7. Nepřímá harmonizace 

Dochází k harmonizaci daňových systému prostřednictvím jiných oblastí práva. 

Nejčastěji se jedná o obchodní právo. Následně můžeme harmonizaci ještě rozdělit z hlediska 

oblasti na vertikální a horizontální.  

2.7.8. Vertikální harmonizace 

Jedná se o situaci, kdy jednotlivé země mají odlišné daňové systémy, ovšem nad 

těmito systémy stojí nejvyšší autorita, která by se tyto systémy sjednotila. Nejlepším 

příkladem je USA. Jednotlivé národní systémy se sjednotí s federálním daňovým systémem.   

       Schéma 2.1 Vertikální daňová harmonizace 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Federální daňový systém 

Daňový sytém Floridy Daňový sytém Texasu Daňový systém Arizony 
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2.7.9. Horizontální harmonizace 

Představuje harmonizaci národních daňových systému, které jsou na stejné úrovni 

samosprávy. Právě Evropská unie postupuje tímto způsobem. Jednotlivé země na základně 

směrnic a nařízení Evropské komise upravují národní legislativu, tak aby byla ve shodě 

s ostatními zeměmi.  

Schéma 2.2. Horizontální daňová soustava 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.8. Daňová koordinace 

Daňová koordinace je nedílnou součástí harmonizace. Dá se říci, že je to jakýsi 

počáteční článek celého procesu sbližování jednotlivých systémů. Státy uzavírají bilaterální či 

multilaterální smlouvy, na jejichž základě novelizují legislativu a tím utvrzují jednotné 

stanovisko. V této části také nastává výměna informací o daňových rezidentech jednotlivých 

států 

Daňová koordinace zahrnuje mnohem větší oblast než jen daňovou problematiku. 

Můžeme říci, že veškerá činnost, která je spjata s podřízením národního daňového systému 

jinému je součástí koordinace. 

Hlavním cílem koordinace v oblasti přímých daní je odstranění diskriminace. Tedy 

případ, kdy dva poplatníci ve stejné zemi platí odlišné daně, protože každý je rezident jiného 

státu.  Zabránění dvojího zdanění a nezamyšlenému nezdanění, zneužívání daňových systémů 

a snížení výdajů při přizpůsobování se jiným daňovým systémům.[3] 

Větší pozornost vyžaduje i řada žalob, které řešily národní soudy. Významným 

mezníkem pro členské státy je  

Evropská 
unie 

Česká  

republika 

Itálie 

Holandsko 

Rakousko 
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Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-446/03 – Marks & Spencer  v. 

David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes) ze dne 13. prosince 2005.  

2.8.1 Marks & Spencer  vs. David Halsey 

„Dne 13. prosince 2005 vydal Velký senát Evropského soudního dvora (dále jen 

„ESD“) dlouho očekávaný rozsudek v oblasti svobody usazování upravené zejména v 

článcích 43 a 48 Smlouvy ES. Jednalo se o řízení o předběžné otázce, která byla ESD 

předložena v rámci rozhodování sporu mezi společností Marks & Spencer (dále jen 

„Žalobce“) a příslušným britským daňovým úřadem. Tento úřad zamítl žádost Žalobce o 

snížení daně ze zisku zdanitelného ve Spojeném království z důvodu ztrát vzniklých v jeho 

dceřiných společnostech se sídlem v Belgii, v Německu a ve Francii v letech 1998-2001. 

Všechny uvedené dceřiné společnosti vykonávaly svoji hospodářskou činnost v členském státě 

svého sídla a ve Spojeném království neměly stálou provozovnu, ani tam nevykonávaly žádnou 

hospodářskou aktivitu. Hlavním důvodem pro zamítnutí žádosti Žalobce byla skutečnost, že 

podle příslušné legislativy lze snížení daní skupiny přiznat pouze z důvodu ztrát vykázaných ve 

Spojeném království. 

ESD v první řadě uvedl, že přestože regulace v oblasti přímých daní spadá do 

pravomoci národní legislativy jednotlivých členských států, musejí nicméně členské státy při 

výkonu této pravomoci dodržovat právo Společenství. Vzhledem k tomu, že snížení daní 

skupiny naznačeným způsobem představuje pro dotyčné společnosti zvýhodnění v oblasti 

finančních toků, mohlo by vyloučení tohoto zvýhodnění narušit výkon svobody usazování tím, 

že některé společnosti odradí od zřizování dceřiných společností v jiných členských státech. Z 

judikatury ESD jednoznačně vyplývá, že obdobná omezení lze připustit pouze v případě, že 

sledují legitimní cíl slučitelný se Smlouvou ES a že jsou odůvodněna naléhavými důvody 

obecného zájmu. Navíc musí být takováto omezení v souladu s principem proporcionality, tj. 

pro splnění daného cíle nelze překročit meze toho, co je k jeho splnění nezbytné. 

Spojené království a další členské státy v pozici vedlejších účastníků argumentovaly 

tím, že zisky a ztráty jsou v daňové oblasti dvěma stranami téže mince, se kterými musí být 

zacházeno v rámci téhož daňového systému symetricky za účelem ochrany vyváženého 

rozdělení zdaňovací pravomoci mezi jednotlivými zúčastněnými členskými státy. Kdyby byly 

ztráty zohledněny v členském státě mateřské společnosti, existuje nebezpečí, že budou 
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uplatněny dvakrát. Konečně kdyby nebyly ztráty zohledněny v členském státě sídla dceřiné 

společnosti, existuje nebezpečí daňového úniku. 

Přestože ESD uvedl, že obavu ze snížení daňových příjmů nelze považovat za naléhavý 

důvod obecného zájmu, konstatoval, že taková omezující právní úprava jako právní úprava 

posuzovaná v původním řízení jednak sleduje legitimní cíle slučitelné se Smlouvou ES a 

představuje naléhavé důvody obecného zájmu a jednak je způsobilá zaručit uskutečnění 

uvedených cílů. Při posouzení, zda toto konkrétní omezení nevybočuje ze zásady 

proporcionality, však ESD dospěl k závěru, že v případě, kdy  

(a) dceřiná společnost vyčerpala možnosti zohlednění ztráty, které existují ve státě 

jejího sídla v rámci zdaňovacího období, kterého se týkala žádost o snížení daní, jakož i v 

rámci předcházejících zdaňovacích období, případně prostřednictvím převodu těchto ztrát na 

třetí osobu nebo započtením uvedených ztrát na zisky realizované dceřinou společností během 

předcházejících zdaňovacích období, a  

(b) neexistuje možnost, aby mohly být ztráty zahraniční dceřiné společnosti 

zohledněny ve státě jejího sídla v rámci budoucích zdaňovacích období buď jí samotnou, nebo 

třetí osobou, zejména v případě převodu dceřiné společnosti na tuto třetí osobu, není princip 

proporcionality dodržen. 

Ve výroku rozsudku pak ESD uvedl, že v situacích, kdy mateřská společnost bude 

schopna příslušným daňovým úřadům členského státu svého sídla prokázat, že splnila obě 

výše uvedené kumulativní podmínky, představovalo by vyloučení možnosti odečíst ztráty 

realizované jejími dceřinými společnostmi z jejího zisku rozpor se svobodou usazování 

vyjádřenou v článcích 43 a 48 Smlouvy ES. Závěry ESD v tomto konkrétním rozsudku jsou 

však použitelné výhradně ve vztahu k mateřským společnostem, jež mají sídlo v členském 

státě, který na národní úrovni umožňuje skupinové zdanění, tj. odpočet ztrát vzniklých v 

dceřiných společnostech usazených ve stejném členském státě, což v současné době není 

případ České republiky.[13] 

Koordinace může probíhat na základě smluv. Stát se musí podřídit uzavřené smlouvě. 
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2.9. Daňový systém České republiky 

Daňové systémy vyspělých státu jsou si velmi podobné a to především těch 

evropských. Hlavní rozdělení daní je na přímé a nepřímé. Přímé daně se vztahují na majetek 

nebo příjem poplatníka, který je zároveň i plátce. Jsou to 

 daň z příjmů právnických osob 

 daň z příjmu fyzických osob 

 daň silniční 

 daň z nemovitostí 

 daň dědická a darovací a z převodu nemovitostí 

V posledních letech zaznamenáváme trend snižování sazeb u přímých daní, na úkor 

daní nepřímých. Nepřímé daně jsou specifické tím, že nevíme, kdo bude poplatník, ale víme 

kdo je plátce. Tedy víme, kdo bude daň odvádět. 

Mezi tyto daně patří: 

 daň z přidané hodnoty 

 daň z minerálních olejů 

 daň z piva 

 daň z vína a meziproduktů 

 daň z lihu 

 daň z tabákových výrobků 

Daňový systém České republiky v současnosti tvoří třináct daní. Daně jsou hlavní 

příjmovou složkou veřejného rozpočtu a tím pádem i státního rozpočtu.  

2.10. Veřejný rozpočet 

Veřejný rozpočet je peněžní fond a zároveň finanční plán veřejnoprávních subjektů. 

Soustavu veřejných rozpočtů tvoří státní rozpočet, rozpočty krajů a rozpočty obcí a také 

rozpočty příspěvkových organizací a rozpočty dobrovolných svazků obcí.  

Do rozpočtové soustavy České republiky patří též státní fondy, jako Fond veřejného 

zdravotního pojištění s navazujícími rozpočty zdravotních pojišťoven a Státní fond dopravní 

infrastruktury. Ale také specifické transformační fondy jako Fond národního majetku či 

Pozemkový fond České republiky. A dále také krajské a obecní fondy.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že daněmi nejsou pouze daně jako takové, ale i příspěvky 

na zdravotní a sociální pojištění, místní poplatky, cla apod.  Nejdůležitější zákony, které se 

týkají veřejných rozpočtů: 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

zákonů č. 320/2001 Sb. a č. 450/2001 Sb. 

 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 

daní), ve znění zákonů č. 492/2000 Sb. a č. 483/2001 Sb. [1],[14] 

2.11. Státní rozpočet 

 Je plán finančního hospodaření státu na jeden kalendářní rok. Je vytvořen formou 

zákonu, který navrhne vláda a následně schvaluje poslanecká sněmovna.  Má formu zákonu, 

který navrhuje vláda a schvaluje poslanecká sněmovna.  Rozpočet je tvořen na základě 

odhadu budoucích příjmů a výdajů. Jakmile je rozpočet schválen, je využití prostředků 

jednotlivých kapitol v kompetenci vlády, ministerstev a dalších institucí. Příjmy státního 

rozpočtu tvoří především daně, dále cla, poplatky a další příjmy. Výdaje státního rozpočtu 

pokrývají činnosti státu, které jsou buď dané zákonem, nebo ústavou a jimiž vláda realizuje 

svoji politiku. V tabulce je přehled skutečných daňových příjmů státního rozpočtu za rok 

2011 a očekávaných příjmů v roce 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Tabulka 2.2. Přehled skutečných daňových příjmů státního rozpočtu za rok 2011a jejich 

 plán v roce 2012 v tis. KČ 

P Ř Í J M Y 
Skutečnost 2011 Plán 2012 Změna v % 

 Daně z příjmů fyzických osob 90 613 913 92 000 000 1,53  

    v tom:  Daň z příjmů fyzických osob  

               ze závislé činnosti a funkčních požitků 
81 388 633 80 300 000 -1,34  

               Daň z příjmů fyzických osob  

               ze samostatně výdělečné činnosti 
1 522 517 2 700 000 77,34  

               Daň z příjmů fyzických osob 

               z kapitálových výnosů 
7 702 762 9 000 000 16,84  

 Daně z příjmů právnických osob 82 296 208 85 600 000 4,01  

 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 172 910 121 177 600 000  2,71  

 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku  191 894 405 221 600 000 15,48  

     v tom: Daň z přidané hodnoty   191 894 405  221 600 000 15,48  

 Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v 

tuzemsku  
139 213 842 142 300 000  2,22  

 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku  331 108 248 363 900 000 9,90  

 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1 458 075 3 110 525 113,33  

 Místní poplatky z vybraných činností a služeb   0 32  

 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb  218 339 50 000 -77,10  

 Správní poplatky  2 419 685 2 392 894 -1,11  

 Poplatky na činnost správních úřadů  0 251 323 - 

 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb  4 096 100 5 804 774 41,71  

 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 
***)

 1 727 022 80 -100,00  

 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí  1 727 022 80 -100,00  

 Daně z majetkových a kapitálových převodů 11 718 750  12 200 000 4,11  

 Majetkové daně 11 718 750  12 200 000 4,11  

 Pojistné na sociální zabezpečení  

 a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  *)  
366 817 138 384 014 198  4,69  

         z toho: Pojistné na důchodové pojištění  

                     (z PSP 161 a 162) 
327 880 562 341 345 974  4,11  

 Povinné pojistné 366 817 138 384 014 198 4,69  

 Ostatní daňové příjmy **) 1 872 651 2 018 540 7,79  

 Ostatní daňové příjmy **) 1 872 651 2 018 540 7,79  

 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 

 (daně, poplatky, pojistné)  
890 250 033  945 537 592  6,21  

zdroj: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufispsp/603Uexcel.pl 

Jak můžeme vidět nejvýnosnější daní je daň z přidané hodnoty. Nejvyšší nárůst má 

nastat u poplatků a odvodů v oblasti životního prostředí a to až o 113%. Celkově má dojít 

k růstům příjmů z daní, cel a poplatků o 6,21%.  
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Důležité je vysvětlit, že následné rozdělení těchto příjmů je učiněno pomocí 

rozpočtového určení. Což znamená v jaké výši a jaká konkrétní daň bude plynout do určeného 

veřejného rozpočtu.  

2.11.1. Rozpočtové určení daní 

Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti  

dne 1 . ledna 2013 přináší změny především pro obce. Celkově mají příjmy obcí stoupnout o 

12 miliard korun. Naopak příjmy Prahy, Brna, Ostravy a Plzně mají v konečném důsledku 

klesnout o 1, 1 miliardy korun. Tato novela ruší národní dotační programy pro obce, a tyto 

příjmy nahrazuje zvýšením příjmu plynoucích z rozpočtového určení daní ve výši přibližně 

10,5 miliardy korun. Další příjmy ve výši 1,5 miliardy korun obcím budou plynout, jako 

příspěvek na školství z Všeobecné pokladní správy. Doposud obce a menší města obdržely na 

jednoho občana průměrně 6 800 korun ročně, po novele zákona mohou dosáhnout až na 

částku 9 000 korun. Pro lepší srovnání uvádím graf. 

 

Graf 2.1. Výnos RUD dle obcí v roce 2013 v tis. KČ 

 

              Zdroj: http://www.obcelidem.cz 
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3. Proces harmonizace korporátní daně v Evropské unii  

Vývoj ekonomik jednotlivých evropských zemí byl po Druhé světové válce značně utlumen. 

Celé výrobní oblasti se museli přeorientovat z válečného na normální provozní chod. Pracovní 

síly byly roztroušeny a suroviny byl nedostatek. Jednotlivé země začaly podnikat kroky 

k ochraně vlastních ekonomik. Zaváděli se cla, zvyšovaly se daně a vznikly i administrativní 

opatření, tedy omezení dovozu a vývozu zboží z jiných států. Tyto bariéry ovšem značně 

přibrzdily dynamiku všech ekonomik, neboť došlo k výraznému snížení vzájemných obchodů 

mezi státy. Bylo tedy jasné, že je nutné zvýšit ekonomickou integraci a vytvořit jednotný 

evropský trh. Aby bylo možné konkurovat Asii a Americe.  

 

Odstraňování jednotlivých překážek vzájemného obchodu a rozvoj hospodářské 

spolupráce byly úkolem několika mezinárodních organizací. Z univerzálních (tedy 

neomezených na určitý region) je třeba uvést především Organizaci pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj  (OECD) a Všeobecnou dohodu o clech a obchodu  (GATT, nyní Světová 

obchodní organizace- WTO). Evropskou regionální organizací je Evropské sdružení volného 

obchodu (ESVO/EFTA/AELE). Státy, které se nehodlaly vzdát své svrchovanosti nebo které 

nebyly dostatečně vyspělé, zůstaly u uvedený organizací. Šestice evropských zemí (Francie, 

Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko) však jde dále a zakládá tři nadstátní 

organizace: tzv. Pařížskou smlouvou Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) v roce 1951 a 

tzv. Římskými smlouvami Evropské hospodářské společenství pro atomovou energii 

(EURATOM) obě v roce 1957. 

V rámci ESUO přenesly zakládající státy část svých svrchovaných práv na 

Společenství. O výrobě oceli, uhlí a obchodu s oběma komoditami se již nerozhodovalo v 

členských tátech, ale v Bruselu. Vzhledem k tomu, že se nadstátní koncepce osvědčila, byl 

stejný systém použit pro další dvě společenství. Zatímco do působnosti EURATOMu patří 

atomová energetika a jiné způsoby mírového využití jaderné energie do působnosti EHS patří 

všeho ostatní oblasti hospodářství a s nimi související otázky sociální, ochrany životního 

prostředí apod.  

Pařížská smlouva vytvářejíc ESUO byla uzavřena na dobu 50 let (od vstupu 

v platnost). Její platnost tedy skončila dne. 23. července 2002. Pokud jde o obě Římské 

smlouvy, zakládající EhS a EURATOM, jejich platnost není časově omezena. [7,st.18] 
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Tato celní unie se postupně rozvinula až ke společnému trhu, který vznikl během 

dvanáctiletého období. Došlo ke snižování a nakonec ke zrušení cel jako takových. Byly 

zrušeny administrativní bariéry, tedy množstevní omezení dovozu a vývozu. A byl uvalen 

zákaz na daňovou diskriminaci dováženého zboží. K těmto opatřením byla přidána i možnost 

svobodného podnikání a pak také volný pohyb pracovních sil. Následně i služeb a v na 

posledním místě volný pohyb kapitálu. V těchto prvních krocích společenství již vidíme 

rozvíjející se harmonizaci s důrazem na harmonizaci nepřímých daní. Neboť kdyby nadále 

přetrvaly odlišné systémy nepřímého zdanění, docházelo by mezi státy k obrovským rozdílům 

a to by v konečném důsledku vedlo k nežádoucí hospodářské konkurenci.  

V další části se bude detailněji zabývat vývojem a harmonizací daně z přidané hodnoty 

a daně z příjmů právnických osob neboli korporátní dani.   

3.1 Daň z přidané hodnoty 

Dan z přidané hodnoty patří mezi nejsložitější daně. Je upravena zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. Česká republika se musí v oblasti DPH řídit nařízeními a 

směrnicemi Evropské unie. Významná je První směrnice Rady č. 67/227/EEC o 

harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daně z obratu z roku 1967. 

Touto směrnicí se členské země zavázaly do 1. 1. 1970 zavést do svého daňového systému 

tzv. všeobecnou daň ze spotřeby známou jako daň z přidané hodnoty. 

 Další významnou směrnicí je Druhá směrnice č. 67/228/EEC, která definovala 

značnou část pojmů. Především předmět daně, místo plnění, plátce daně, prodej zboží a 

poskytování služeb.   Pro některé státy jako Německo, Dánsko, Nizozemí a Francii tento 

přechod nepředstavoval větší problém. Samotná Francie tento systém zdanění používala a 

stala se tak vzorem. Ovšem Belgie a Itálie měly s implementací značné problémy, jenž 

vyústily ke vzniku Třetí směrnice č. 69/46/EEC , která prodlužovala lhůtu implementace 

daně z přidané hodnoty Belgii. A následně Čtvrtou směrnicí č. 71/401/EEC a Pátou 

směrnicí č. 72/250/EEC, které prodlužovaly lhůty implementace pro Itálii.  

DPH tedy nahradilo daně z obratu, které se užívaly ve většině států. V roce 1977 došlo 

k dalšímu posunu a to Šestou směrnicí Rady č. 77/388/EEC, která uvádí obecný postup při 

uplatňování DPH. Pravidla výpočtu základu daně, teritoriální dosah, okruhy subjektů , sazby 

daně a další Šestá směrnice se stala tak významným milníkem, že byla novelizována více jak 

třicetkrát.  [3] 
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Princip daně z přidané hodnoty spočívá v odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi 

vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena zboží u něho zvýší (kolik k hodnotě přidá). 

Subjekt platí dodavatelům cenu včetně této daně a sám dostává zaplaceno za zboží včetně této 

daně. Do státního rozpočtu pak odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní, případně mu 

může daň být vrácena. 

Daň z přidané hodnoty má dvě sazby základní a sníženou. Od 1. ledna 2012 se zvýšila 

snížená sazba z 10% na 14% a základní zůstala na 20%. Od 1. ledna 2013 se měly obě sazby 

sjednotit na 17,5 %, ale jelikož se ekonomika nevyvíjela podle předpokladu ministerstva 

financí a schodek státního rozpočtu by nebyl na plánované úrovni vešek k 1. lednu 2013 

v platnost protischodkový balíček. Ten byl několikrát vetován senátem, nakonec bylo veto 

přehlasováno koalicí a zákon byl podepsán presidentem Václavem Klausem. Protischodkový 

balíček má mít přechodnou platnost a platit pouze na dobu 3 let, než dojde k oživení 

ekonomiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Tabulka 3.1 Sazby DPH v zemích Evropské unie v % 

Země Zkratka DPH Základní DPH Snížená DPH 

Belgie BTW 21 66,1126,12, 12 

Bulharsko  DDS  20 9 

Česko  DPH 21 15 

Dánsko  MOMS 25 - 

Estonsko KMKR 20 9 

Finsko ALV 24 9, 14 

Francie  TVA 19,6  2,1, 5,5, 7 

Irsko  VAT 23 4,8, 9, 13,5 

Itálie IVA 21 4, 10 

Kypr  FPA  18 5, 8 

Litva  PVM 21 5, 9 

Lotyšsko PVN 21 12 

Lucembursko  MwSt 15 3, 6 

Maďarsko  AFA 27 5, 18 

Malta  VAT 18 5, 7 

Německo  USt 19 7 

Nizozemsko BTW 21 6 

Norsko MVA 25 8, 14 

Polsko  PTU / VAT 23 5, 8 

Portugalsko  IVA 23 6, 13 

Rakousko  USt 20  10, 12 

Rumunsko  TVA 24 5, 9 

Řecko  FPA 23 13, 6,5  

Slovensko DPH 20 10 

Slovinsko  DDV 20 8,5 

Španělsko  IVA 21 10 

Švédsko MOMS 25 6, 12 

Velká Británie  VAT 20 5 

              zdroj: http://www.kodap.cz/cz/prehledy/sazby-dph-v-evrope.html 
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3.2 Daň z příjmů právnických osob 

Touto daní se zdaňují veškeré subjekty, které byly založeny za účelem podnikání, ale 

také i neziskové organizace jako nadace a občanská sdružení. Výpočet daně z příjmů je i přes 

snahu o zjednodušení nadále složitý proces. Sazba daně z příjmů právnických osob se za 

poslední desetiletí významně snížila.  

Graf 3.1. Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob v České republice v % 

 

Zdroj: http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/vyvoj-sazby-dane-z-prijmu-pravnickych-osob/ 

Od roku 1999 došlo k výraznému snížení této sazby a to 16 procentních bodů. Česká 

republika tak sleduje evropský trend snižování této sazby. 

 Přelom nastal v roce 2004, kdy na Slovensku proběhla daňová reforma. Byla 

zavedená jednotná sazby daně z příjmů právnických i fyzických osob ve výši 19 %.  Pět 

daňových pásem u daně z příjmů fyzických osob v rozmezí od 10% do 38% bylo zrušeno 

společně se sazbou 25 % u korporátní daně. 

 U daně z přidané hodnoty došlo ke sjednocení sazby na 19%. Zcela zrušená byly daň 

z dividend, dědická, darovací a z převodu nemovitosti. Většina výjimek, odpočitatelných 

položek a speciálních režimů byla odstraněna. Hlavním cílem této reformy, bylo zlepšení 

podnikatelského prostřední a dosažení výraznější ekonomické svobody. Za první rok 
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fungování reformy se zvýšily daňové příjmy země o 0,75 miliard EUR oproti roku 2003. 

Slovensko se díky reformě dostalo mezi země s nejrychleji rostoucí ekonomiku v Evropské 

unii.  Snížení daňových sazeb a výrazné zjednodušení daňového systému přilákalo množství 

zahraničních investorů. 

Následně snížilo korporátní daně Maďarsko, Česko, Lotyšsko, Slovinsko, Rakousko. 

Portugalsko a Nizozemí. Německo, Francie a Švédsko se k tomuto trendu stavěly negativně, 

ale nedokázali tento vývoj zastavit. Takže také snížily sazby společně s Bulharskem, 

Rumunskem a ostatními členy.  Dále se vlna snižování sazeb rozšiřuje i mimo území 

Evropské unie. Můžeme říci, že daňová reforma na Slovensku rozpoutala daňové závody 

mezi členy Evropské unie.[15]  
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Tabulka 3.2 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob v Evropské unii  

   Země 2000 2010 2011 Rozdíl mezi 2000-2011 

EU27* 31.9 23.3 23.2 -8.7 

EA17* 34.4 25.6 25.5 -8.9 

Belgie 40.2 34.0 34.0 -6.2 

Bulharsko 32.5 10.0 10.0 -22.5 

Česká republika 31.0 19.0 19.0 -12.0 

Dánsko 32.0 25.0 25.0 -7.0 

Německo 51.6 29.8 29.8 -21.8 

Estonsko 26.0 21.0 21.0 -5.0 

Irsko 24.0 12.5 12.5 -11.5 

Řecko 40.0 24.0 23.0 -17.0 

Španělsko 35.0 30.0 30.0 -5.0 

Francie 37.8 34.4 34.4 -3.4 

Itálie 41.3 31.4 31.4 -9.9 

Kypr 29.0 10.0 10.0 -19.0 

Litva 25.0 15.0 15.0 -10.0 

Lotyško 24.0 15.0 15.0 -9.0 

Lucembursko 37.5 28.6 28.8 -8.7 

Maďarsko 19.6 20.6 20.6 1.0 

Malta  35.0 35.0 35.0 0.0 

Nizozemí 35.0 25.5 25.0 -10.0 

Rakousko 34.0 25.0 25.0 -9.0 

Polsko 30.0 19.0 19.0 -11.0 

Portugalsko 35.2 29.0 29.0 -6.2 

Rumunsko 25.0 16.0 16.0 -9.0 

Slovensko 25.0 20.0 20.0 -5.0 

Slovinsko 29.0 19.0 19.0 -10.0 

Finsko 29.0 26.0 26.0 -3.0 

Švédsko 28.0 26.3 26.3 -1.7 

Velká Británie 30.0 28.0 27.0 -3.0 

Norsko 28.0 28.0 28.0 0.0 

Island 30.0 18.0 20.0 -10.0 

                              Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-11-100_en.htm 
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3.3 Vývoj harmonizace v Evropské unii 

První zmínka o harmonizaci se objevuje ve Smlouvě o Evropském společenství z roku 

1957. A to konkrétně v článek 90 (původně 95):Členské státy nepodrobí přímo ani nepřímo 

výrobky jiných členských států jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž 

jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky domácí. Členské státy nepodrobí dále 

výrobky jiných členských států vnitrostátnímu zdanění, které by poskytovalo nepřímou 

ochranu jiným výrobkům. Což tedy pro členské státy znamená, že zdanění dováženého zboží, 

musí být stejné jako zboží tuzemského. A také, že nesmějí poskytnout tuzemskému nebo 

jinému zboží výhodnější daňový režim. Jak je možné z článku vyčíst tato harmonizace se týká 

pouze nepřímých a spotřebních daní. Hned zpočátku byla veškerá pozornost zaměřena právě 

na harmonizaci těchto daní, aby bylo co nejdříve docíleno integrace. [23] 

Článek 91 (původně 96): Pokud jsou výrobky vyvezeny na území některého 

členského státu, nesmí být navrácení vnitrostátních daní vyšší než vnitrostátní daně, kterým 

byly výrobky přímo nebo nepřímo podrobeny. Tento článek říká, že navrácená daň při vývozu 

zboží nesmí převýšit hodnotu daně, která by byla původně vybírána. [23] 

Článek 92 (původně 98): Osvobození od daně a navracení daní při vývozu do jiných 

členských států s výjimkou daně z obratu, spotřebních a ostatních nepřímých daní, jakož i 

vyrovnávací poplatky při dovozu z členských států jsou přípustné pouze tehdy, pokud 

zamýšlená opatření na omezenou dobu předem schválila Rada na návrh Komise 

kvalifikovanou většinou.[23,st. 34] 

Článek 93 (původně 99). Znění článku je následující:   Rada na návrh Komise a po 

konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně 

přijme ustanovení k harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z obratu, spotřebních 

daní a jiných nepřímých daní v rozsahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná pro vytvoření a 

fungování vnitřního trhu ve lhůtě uvedené v článku 14.[23,st.34] 

Výše uvedené články čtyři články se věnují nepřímým a spotřebním daním. Pouze 

jeden jediný článek se věnuje problematice přímých daní a článek 94 (původně 100) :“ Rada 

na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním 

výborem jednomyslně přijímá směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských 

států, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování společného trhu.“[23,st.34] 
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Tento článek je nadále upřesněn článkem 95 (původně 100a):  

 Odchylně od článku 94 a není-li v této smlouvě stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů 

uvedených v článku 14 následující ustanovení. Rada postupem podle článku 251 po 

konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímá opatření ke sbližování ustanovení 

právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování 

vnitřního trhu.  

Tedy článek 95 říká, že skutečnosti uvedené v článku 94 mohou být upraveny, aby 

pokryly i fiskální ustanovení. A poslední článek, který se nepřímo dotýká harmonizace 

přímých daní je 175 odstavec 2 : „ Odchylně od rozhodovacího postupu stanoveného v 

odstavci 1 a aniž je dotčen článek 95, přijme Rada na návrh Komise a po konzultaci s 

Evropským parlamentem, Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů 

jednomyslně:  

a) předpisy především fiskální povahy;  

b) opatření týkající se:  

    – územního plánování,  

    – hospodaření s vodními zdroji nebo týkající se přímo nebo nepřímo dostupnosti  

       vodních zdrojů,  

    – využívání půdy, s výjimkou hospodaření s odpady;  

c) opatření významně ovlivňující volbu členského státu mezi různými energetickými   

zdroji a základní skladbu jeho zásobování energií. Přičemž tento článek se týká 

především harmonizace energetických daní. „[23,st.35] 

Některá daňová ustanovení byla s novelizací smluv o založení Evropského 

společenství pozměněna. Především Smlouvou o Evropské unii (92/C 191 /01),  která byla 

podepsána v Maastrichtu 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993.Tato smlouva 

stanovila nový název Evropské společenství z původního Evropského hospodářského 

společenství.   Zavedla rovněž nové oblasti spolupráce členských zemí. Přidáním této 

mezivládní spolupráce ke stávajícímu „systému Společenství“ vytvořila Maastrichtská 

smlouva novou politickou a zároveň hospodářskou strukturu sestávající z tzv. „tří pilířů“ – 

Evropskou unii (EU). Stávající Evropská společenství tvoří tzv. první pilíř. Jako druhý pilíř 

byla nově zavedena Společná zahraniční a bezpečnostní politika a jako třetí pilíř spolupráce v 
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oblasti spravedlnosti a vnitřních věci (od Amsterodamské smlouvy už jen policejní a soudní 

spolupráce v trestních věcech). [14] 

A také Amsterodamskou smlouvou (97/C 340/01), která byla podepsána 2. října 

1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999, změnila a přečíslovala Smlouvu o Evropské unii a 

Smlouvu o Evropském společenství. Úplná znění těchto smluv jsou k ní připojena. 

Amsterodamská smlouva změnila systém obsazování Komise v neprospěch velkých 

států. Změnila velikost kvót při váženém hlasování v Radě Evropské unie. Poslanců 

v Evropském parlamentu nesmí být více než 700. Nově může Evropská rada veřejně označit 

členské státy, které se nebudou řídit základními zásadami Evropské unie. A jako trest těmto 

států m mohou být odepřena určená práva a to především hlasování v Radě Evropské unie. V 

rámci rozvoje Unie jako oblasti svobody, bezpečnosti a práva má Rada právo na návrh 

Komise a po konzultaci s parlamentem rozhodovat o vybraných otázkách vízové povinnosti. 

A také v některých otázkách třetího pilíře (vnitro a justice), má nově Rada oprávnění 

rozhodovat upravenou kvalifikovanou většinou. Amsterodamská smlouva také začleňuje 

Schengenskou smlouvu do právního systému Evropské unie. U článků Smlouvy o Evropské 

unii původně označených písmeny A až S změnila Amsterodamská smlouva jejich označení 

na číselné. 

Dále pak vysokou měrou zasahují do fungování Evropské unie přístupové smlouvy. 

Ty obsahují obecné pasáže, ale také přechodná ustanovení, které se týkají řady oblastí. 

Přechodná ustanovení jsou výjimky mezi národní daňovou legislativou a přijatými usneseními 

Evropského společenství. Níže uvedu u každé přístupové smlouvy pasáže, které se nějakým 

způsobem týkají daňové harmonizace. Dále také uvedu články, které tvoří výraznější výjimky 

pro daný stát v různých oblastech. [7] 

3.3.1 Smlouva o přistoupení Dánského království, Irska, Norského království a 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropským společenstvím ze 

dne 1. 1. 1973   

Tato smlouva obsahuje společná ustanovení, postupy integrace nových členů, a také 

výjimky povolené jednotlivým státům. Uvedu nejzajímavější části smlouvy, které se týkají 

celních ustanovení a množstevních omezení.  
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Článek 32 

1.  Dovozní cla mezi původními členskými státy Společenství a novými členskými státy 

a mezi novými členskými státy navzájem se postupně odstraňují podle tohoto časového 

rozvrhu k 1. dubnu 1973 se všechny celní sazby sníží na 80 % základní celní sazby; další čtyři 

snížení, každé o 20 %, se uskuteční: 

 k 1. lednu 1974 

 k 1. lednu 1975 

 k 1. lednu 1976 

 k 1. červenci 1977 

2. Odchylně od odstavce 1: 

 se mezi členskými státy okamžikem jejich přistoupení ruší dovozní cla pro 

uhlí ve smyslu přílohy I Smlouvy o ESUO; 

 se od 1. ledna 1974 ruší dovozní cla pro zboží uvedené v příloze III tohoto 

aktu; 

 se ode dne přistoupení uplatňuje osvobození od cla pro dovozy, na něž se 

vztahují ustanovení o osvobození od daně pro cestující mezi členskými 

státy. 

 

3. U zboží vyjmenovaného v příloze IV tohoto aktu, na něž se vztahuje systém 

dohodnutých preferenčních sazeb mezi Spojeným královstvím a některými dalšími zeměmi 

využívajícími systém preferencí Britského společenství národů, může Spojené království 

odložit první snížení sazeb podle odstavce 1 až na 1. červenec 1973. 

4. Odstavcem 1 není dotčena možnost otevřít celní kvóty pro některé výrobky ze železa 

a oceli, které nejsou ve Společenství v původním složení vyráběny nebo jsou vyráběny jen v 

nedostatečném množství či kvalitě. [24,st. 99] 

Článek 34 

Každý nový členský stát může úplně nebo částečně pozastavit ukládání cla na zboží 

dovážené z jiných členských států. Uvědomí o tom ostatní členské státy a Komisi.[24] 
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Článek 35 

K 1. lednu 1973 se ruší jakékoli poplatky s účinkem rovnocenným dovoznímu clu 

zavedené od 1. ledna 1972 v obchodu mezi státy Společenství v původním složení a novými 

členskými státy a mezi novými členskými státy navzájem. 

K 1. lednu 1973 se jakékoli poplatky s účinkem rovnocenným dovoznímu clu, jejichž 

sazba by k 31. prosinci 1972 byla vyšší než sazba skutečně uplatňovaná k 1. lednu 1972, 

snižují na výši této sazby.[24] 

Článek 39 

1. „Za účelem postupného zavádění společného celního sazebníku a sjednoceného 

sazebníku ESUO upraví nové členské státy své celní sazby uplatňované vůči třetím zemím 

tímto způsobem: 

a) v případě položek celního sazebníku, u nichž se základní celní sazba neodchyluje o 

více než 15 % od sazeb uvedených ve společném celním sazebníku nebo ve sjednoceném 

sazebníku ESUO, jsou od 1. ledna 1974 používány sazby společného celního sazebníku nebo 

sjednoceného sazebníku ESUO; 

b) v ostatních případech uplatňuje každý nový členský stát od téhož dne celní sazbu, 

která snižuje o 40 % rozdíl mezi základní celní sazbou a sazbou stanovenou ve společném 

celním sazebníku nebo ve sjednoceném sazebníku ESUO.Tento rozdíl se snižuje vždy o dalších 

20 % k 1. lednu 1975 a k 1. lednu 1976.“[24,st.101] 

Článek 42 

Ode dne přistoupení se ruší množstevní omezení při dovozu a vývozu mezi státy 

Společenství v původním složení a novými členskými státy a mezi novými členskými státy 

navzájem. Opatření s účinkem rovnocenným těmto omezením se zruší nejpozději k 1. lednu 

1975. 

Článek 43 

Odchylně od článku 42 mohou členské státy po dobu dvou let zachovávat vývozní 

omezení pro železný nebo ocelový odpad a šrot čísla 73.03 společného celního sazebníku, 

pokud tato úprava nezavádí více omezení než úprava používaná pro vývoz do třetích zemí.Pro 

Dánsko je uvedená doba stanovena na tři roky a pro Irsko na pět let. [24] 
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Článek 44 

„ Ve smyslu čl. 37 odst. 1 Smlouvy o EHS nové členské státy postupně upraví své státní 

monopoly obchodní povahy tak, aby do 31. prosince 1977 byla vyloučena jakákoli 

diskriminace mezi příslušníky členských států, pokud jde o podmínky nákupu nebo odbytu 

zboží. Původní členské státy přebírají vůči novým členským státům rovnocenné závazky.“[24, 

st.103] 

3.3.2 Smlouva o přistoupení Řecka k Evropskému společenství ze dne 1. 1. 1979 

Článek 24 

1. Pro každé zboží je základní celní sazbou, na niž se vztahují postupná snížení 

uvedená v článcích 25 a 64, celní sazba skutečně uplatňovaná k 1. červenci 1980. 

Pro každé zboží je základní celní sazbou, od níž se odvíjí přibližování společnému 

celnímu sazebníku a sjednocenému sazebníku ESUO uvedenému v článcích 31, 32 a 64 celní 

sazba skutečně uplatňovaná k 1. červenci 1980 Řeckou republikou. 

2. Společenství ve stávajícím složení a Řecká republika si vzájemně sdělí své příslušné 

základní celní sazby. 

Článek 25 

„ Dovozní cla mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Řeckou republikou se 

postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: 

 k 1. lednu 1981 se všechny celní sazby sníží na 90 % základní celní sazby, 

 k 1. lednu 1982 se všechny celní sazby sníží na 80 % základní celní sazby, 

 další čtyři snížení, každé o 20 %, se uskuteční: 

 k 1. lednu 1983, 

 k 1. lednu 1984, 

 k 1. lednu 1985, 

 k 1. lednu 1986. „[25,st. 89] 

Článek 34 

„Řecká republika může sama rozhodnout, zda upraví platné celní sazby v rychlejším 

sledu, než je uvedeno v článcích 31, 32 a 64, s cílem přizpůsobit své sazebníky společnému 

celnímu sazebníku a sjednocenému sazebníku ESUO. Uvědomí o tom ostatní členské státy a 

Komisi.“[25,st. 90] 
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3.3.3 Smlouva o  přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k 

Evropským společenstvím ze dne 1.1.1985 

Článek 31 

 Dovozní cla mezi Společenstvím ve stávajícím složení a Španělským královstvím se 

postupně odstraňují podle tohoto časového rozvrhu: 

 k 1. březnu 1986 se všechny celní sazby sníží na 90 % základní celní sazby, 

 k 1. lednu 1987 se všechny celní sazby sníží na 77,5 % základní celní sazby, 

 k 1. lednu 1988 se všechny celní sazby sníží na 62,5 % základní celní sazby, 

 k 1. lednu 1989 se všechny celní sazby sníží na 47,5 % základní celní sazby, 

 k 1. lednu 1990 se všechny celní sazby sníží na 35,0 % základní celní sazby, 

 k 1. lednu 1991 se všechny celní sazby sníží na 22,5 % základní celní sazby, 

 k 1. lednu 1992 se všechny celní sazby sníží na 10 % základní celní sazby, 

 poslední snížení o 10 % se uskuteční k 1. lednu 1993. [26] 

V roce 1985 též vznikla Bílá kniha dokončení vnitřního trhu. Hlavním cílem tohoto 

dokumentu bylo, aby daňové systémy jednotlivých zemí vytvořily vhodné podnikatelské 

prostředí. Tedy podpora vnitřních investic, zaměstnanost, prosperitu. Současně se zabráněním 

daňových úniků a podvodům. 

K 1. 1. 1993 byl zaveden jednotný vnitřní trh, který zajišťuje čtyři hlavní svobody a to 

volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálů. Součástí tohoto jednotného vnitřního trhu měla 

být dle plánu i daňová reforma. Ta měla zrušit zdanění úroků a licencí. Vytvořit jednotný 

rámec pro korporátní daně. V konečném důsledku se tato reforma týkala pouze nepřímých 

daní. A ambiciózní plán, který se týkal přímých daní, byl opět odložen. 

3.3.4 Smlouva o přistoupení Rakouské republiky, Švédského království,Finské republiky 

a Norského království k Evropské unii ze dne 19. 8. 1994 

Článek 70 

Bez ohledu na závazky stanovené smlouvami, na nichž je založena Evropská unie, 

může Rakouská republika po dobu pěti let ode dne přistoupení zachovat své stávající 

vnitrostátní právní předpisy o objektech vedlejšího bydlení. [27] 
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Článek 71 

Rakouská republika musí do tří let ode dne přistoupení upravit svůj monopol obchodní 

povahy na zpracování tabáků, aby byla vyloučena jakákoliv diskriminace.[27]  

Článek 72 

„Až do 1. ledna 1996 může Rakouská republika zachovávat vůči ostatním členským 

státům cla a režim licencí v oblasti destilátů a nedenaturovaného etylalkoholu o obsahu 

alkoholu do 80 % objemových čísla 22.08 třídy HS, které uplatňovala ke dni přistoupení. 

Každý takový režim licencí musí být uplatňován nediskriminačním způsobem.“[27,st.151] 

Článek 74 

„Rakouská republika může až do 31. prosince 1996 zachovávat vůči Maďarské 

republice, Polské republice, Slovenské republice, České republice, Rumunsku a Bulharsku 

dovozní omezení, která uplatňovala k 1. lednu 1994 na lignit kódu 27 02 10 00 kombinované 

nomenklatury. 

Potřebné úpravy budou v souladu s článkem 76 provedeny v evropských dohodách a 

případně v prozatímních dohodách, které byly uzavřeny s těmito zeměmi.“[27,st.151] 

Článek 87 

„Bez ohledu na závazky stanovené smlouvami, na nichž je založena Evropská unie, 

může Finská republika po dobu pěti let ode dne přistoupení zachovat své stávající vnitrostátní 

právní předpisy o objektech vedlejšího bydlení. „[27,st. 152] 

3.1.5 Smlouva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, 

Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské 

republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii ze dne 16. 4. 

2003 

Přechodná ustanovení pro Českou republiku jsou uvedena v Příloze V této smlouvy. 

Níže uvádím přechodná ustanovení, které se týkají daní, volného pohybu osob 

Odchylně od povinností vyplývajících ze smluv, na kterých je založena Evropská unie, 

může Česká republika po dobu pěti let ode dne přistoupení ponechat v platnosti pravidla 

stanovená devizovým zákonem č. 219/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o nabývání 

objektů vedlejšího bydlení státními příslušníky členských států, kteří nebydlí v České 
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republice, a společnostmi zřízenými podle práva jiného členského státu, které ani nejsou 

usazeny, ani nemají pobočku nebo zastoupení na území České republiky.[28] 

3.3.6 Smlouva o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii  

ze dne 1. 1. 2007 

Poslední přistoupivší státy Bulharsko a Rumunsko se v této přístupové smlouvě 

zavázaly podstoupit kroky, které jejich daňové soustavy co nejvíce přiblíží daňovým 

soustavám původních 15 členských států. Jsou vázány Šestou směrnice Rady 77/388/EHS ze 

dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní 

z obratu, společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně. Tato směrnice je 

základním prvkem pro harmonizaci nepřímých daní. Obsahuje definici dodání zboží, 

poskytnutí služeb, osvobození, dovozu, daňového odpočtu, mezinárodní přepravy, zkrátka 

veškeré problematiky, která se týká daně z přidané hodnoty.[29] 

Jelikož je otázka harmonizace přímých daní a tedy i daní korporátních v Evropské unii 

velice citlivá otázka je důležité, aby vyvíjenými kroky souhlasili všichni členové. 

V konečném důsledku se tedy jedná o 27 států, které se mají shodnout na jednotném řešení. 

Přičemž na první pohled se může zdát, že státy mají velice podobné daňové soustavy. Proto 

byly tendence harmonizace přímých daní zpočátku velmi intenzivní.  Na druhý pohled 

zjistíme, že mezi státy existují enormní rozdíly ve způsobu výpočtu samotného daňového 

základu, uznatelností daňových nákladů a výnosu, odpočitatelných položek, slev na dani, 

způsobu výběru a platby daní, definice jednotlivých subjektů a celkovým přístupem k daním 

vůbec. A kvůli těmto rozdílům také tyto tendence prudce ochladly. Jednotlivé státy navíc 

považují tyto harmonizační pokusy o narušení jejich fiskální suverenity, a proto se staví do 

silné opozice proti jakémukoliv návrhu a možným změnám.  

Legislativa, která se týká přímých daní, je dána následujícími směrnicemi.  

3.4 Směrnice ovlivňující harmonizaci korporátní daně 

3.4.1Směrnicí Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi 

příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní 

Tato směrnice se týká vzájemné výměny informací mezi orgány členských státu, které 

by umožňovaly správné vyměření daní z příjmu a majetku. Přičemž není rozhodující, jak jsou 

daně vybíraný a klasifikovány v jednotlivých členských státech. Pod záštitu této směrnice 
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spadají veškeré druhy daní tedy i daň ze zisku z převodu movitého a nemovitého majetku, 

daní z objemu mezd a platů placených podniky a daní z přírůstku hodnoty majetku.  

Výměna informací na základě této směrnice může probíhat třemi způsoby.  

 Výměna informací na dožádání 

Pravomocný orgán jednoho členského státu požádá orgán jiného členského 

státu o informace, které jsou nezbytné k správnému vyměření daňové 

povinnosti určitému subjektu. Žadatel využít všechny dostupné možnosti, než 

požádá o spolupráci zahraniční orgán. V případě, že tak neučiní, může 

zahraniční orgán odmítnout informace sdělit.  

 Automatická výměna informací 

Jednotlivé orgány členských zemí si mezi sebou vyměňují informace 

automatiky v drtivé většině pomocí informačních technologií a databází.  

 Spontánní výměna údajů  

Příslušný orgán každého členského státu poskytne příslušnému orgánu jiného členského státu 

informace v případě, že dojde k těmto situacím: 

 může-li příslušný orgán některého členského státu důvodně předpokládat, že v 

tomto jiném členském státě může dojít ke zkrácení daně; 

 obdrží-li osoba povinná k dani v některém členském státě daňovou úlevu nebo 

osvobození od daně, jež by mohla vést ke vzniku nebo zvýšení její daňové 

povinnosti v tomto jiném členském státě; 

 jsou-li obchody mezi osobou povinnou k dani v jednom členském státě a 

osobou povinnou k dani v tomto jiném členském státě prováděny přes jednu 

nebo více dalších zemí tak, že to může vést ke snížení daně v jednom z těchto 

členských států nebo v obou; 

 může-li příslušný orgán některého členského státu důvodně předpokládat, že 

může dojít ke snížení daně umělým přesunem zisku ve skupině podniků; 

 umožnil-li údaj poskytnutý členskému státu příslušným orgánem tohoto jiného 

členského státu zjištění skutečností, které by mohly ovlivnit vyměření daně v 

tomto jiném členském státě. 
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 Orgány jsou povinny takovéto informace sdělit druhé straně co nejrychleji. Na 

veškeré údaje, které jsou touto cestou získány, se vztahuje utajení, jako na údaje zjištěné 

podle jeho vnitrostátních předpisů. [31]  

Tuto směrnici dále nahrazuje a rozšiřuje Směrnice Rady 2004/106/ES ze dne 16. 

listopadu 2004.  

3.4.2 Směrnice Rady 90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, 

převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států ze 

dne 23. července 1990 

Vznik této směrnice byl nezbytný, neboť fúze, rozdělení, převody aktiv a výměny 

akcií týkající se společností z různých členských států byly a jsou nezbytné k tomu, aby se 

v eurozóně vytvořily podmínky obdobné podmínkám vnitřního trhu, a tím zajistilo vytvoření 

a účinné fungování společného trhu. Těmto operacím by neměla překážet odlišné daňové 

předpisy jednotlivých členských států.  Proto tato směrnice zavádí jednotná daňová pravidla, 

která jsou z hlediska hospodářské soutěže neutrální. A budou tak vytvářet ideální prostřední, 

kde se budou moci podniky přizpůsobit požadavkům společného trhu a zvýšit svou 

konkurenceschopnost na mezinárodní úroveň. Směrnice konkrétně definuje fúzi, rozdělení, 

převod aktiv, výměnu akcií, převedení společnosti, přijmutí společnosti, nabytí společnosti, 

nabývání společnosti a oblast činnosti. Dále jsou zde řešeny otázky odpisů, rezerv, opravných 

položek, ztráty a zisku, dvojího zdanění, které vznikají během výše uvedených operací mezi 

podniky. A také, že společnosti budou moci na základě této směrnice přesouvat svá sídle mezi 

členskými státy bez likvidace a zrušení. [32] 

3.4.3 Směrnice Rady 2005/19/ES, kterou se mění směrnice 90/434/EHS o společném 

systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se 

společností z různých členských států ze dne 17. února 2005 

Směrnice 90/434/EHS nebyla zcela dostačující a dle zjištěných nedostatků byla 

uplatněna tato nová směrnice, která zavádí nové druhy společností a to evropskou družstevní 

společnost (SCE) a evropskou společnost (SE). Upravuje stanoviska k daňovým únikům a 

vyhýbání se daňové povinnosti. A zavádí pojem transparentní entita. Což je subjekt, který byl 

zřízen na základě národního nebo evropského práva, ale příjmy mu plynoucí nejsou 

zdaňovány na úrovni společnosti, ale až na úrovni společníků. [17],[33] 
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3.4.4 Směrnice Rady 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

společností z různých členských států ze dne 23. července 1990 

Tato směrnice řeší problém vyvstávající se seskupování různých společností z jiných 

členských států jejich vazby a zdanění při těchto přeměnách. Definuje status mateřské 

společnosti, přičemž je to každá společnost v členském státě, která má v držení nejméně 25 %  

základního kapitálu jiné společnosti jiného členského státu anebo splňuje článek 2 této 

směrnice.  Dceřinou se rozumí společnost, na jejímž základním kapitálu je držen podíl 25 % 

jinou společností. Článek 2 pak praví, že členské státy mohou odchylně určit mateřskou a 

dceřinou společnost dvoustranou dohodou o poměru hlasovacích práv. A vůbec nepoužít tuto 

směrnici na společnosti, které nebudou držet bez přerušení po dobu nejméně dvou let podíl, 

který je opravňuje k přiznání postavení mateřské společnosti, ani na ty své společnosti, v 

nichž společnost jiného členského státu nedrží takový podíl bez přerušení po dobu nejméně 

dvou let. 

Mezi cíle patří zavést společná pravidla pro výplaty dividend a jiné rozdělování zisku, 

která mají být neutrální z hlediska hospodářské soutěže. Osvobodit dividendy a jiné formy 

rozdělování zisku vyplácené dceřinými společnostmi jejich mateřským společnostem od 

srážkových daní a zamezit dvojímu zdanění takových příjmů na úrovni mateřské 

společnosti.[34] 

Novelizace je učiněna Směrnicí Rady 2003/123/ES, kterou se mění směrnice 

90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých 

členských států ze dne 22. prosince 2003. Zde se především upravuje postavení matky, která 

musí mít v držení minimálně 20 % základního kapitálu jiné společnosti, aby se tak stala 

matkou, tedy o 5 % méně. Za stejných podmínek postavení mateřské společnosti přiznává též 

společnosti členského státu, která drží na základním kapitálu některé společnosti stejného 

členského státu podíl nejméně 20 %, přičemž tento podíl drží zcela nebo zčásti stálá 

provozovna první společnosti nacházející se v jiném členském státě. Od 1. ledna 2007 činí 

tento minimální podíl 15 %. Od 1. ledna 2009 činí tento minimální podíl 10 %;[34] 

3.4.5 Směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb ze 

dne 3. června 2003 

Směrnice se zaměřuje na situace, že příjmy z úspor v podobě úrokových plateb 

z pohledávek, jsou ve všech členských státech zdanitelný příjem pro osoby, které v nich mají 
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bydliště. A dosud neexistovala koordinace vnitrostátních daňových systémů v této oblasti 

zejména, jde-li o zacházení s úroky získanými osobami nemajícími v daném státě bydliště. 

Tyto osoby s bydlištěm v jiném členském státě se mohly vyhnout všem formám zdanění 

těchto úroku.  

Cílem této směrnice bylo umožnit, aby příjmy z úspor v podobě úrokových plateb 

vyplacené v jednom členském státě jejich skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými 

osobami s bydlištěm v jiném členském státě, podléhaly účinnému zdanění v souladu s 

právními 

předpisy uvedeného jiného členského státu. Důležitým subjektem se stává platební 

zprostředkovatel, což je hospodářský subjekt, který provádí nebo připisuje úrokovou platbu 

přímo ve prospěch jejich skutečného vlastníka. A má tak povinnost poskytnou o tomto 

vlastníku potřebné informace. [35] 

3.4.6 Směrnice Rady 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních 

poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států ze dne 3. června 

2003 

Tato směrnice řeší, že na jednotném trhu, který má znaky trhu domácího, by transakce 

mezi společnostmi z různých členských států neměly podléhat daňovým podmínkám méně 

příznivým, než jsou podmínky, které se vztahují na stejné transakce prováděné mezi 

společnostmi ze stejného členského státu. A jako reakci stanovuje, že úroky a licenční 

poplatky mající zdroj v členském státě jsou osvobozeny od veškerých daní, které na ně jsou 

formou srážky u zdroje či na základě daňového výměru v daném státě uloženy, pokud 

skutečný vlastník úroků či licenčních poplatků je společností jiného členského státu nebo v 

jiném členském státě umístěnou stálou provozovnou společnosti členského státu. Za platbu 

rokového charakteru směrnice považuje nejen úroky z vkladů a cenných papírů (včetně 

vládních dluhopisů) a závazků jakékoliv formy, ale i úrokový příjem plynoucí z nástrojů 

kolektivního investování. Směrnice se netýká dividend. [36,st.97],[36] 

 Dalším důležitým zdrojem je Arbitrážní konvence 90/436/EHS o zamezení dvojího 

zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků 
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3.4.7Arbitrážní konvence 90/436/EHS 

„Arbitrážní konvence upravuje postup v případech, kdy daňová správa jedné členské  

země EU v souvislosti s převodními cenami zahrne do zisků sdruženého podniku  

zisk, který byl již zdaněn u sdruženého podniku v jiné členské zemi EU, tedy  

v případech, kdy dochází v souvislosti s převodními cenami ke dvojímu zdanění.  

Arbitrážní konvence umožňuje (úpravou postupů při řešení případů vzájemnou  

dohodou), aby smluvní stát zamezil takovému dvojímu zdanění, a to dosažením vzájemné 

dohody.“[30] 

3.5 Průběh harmonizace v Evropské unii 

Výše uvedené směrnice daly alespoň minimální základ harmonizačním procesům 

přímých daní. Evropská komise tedy použila tyto odrazové můstky a v roce 1975 podala 

návrh, aby byla ustanovena sazba korporátní daně ve všech členských zemích v rozmezí 45 % 

až 55 %. Tento návrh se setkal s obrovskou nevolí členských států, které měly sazby v nižších 

hladinách, a musel být stáhnut. Evropská komise se dostlala do slepé uličky, harmonizační 

proces se nijak nevyvíjel a státy nechtěly v této oblasti spolupracovat. Bylo nutné prozkoumat 

jednotlivé daňové systémy a zjistit, jaké jsou nejvýznamnější rozdíly a jak by bylo možné tyto 

rozdíly eliminovat. V roce 1990 byl vytvořen Rudingův výbor, který se skládal z nezávislých 

expertů na korporátní zdanění. Vedoucím tohoto výboru byl Onn Ruding, bývalý nizozemský 

ministr financí. Hlavním cílem bylo zjistit: 

 zda rozdílné systémy korporátního zdaňování způsobují bariéry na vnitřním 

trhu (zejména pokud se jedná o konkurenci a investice)  

 zde vzniklé bariéry mohou být odstraněny působením tržních sil nebo daňovou 

konkurenci, nebo zda bude třeba umělého zásahu, 

 jaká opatření bude nutno přijmout v souvislosti s odstraněním bariér či s jejich 

zmírněním.  

Výsledky získané Rudingovým výborem hovořily jasně. Mezi jednotlivými daňovými 

systémy existují velké rozdíly v daňové struktuře a jednotlivých sazbách. Bylo zjištěno, že 

firmy kladou důraz na výši sazby korporátní daně v členských zemích a podle toho se 
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rozhodují, kde budou mít své sídlo. Navíc od roku 1975 začíná narůstat počet společností, 

které se přesouvají do daňových rájů.  

Doporučení výboru byla jasná a to rozdělit celý harmonizační proces do tří časových 

etap. Do konce roku 1994, období formování měnové a hospodářské unie a nakonec období 

dokončení měnové unie. Během první etapy byl vypracován nový návrh směrnice, která 

určovala minimální sazbu daně z příjmů společností a dividend 30%. Poté mělo dojít 

k navýšení sazby na 40% a měla být zcela zrušena daň z dividend. V druhé etapě také měla 

být uvedena základní pravidla pro sestavení daňového základu a sjednocen termín zaplacení 

daňové povinnosti. Ovšem opakovala se historie z roku 1975 a státy se opět postavily k těmto 

doporučením negativně. Hlavními argumenty států byly narušení fiskální suverenity, vysoké 

administrativní náklady a především nechuť měnit zaběhlé zvyklosti. [3] 

S rozvojem globalizace a vznikem nespočet nadnárodních korporací začaly narůstat i 

problémy korporátního zdanění. Členské státy mezi sebou měly sice uzavřeny smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění, ale přesto vznikal prostor pro daňové úniky či nechtěné dvojité 

zdanění. Proto se Evropská komise rozhodla podniknout další kroky k oživení harmonizace 

korporátní daně a to v souvislosti s přijetí lisabonskou strategií. Vzniklo sdělení Komise 

(COM)2001582. V tomto dokumentu je poukazováno na to, že společnosti se musejí potýkat 

s 27 daňovými systémy, což vede k snižování efektivnosti, zvyšování netransparentnosti a 

nákladů. Doporučení tohoto sdělení je vytvoření neutrálních daňových systémů, které zvýši 

konkurenceschopnost společností v členských státech. Způsoby jak dojít k neutrálním 

daňovým systémům jsou dle sdělení čtyři:  

 povinný harmonizovaný základ daně 

 společný konsolidovaný základ daně  

 evropská korporativní daň 

 zdanění dle státu řídící společnosti[3],[4] 

2.5.1 Zdanění dle státu řídicí společnosti 

„Základ daně všech firem tvořících nadnárodní skupinu by se vypočítal jako 

konsolidovaný základ daně podle pravidel státu, ve kterém se nachází vrcholový managament 

celé skupiny. Podle stanoveného kritéria by se potom takto získaný základ daně rozdělil na 

dceřiné společnosti a stálé provozovny v jiných členských státech a tam by podléhal příslušné 
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národní daňové sazbě.“ Tento systém by byl nepovinný a společnosti by se rozhodovaly 

samy, zda tak učiní. [3,st.108] 

 Uvedu příklad výrobní společnosti Alfafit, a.s., která má sídlo v České republice, 

přičemž vrcholný management sídlí v Ostravě. Jasně tedy vyplývá, že řízení společnosti je na 

území České republiky. Je zde tedy daňovým rezidentem. Tato společnost má čtyři dceřiné 

společnosti a to Slovfit na Slovensku, Holfit v Holandsku,  Deutchefit v Německu a Italfit v 

Itálii. Alfa, a.s., se spolu s dcerami rozhodne zdanit svůj zisk dle zásady sídla společnosti. 

Alfa tedy vypočte konsolidovaný základ daně dle pravidel České republiky. Kritéria pro 

rozdělení tohoto základu budou určeny, jako poměr celkových nákladů jednotlivých 

společností. Veškeré finanční částky budou pro lepší přehled uvedeny v korunách českých.  

Tabulka 3.3 Poměr konsolidovaného základu daně na jednotlivé společnosti 

Konsolidovaný základ daně Alfa, a.s.  130 000 000 Výše základu v % 

Celkové náklady  114 200 000 x 

Alfa, a.s. 17 900 000 15,67 

Slovfit 21 800 000 19,09 

Holfit 25 600 000 22,42 

Deutchefit 33 500 000 29,33 

Italfit 15 400 000 13,49 

Celkové náklady 114 200 000 100 

zdroj:vlastní zpracování 

 

 

Tabulka 3.4 Výpočet daňové povinnosti jednotlivých společností 

Společnost 

Sazba pro 

konsolidovaný základ 

daně v % 

Vypočtená část 

konsolidovaného 

základu daně 

Sazba daně 

z příjmů 

právnických osob v 

% za rok 2012 

Výsledná 

daňová 

povinnost * 

Alfa, a.s. 15,67 20 371 000 19 3 870 490 

Slovfit 19,09 24 817 000 23 5 707 910 

Holfit 22,42 29 146 000 25 7 286 500 

Deutchefit 29,33 38 129 000 15 5 719 350 

Italfit 13,49 17 537 000              27,5 4 822 675 

Zdroj: vlastní zpracování 

V druhé části příkladu chci nastínit situaci, kdy by byl poměr rozdělení 

konsolidovaného zisku stejný pro každou společnost ve výši 20%, přičemž sazby daně 

z příjmů jednotlivých členských států by zůstaly na aktuální úrovni roku 2013. 
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Tabulka 3.5 Výpočet daňové povinnosti při použití stejného poměru 

Společnost Sazba na 

konsolidovaném 

základu daně v % 

Vypočtená část 

konsolidovaného 

základu daně  

Sazba daně 

z příjmů 

právnických osob 

v % za rok 2012 

Výsledná 

daňová 

povinnost * 

Alfa, a.s. 20 26 000 000 19 4 940 000 

Slovfit 20 26 000 000 23 5 980 000 

Holfit 20 26 000 000 25 6 500 000 

Deutchefit 20 26 000 000 15 3 900 000 

Italfit 20 26 000 000 27,5 7 150 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z hlediska výše jednotlivých daňových sazeb vyplývá, že Alfa, a.s. upřednostní země 

s nižší sazbou tedy Německo a Českou republiku a zde budu soustředit svou činnost. Ovšem 

existují i jiná hlediska, které nemůžeme porovnat. Například daňové pobídky, které mohou 

nabídnout jiné země. Dostatečná kvalifikace zaměstnanců. Ekonomickou a politickou 

stabilitu. Úroveň služeb či dopravy.  

Zdanění dle státu řídicí společnosti ponechává jednotlivým státům velkou míru 

suverenity.  Samy mohou manipulovat s výší korporátní sazby daně a následné úpravy daně 

ve formě slev, nejsou také dotknuty. Harmonizace tímto způsobem by v budoucnu došla 

k určitému cíli a mohl by tak nastat posun, ale dobrovolnost a nesjednocení sazeb by 

v konečném důsledku nikdy nevytvořil neutrální daňové systémy.  

2.5.2 Povinný harmonizovaný základ daně 

Tento způsob zdanění by zcela měnil dosavadní situaci. Národní pravidla všech 

členských států, pro výpočet základu daně z příjmů právnických osob, by nahradily jednotné 

celoevropské ustanovení. Tyto ustanovení by tak sjednotily postup výpočtu základu daně. 

Musela by se vyřešit řada problému, přičemž na mnoho z nich se dívají členské státy odlišně. 

Například daňově uznatelné náklady a výnosy. Nezdanitelné části základu daně. 

Odpočitatelné položky od základu daně. Daňové pobídky. Povinný harmonizovaný základ 

daně by byl povinný pro nadnárodní společnost, ale také pro společnosti působící jen na 

domácích trzích. [3] 

Uvedu příklad španělské, česká, francouzské společnosti: Spainbot, Czechbot a 

Francebot, které budou podnikat ve stejném oboru a to výroba sýrů. Všechny tři společnosti 

budou mít přibližně 60 zaměstnanců, jejich roční výnosy budou činit cca 50 000 000 Kč a 

náklady 43 000 000 Kč. Výsledek hospodaření před transformací bude 7 000 000 Kč (pro 
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lepší přehlednost budou všechny částky v korunách českých). Jelikož v každé zemi platí 

odlišné postupy při výpočtu základu daně, uvádím u každé společnosti tři stejné náklady a to 

dary, náklady na služby, které poskytují osoby z daňových rájů a osobní náklady. Náklady 

jsou ve stejné výši, ale společnosti je budou při transformaci výsledku hospodaření na základ 

daně využít rozlišně, kvůli odlišným právním předpisům.  

Spainbot: 

Náklady celkem: 

Dary celkem 1 500 000 Kč z toho daňově uznatelné 1000 000 Kč (darováno nadaci), zbylých 

500 000Kč darováno fyzické osobě a tedy daňově neuznatelných. Náklady na služby, které 

jsou poskytovány osobami z daňových rájů (poplatník neprokázal, že, příslušné náklady byly 

vynaloženy v souladu s transakcí, která měla pádný ekonomický důvod) v celkové částce 

500 000 Kč. V případě Španělska jsou tyto náklady daňově neuznatelné. Náklady na 

reprezentaci ve výši  400 000Kč jsou celé daňově neuznatelné.  

 

Francebot: 

Francouzská společnosti: 

Dary (nejsou poskytnuty nadacím, ale jiným veřejně prospěným subjektům), celkem 1500 000 

Kč jsou daňově uznatelné v plné výši. Náklady na služby, které jsou poskytovány osobami z 

daňových rájů( poplatník neprokázal, že, příslušné náklady byly vynaloženy v souladu s 

transakcí, která měla pádný ekonomický důvod) v celkové částce 500 000 Kč, zde není žádná 

překážka  a jsou uznatelné v plné výši. Náklady na reprezentaci ve výši 400 000 Kč, z toho je 

daňově uznatelných 150 000 Kč a 250 000 je daňově neuznatelných. 

Czechbot: 

Náklady celkem 

Dary celkem 1500 000 Kč jsou daňově uznatelné v plné výši. Náklady na služby, které jsou 

poskytovány osobami z daňových rájů( poplatník neprokázal, že, příslušné náklady byly 

vynaloženy v souladu s transakcí, která měla pádný ekonomický důvod) v celkové částce 

500 000 Kč, zde není žádná překážka a jsou uznatelné v plné výši. Náklady na reprezentaci ve 

výši  400 000Kč jsou celé daňově neuznatelné.  
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Tabulka 3.6 Rozčlenění nákladu na daňově uznatelné a neuznatelné v Kč 

Společnost 
Dar Služba Reprezentace 

Uznatelný Neuznatelný Uznatelný Neuznatelný Uznatelný Neuznatelný 

Spainbot 1 000 000 500 000 0 500 000  400 000 

Francebot 1 500 000 0 500 000 0 150 000  250 000 

Czechbot 1500 000 0 500 000 0  400 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následně provedu transformaci výsledku hospodaření u jednotlivých firem a zjistím 

základ daně, a poté vypočtu daň dle aktuální daňových sazeb jednotlivých členských zemí.  

Tabulka 3.7 Transformace výsledku hospodaření a výpočet daňové povinnosti v Kč 

Společnost Spainbot Francebot Czechbot 

VH před transformaci 7 000 000  7 000 000 7 000 000 

Dary            + 500 000  0 0 

Služby            + 500 000  0 0 

Reprezentace            + 400 000 + 250 000 + 400 000 

VH po transformaci  8 400 000 7 250 000 7 400 000 

Základ daně  8 400 000 7 250 000 7 400 000 

Daňová sazba 30 % 33,33% 19% 

Daňová povinnost 2 520 000 2 416 425 1 406 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Základy daně se u společnosti významně liší, neboť i přes to, že jejich výsledek 

hospodaření před úpravou je stejný, tak odlišné právní předpisy, použité při následné úpravě 

zapříčiní rozdílnost. Základ daně je nejvyšší u španělské společnosti, poté je česká a nejnižší 

je u francouzské společnosti. Jak je ovšem možné vidět, konečná daňová povinnost tomuto 

pořadí neodpovídá. Nejvyšší daň odvede Spainbot . Francebot i přes to, že mál nejnižší základ 

daně odvede druhou nejvyšší daň a to kvůli vysoké daňové sazbě 33,33%. A nejnižší daň 

odvede Czechbot. 

Kdyby tedy byla určena jednotná pravidla pro výpočet povinného harmonizovaného 

základu daně, situace by mohla zjednodušeně vypadat následovně. Náklady ve formě 

poskytnutých darů by byly například daňově uznatelné jen v případě, poskytnutí veřejně 

prospěným subjektům. Náklady na služby, které jsou poskytovány osobami z daňových rájů 

(poplatník neprokázal, že příslušné náklady byly vynaloženy v souladu s transakcí, která měla 

pádný ekonomický důvod) jsou v celé výši daňově neuznatelné. Náklady na reprezentaci jsou 

daňově uznatelné do výše 10 % z celkové částky těchto nákladů.  
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2.5.3Evropská korporativní daň 

Je model, který je založen na jednotné daňové sazbě a stanovuje pravidla pro její 

správu a rozdělování výnosů. Pro svoji náročnost by byl uplatňován jen v případě nadnárodní 

společnosti.[6] 

2.5.4 Společný konsolidovaný základ daně (CCCTB) 

Tato metoda spočívá v tom, že konsolidovaný základ daně se vypočte prostřednictvím 

jednotných harmonizovaných principů. Tyto principy musí být co nejobsáhlejší, aby se 

nevyskytoval prostor k obcházení. Zároveň má být výpočet jednoduchý a přehledný. 

Vypočtený konsolidovaný základ daně se následně rozdělí mezi jednotlivé členské země, ve 

kterých společnost působí a dle stanovených kriterii se poměrně rozdělí. Přičemž zde již 

nebudu snaha o sjednocení daňových sazeb.  

Právě na tento typ harmonizace korporátní daně se Evropská komise soustředí a 

momentálně to vypadá, že dojde k výraznému postupu kupředu. V roce 2004 byla vytvořena 

pracovní skupina, jejímž cílem je vymezit základní daňové principy, definovat základní účetní 

a daňové operace a určit mechanizmus, který bude sloužit k rozdělování společného 

konsolidovaného základu daně. V následující části se budu přímo zabývat společným 

konsolidovaným základem daně.[3] 
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4. Proces harmonizace korporátní daně v Evropské unii 

4.1 Pracovní skupina CCCTB 

Pracovní skupina pro CCCTB byla zřízena v listopadu 2004. Celkem se 

v následujících čtyřech letech sešla na třinácti plenárních zasedáních. Jako další byly 

vytvořeny podpůrné skupiny, kterých bylo šest. Každá podskupina se zabývala specifickou 

oblastí a následně podávaly zprávy pracovní skupině pro CCCTB. Členové skupin byli 

národní odborníci, kteří poskytovali technickou pomoct. Pracovní skupina pro CCCTB se také 

třikrát sešla v rozšířeném složení (v prosinci 2005, 2006 a 2007), aby mohli své názory 

vyslovit všichni klíčoví odborníci a zástupci zúčastněných stran z podnikové, profesní a 

akademické sféry. 

Návrh byl dále neformálně konzultován s několika sdruženími a to podnikatelskými a 

profesními. Do návrhu byly vzaty i připomínky akademických výzkumů a zájmových skupin. 

Od dubna 2008 probíhaly úpravy některých částí návrhu dle předložených doporučení a 20. 

října 2010 byly tyto doporučení do návrhu zapracovány.  

 

4.2 Obecné pojetí CCCTB 

„CCCTB je systém společných pravidel pro výpočet daňového základu společností, jež 

jsou daňovými rezidenty v EU, a poboček společností ze třetích zemí umístěných v EU. 

Společný fiskální rámec konkrétně stanoví pravidla pro výpočet individuálního daňového 

výsledku každé společnosti (nebo pobočky), konsolidaci těchto výsledků v případě existence 

dalších členů skupiny, a rozdělení konsolidovaného daňového základu mezi všechny způsobilé  

členské státy. 

CCCTB bude dostupný pro společnosti všech velikostí; nadnárodní podniky by byly 

osvobozeny od některých daňových překážek na jednotném trhu a malým a středním 

podnikům, které se rozhodnou pro obchodní expanzi do jiného členského státu, by vznikaly 

nižší náklady na dodržení předpisů. Tento systém není povinný. Jelikož ne všechny podniky 

vykonávají přeshraniční činnost, CCCTB nebude společnosti, které neplánují expanzi mimo 

území své země, nutit, aby nesly náklady na přechod na nový daňový systém.  

Harmonizace se bude týkat pouze výpočtu daňového základu a nebude zasahovat do 

finančního účetnictví. Členské státy si tak zachovají svá vnitrostátní pravidla finančního 
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účetnictví a systém CCCTB zavede samostatná pravidla pro výpočet daňového základu 

společností. 

V rámci CCCTB by skupiny společností v celé Unii uplatňovaly jednotný soubor 

daňových předpisů a komunikovaly by pouze s jednou daňovou správou (jednotným 

kontaktním místem). Společnost, která si zvolí CCCTB, přestane ve všech záležitostech 

upravených společnými pravidly podléhat vnitrostátní dani z příjmů právnických osob. 

Společnost, která nesplňuje příslušné podmínky nebo se pro systém stanovený směrnicí o 

CCCTB nerozhodne, i nadále podléhá vnitrostátním předpisům o dani z příjmů právnických 

osob, jež mohou zahrnovat specifické režimy pobídek zvýhodňujících výzkum a 

vývoj.“[38,st.4] 

Návrh obsahuje 136 článků, které jsou rozděleny do následujících kapitol: 

 

 KAPITOLA I – Oblast působnosti  

 KAPITOLA II – Základní pojmy 

 KAPITOLA III – Volba systému stanovených touto směrnicí 

 KAPITOLA IV – Výpočet základu daně 

 KAPITOLA V – Časový rozvrh a kvantifikace 

 KAPITOLA VI – Odepisování dlouhodobých aktiv  

 KAPITOLA VII – Ztráty 

 KAPITOLA VIII – Ustanovení o vstupu a výstupu do tohoto systému 

 KAPITOLA IX – Konsolidace 

 KAPITOLA X – Vstup do skupiny a vystoupení ze skupiny  

 KAPITOLA XI – Reorganizace podnikatelské činnosti 

 KAPITOLA XII – Vztahy mezi skupinou a jinými subjekty 

 KAPITOLA XIII – Transakce mezi přidruženými podniky 

 KAPITOLA XIV – Pravidla proti zneužívání  

 KAPITOLA XV – Transparentní subjekty  

 KAPITOLA XVI – Rozdělení konsolidovaného základu daně  

 KAPITOLA XVII – Správa a postupy  

 KAPITOLA XVIII – Závěrečná ustanovení 

U zajímavých částí této směrnice se dále pozastavím a blíže je rozeberu.  
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4.3 Oblast působnosti návrhu směrnice CCCTB 

„Směrnice se má vztahovat na společnosti založené podle právních předpisů členského 

státu, jsou-li splněny dvě podmínky zároveň. Společnost má jednu z forem uvedených 

v příloze, přičemž v České republice se to týká akciové společnosti, společnosti s ručením 

omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a družstva. A společnost 

podléhá dani z příjmu právnických osob, nehledě na to jak se nazývá.“[38,st.15] 

 

4.4 Specifické základní pojmy návrhu směrnice CCCTB 

Daňovým poplatníkem se rozumí společnost, která se dobrovolně rozhodla používat 

tento systém zdanění. Jediný daňový poplatník, je takový poplatník, který nesplňuje požadavky 

pro konsolidaci. Subjektem jiným než daňový poplatník je společnost, která není způsobilá 

používat tento systém nebo se nerozhodla používat systém stanovený touto směrnicí.(4) 

 

4.5 Volba systému  

 Společnost, na kterou se vztahuje tato směrnice a která je daňovým rezidentem  

členského státu, se může rozhodnout používat systém stanovený touto směrnicí za  

podmínek v ní stanovených. Společnost, na kterou se vztahuje tato směrnice a která není 

daňovým rezidentem členského státu, se může rozhodnout používat systém stanovený touto 

směrnicí za podmínek v ní stanovených ve vztahu ke stálé provozovně, kterou má v členském  

státu.  

 „Pro účely odstavců 1 a 2 se společnost, která má sídlo, místo založení nebo místo 

skutečného vedení v členském státě a není na základě dohody mezi tímto členským státem a 

třetí zemí považována za daňového rezidenta této třetí země, pokládá za daňového rezidenta 

tohoto členského státu.  

Jestliže je společnost podle odstavce 3 rezidentem ve více členských státech, pokládá 

se za rezidenta členského státu, v němž se nachází místo jejího skutečného vedení.  Jestliže se 

místo skutečného vedení člena skupiny, který se zabývá lodní dopravou nebo vnitrozemskou 

vodní dopravou, nachází na palubě lodi nebo člunu, má se za to, že se nachází v členském 

státě domovského přístavu této lodi nebo člunu, nebo neexistuje-li takový domovský přístav, v 

členském státě, kde má bydliště nebo sídlo provozovatel této lodi nebo člunu. 

Společnost, která je rezidentem členského státu a zvolí si systém stanovený touto  

směrnicí, podléhá dani z příjmů právnických osob podle tohoto systému ve vztahu ke  
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všem příjmům z libovolného zdroje, ať ve státě, kde je tato společnost rezidentem,  

nebo mimo něj.  Společnost, která je rezidentem třetí země a zvolí si systém stanovený touto 

směrnicí, podléhá dani z příjmů právnických osob podle tohoto systému ve vztahu ke všem  

příjmům z činnosti prováděné prostřednictvím stálé provozovny v členském státě.“[38,st.20] 

 

4.6 Obecné zásady návrhu směrnice CCCTB 

 Při výpočtu základu daně se vezmou v potaz pouze zisky a ztráty, které byly  

realizovány.  

 Tuto směrnici budou moci využívat jen společnosti s vysokou mírou propojení. 

Minimální podíl na hlasovacích právech 50 % a podíl na kapitálu či právu na zisk 75% 

 Transakce a zdanitelné události se oceňují jednotlivě.  

 Výpočet základu daně se provádí konzistentním způsobem, pokud není výjimečnými  

okolnostmi odůvodněna změna.  

 Základ daně se stanoví pro každé zdaňovací období, není-li stanoveno jinak.  

Zdaňovacím obdobím je kterékoli období dvanácti měsíců, není-li stanoveno jinak. 

 Základ daně se vypočítá odečtením osvobozených příjmů, odečitatelných výdajů a 

dalších odečitatelných položek od příjmů. 

 V případě vstupu do systému musí být CCCTB používáno pět následujících zdaňovací 

období. [35] 

4.7 Příjmy osvobozené od daně z příjmů právnických osob dle CCCTB 

 Dotace přímo související s pořízením, výstavbou nebo zhodnocením dlouhodobých 

aktiv  

 Výnosy ze zcizení aktiv, která jsou součástí souboru aktiv včetně tržní hodnoty 

nepeněžních darů. 

 Přijaté rozdělované zisky. 

 Výnosy ze zcizení akcií.  

 Příjmy stálé provozovny v třetí zemi. 
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4.8 Odčitatelné výdaje 

Odčitatelné výdaje jsou specifikovány v článku 12 následovně:“ Odečitatelné výdaje 

zahrnují všechny náklady na prodej a výdaje, očištěné o odpočitatelnou daň z přidané 

hodnoty, které daňový poplatník vynaložil za účelem dosažení nebo zajištění příjmů, včetně 

nákladů na výzkum a vývoj a nákladů vynaložených při získávání vlastního nebo dluhového 

kapitálu pro účely podnikání.“ [38,st.22] 

4.9 Neodčitatelně výdaje 

Neodčitatelné výdaje jsou uvedeny v článku 14 a jsou to:  

 rozdělované zisky a splátky vlastního kapitálu nebo dluhu;  

 50 % nákladů na reprezentaci;  

 převod nerozdělených zisků do rezervy, která je součástí vlastního kapitálu  

společnosti;  

 daň z příjmů právnických osob;  

 úplatky;  

 pokuty a penále placené veřejnému orgánu za porušení kteréhokoli právního  

předpisu;  

 náklady vynaložené společností na získání příjmů, které jsou osvobozeny podle  

článku 11; tyto náklady se stanoví paušální sazbou ve výši 5 % uvedených  

příjmů, pokud daňový poplatník nemůže prokázat, že mu vznikly nižší  

náklady; 

 peněžní dary a příspěvky jiné než dobročinným organizacím definovaným  

v článku 16;  

 náklady týkající se pořízení, výstavby nebo zhodnocení dlouhodobých aktiv,  

která nesouvisejí s výzkumem a vývojem, s výjimkou toho, co je stanoveno  

v článcích 13 a 20;  

 daně vyjmenované v příloze III s výjimkou spotřebních daní uložených  

z energetických výrobků, alkoholu a alkoholických nápojů a zpracovaného  

tabáku. 

 

Zde můžeme vidět rozdíl mezi tímto návrhem a naší legislativou v možnosti uplatnit 

50% nákladů na reprezentaci jako daňově uznatelný výdaj. Jinak nejsou rozdíly až tak 

markantní.  
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4.10 Výpočet základu daně 

 Základ daně se dle návrhu směrnice vypočítá následovně: 

ZD = (ZP - OSVP - DOP) - OV, kde představuje 

ZD základ daně,  

ZP zdanitelné příjmy,  

OSVP osvobozené příjmy,  

DOP další odčitatelné položky od příjmů,  

OV odečitatelné výdaje. 

„Základ daně bude vykazován v eurech, toto však nebude platit, pokud by se daňový poplatník 

nacházel v jediném státě, který euro doposud nepřijal. Stejné platí i pro členy skupiny, jestliže 

by se nacházeli všichni členové ve stejném státě, a tento stát nepřijal euro. Případný přepočet 

na eura by se pak prováděl směnným kurzem vyhlašovaným Evropskou centrální bankou k 

poslednímu dni zdaňovacího období. 

Příjmem zahrnovaným do základu daně je pak vše, co není osvobozeno nebo se od 

příjmů neodečítá. Může mít jak peněžní, tak i nepeněžní formu, je tedy definován poměrně 

široce. Odečitatelné výdaje jsou dány jako výdaje na zajištění příjmů a striktně je stanoveno, 

co se za odečitatelné výdaje nepovažuje. V případě, že je společnost registrovaná k dani z 

přidané hodnoty v některém z členských států Evropské unie, je uvažován vždy jak příjem, tak 

výdej bez daně z přidané hodnoty.“ [18] 

 

4.11 Uplatnění ztráty 

Ztráta, která vznikne daňovému poplatníku nebo stálé provozovně daňového 

poplatníka-nerezidenta, může být v následujících zdaňovacích obdobích odečtena. Snížení 

základu daně o tuto ztrátu nesmí vést k záporné hodnotě základu daně. A musí být uplatněno 

pravidlo, že nejstarší ztráta je uplatněna nejdříve.  

Příklad vypadá následovně. Konsolidovanou skupinu  tvoří 5 společností  A, B,C, D a 

F.  Každá společnost je z jiného členského státu. A dosáhla zisku 50 mil. EUR , B zisku 100 

mil. EUR, C ztráty 20 mil. EUR, D zisku 30 mil. EUR a F ztráty 10 mil. EUR. Konsolidovaný 

základ daně pro skupinu se vypočte jako součet jednotlivých zisků a odečtou se ztráty. 
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A+B+C+D+F=konsolidovaný základ daně 

50+100-20+30-10=150 mil. EUR 

4.12 Poměrové rozdělení základu daně 

Základ daně vypočtený dle pravidel této směrnice se bude nadále rozdělovat, dle 

stanoveného vzorce poměrného rozdělení. Tento vzorec má tři rovnocenné kritéria 

 Aktiva: patří sem veškerá dlouhodobá hmotná aktiva včetně budov, letadel a strojů. 

Rovněž zde budou zahrnuty náklady vynaložené na výzkum a vývoj, marketing a 

reklamu v průběhu 6 let předtím, než si společnost zvolila CCCTB, jako kompenzace 

nehmotných aktiv za 5 let. 

 Práce: v rámci práce budou zohledněny dva faktory: 50 % tvoří mzdové náklady a 50 

% počet zaměstnanců. 

 Tržby: tržby se vypočítají na základě údaje, kam se odesílá zboží a kde je jeho určení. 

U služeb to bude místo, kde došlo k vlastnímu poskytnutí služby. 

Tyto kritéria byly vybrány pro lehkou dostupnost zjištění a poměrně těžkou možnost 

zkreslení. [22] 

4.13 Oznámení o volbě systému 

Pakliže daňový poplatník zvolí tuto metodu zdanění, musí nejpozději tři měsíce před 

začátkem zdaňovacího období, ve kterém chce začít uplatňovat tento systém, podat oznámení 

příslušnému orgánu. V případě skupiny podá oznámení jménem skupiny hlavní daňový 

poplatník hlavnímu daňovému orgánu. Oznámení o volbě systému zahrnuje všechny členy 

skupiny. Do skupiny však nemusí být zahrnuty přepravní společnosti, na něž se vztahuje 

zvláštní režim zdanění. Daňový orgán podá oznámení ostatním orgánům všech 

zainteresovaných členských zemí. 

4.14 Zdaňovací období a daňové přiznání 

Členové konsolidované skupiny mají stejné zdaňovací období. Přistoupivší společnost 

musí uvést své zdaňovací období do souladu se skupinou. Jediný daňový poplatník podá 

daňové přiznání příslušnému orgánu. V případě skupiny podá konsolidované daňové přiznání 

skupiny hlavní daňový poplatník hlavnímu daňovému orgánu. 
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4.15 Pozitiva CCCTB 

CCCTB odstraňuje výrazné nerovnosti při výpočtu daňového základu mezi členskými 

státy a tím maximálně zpřehlední situaci. Omezí se nejistota a výrazně se sníží náklady pro 

společnosti, které figurují na více evropských trzích. To povede ke zvýšení přeshraničních 

investic v Unii. Investice zapříčiní zvýšení zaměstnanosti. Harmonizace se bude týkat pouze 

výpočtu daňového základu a nebude zasahovat do finančního účetnictví. Tedy pravidla 

finančního účetnictví budou v jednotlivých členských státech zachována a nedojde 

k zvyšování administrativních nákladů.   

 

Společnosti budou moci přeshraničně kompenzovat své ztráty a z šetření tohoto 

návrhu plyne, že této možnosti by okamžitě využilo 50 % nefinančních a 17 % finančních 

nadnárodních skupin. 

Společnostem se celkově sníží náklady, které vynakládají na dodržení předpisů  

průměrně o 7%. A díky těmto ušetřeným nákladům se zvýši jejich ochota expandovat na 

zahraniční trhy. Zřizování dceřiných společností již nebude tak časově a finančně náročné. 

Bylo vypočteno, že mateřský podnik zaplatí za novou dceru cca 140 000 EUR a v případě 

přijetí CCCTB se tato částka má snížit na 87 000 EUR. [38] 

4.16 Negativa CCCTB 

CCCTB harmonizuje korporátní daně pouze na úrovni výpočtu daňového základu, ale 

již žádným způsobem nesjednocuje daňové sazby. Přičemž ty jsou aktuálně v členských 

státech velice odlišné. Státy si tím ponechají významný manipulační prostor a daňová 

konkurence tak nebude zcela potlačena. Tento systém navíc dle návrhu není povinný, takže 

záleží pouze na společnostech, jak se k tomu postaví. Nepovinnost navíc zvýší administrativní 

náklady státu, protože tak budou muset řešit dva způsoby zdanění.  

Finanční účetnictví zůstává touto směrnicí nezasaženo. Z toho vyplývá, že je 

zachována velká volnost jednotlivých státům a již na tomto poli mohou nastat výrazné 

rozdíly, které se pak přenesou bez povšimnutí do základu daně vypočteného dle CCCTB.  

Státy přijdou o významnou část své suverenity, která bude přenesena do Bruselu. 

Ztratí se část jejich hospodářské historie a zvyklostí. Během ekonomické krize došlo 
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k rapidnímu poklesu důvěry občanů k Evropské unii a spíše odklon k národnímu smýšlení, 

může tato směrnice vyvolat další protievropské myšlení.  

4.17 Budoucí vývoj a očekávání CCCTB 

Samotná Česká republika se k tomuto návrhu staví spíše negativně, jak je zřejmé z usnesení 

výboru pro evropské záležitosti z 15. schůze konané dne 26. května 2011. Z tohoto zasedání 

vyplynulo že, Česká republika je v oblasti daňového systému oproti západním státům zaostalá 

a je potřeba jej harmonizovat. Ovšem přijetí CCCTB by snížilo České republice daňový 

výnos z daně z příjmu právnických osob až o 20 %. Konečné rozhodnutí bylo takové, že 

výbor pro evropské záležitosti sice bere na vědomí Návrh směrnice Rady o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, ale v aktuálním znění 

nedoporučuje vládě České republiky, aby podnikla kroky k podpoření tohoto návrhu. Jelikož 

je názoru, že tento návrh stojí v přímém rozporu subsidiarity státu. 

Švédsko, Velká Británie a Irsko mají také významné výhrady a to především omezení 

suverenity státu. V budoucnu můžeme očekávat velice bouřlivé debaty, neboť v případě 

harmonizace daňového základu bude jen otázkou času, kdy dojde k harmonizaci daňových 

sazeb a tím k úplnému zrušení daňové konkurence na poli korporátních daní v Evropské unii. 

S tím nebudou souhlasit země s nízkými daňovými sazbami a budou se stavět zásadně proti 

této směrnici. Možná budoucnost této směrnice tkví v tom, že jí přijmou země, které nebudou 

mít žádné výhrady. Nebo, dojde ke společnému kompromisu což bude, ale u 27 zemí náročný 

úkol.  

4.18 Vlastní návrh harmonizace korporátní daně 

Po důkladném prostudování celého harmonizačního vývoje, který probíhal již od 

počátku EHS a možných dostupných metod, jsem došla ke svému vlastnímu návrhu 

harmonizace korporátní daně. Jelikož jsou státy Evropské unie vysoce propojené a tvoří 

jednotný vnitřní trh, bude muset dojít i k harmonizaci korporátních daní. Jako základní 

problém vidím již odlišné finanční účetnictví. Na tomto stupni, by mělo dojít k sjednocení 

pravidel, metodik a postupů, které zajistí jednotné účtování ve všech členských zemích. Toto 

sjednocení by přineslo velké zlehčení v orientování se ve finančním účetnictví a také 

podstatné snížení administrativních nákladů společností.  
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 Výsledek hospodaření získaný z tohoto finančního účetnictví by se následně upravil 

dle zásad, které budou opět sjednoceny. Zde se naskytuje možnost použít již vytvořená 

pravidla z návrhu směrnice o jednotném harmonizovaném základu daně, která jsou kvalitně 

zpracována. Použití již vytvořeného návrh by celý proces výrazně urychlilo. 

Základ daně se dále musí rozdělit v poměru do jednotlivých společností. Jako vhodná 

kritéria pro výpočet poměru bych zvolila výnosy, náklady a počet zaměstnanců jednotlivých 

společností. Takto rozdělený základ daně následně každá společnost upraví o odčitatelné 

položky od základu daně, které již nebudou sjednoceny a budou upraveny na úrovni 

členských států.  

Sazby daně z příjmů právnických osob budou neharmonizovány a budou se tedy 

odlišovat společně se slevami na dani.Tuto podmínku bych kladla na první místo, státy mohou 

korigovat odpočitatelné položky a samotné sazby, což jim zaručuje dostatečnou suverenitu 

v daňové oblasti. A proto i vyšší možnost přijetí takto upraveného návrhu.  

Další podmínkou je platnost pro všechny společnosti, které jsou daňovými rezidenty 

Evropské unie a to nadnárodních i domácích společností. Možnost dobrovolnosti by 

neexistovala. Tato podmínka zaručí srovnatelnost, přehlednost a sníží výrazně náklady 

společnostem, ale také státům.  

Takto zvolený model harmonizace korporátní daně přinese výrazné snížení nákladů 

společnostem. Členské státy by naopak musely zpočátku vynaložit vysoké administrativní 

prostředky. V budoucnu dojde k nárůstu investic v důsledku zpřehlednění a usnadnění 

podnikání, a jelikož Česká republika je zemí, která neustále novelizuje především daňovou 

legislativu, takovýto systém by mohl situaci zklidnit a ustálit.  

Tento návrh je jakousi kombinací již známých metod harmonizace, přičemž jsou zde 

přidány nové prvky.  
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5. Závěr 

 

 Cílem diplomové práce bylo vytvoření vlastního návrhu na vhodný způsob 

harmonizace korporátní daně v Evropské unii. Tohoto cíle jsem dosáhla především důkladnou 

analýzou dosavadního procesu harmonizace a následného zkoumání jednotlivých metod, které 

již existují.  

Největší pozornost jsem věnovala možnosti harmonizace, pomocí jednotného 

konsolidovaného základu daně, který má největší naději na úspěch. Tuto metodu Evropská 

komise blíže zkoumala a v roce 2011 vyšel návrh této směrnice. Jednotlivé státy tedy mají 

čas, aby tento návrh prozkoumaly a případně sdělily své námitky. Česká republika se 

k tomuto návrhu staví negativně společně s Velkou Británii, Bulharskem a Irskem. Jako 

hlavní negativa tyto země uvádějí ztrátu významné suverenity v podobě vlastních pravidel pro 

výpočet základu daně. Přičemž budoucí vývoj by následně přinesl i harmonizaci korporátních 

daňových sazeb. A tím úplné zrušení daňové konkurence na poli Evropské unie.  

Další způsoby harmonizace prostřednictvím evropské korporátní daně, povinně 

harmonizovaného základu daně a zdanění dle sídla mateřské společnosti nemají skoro žádnou 

šanci na úspěch. Díky dosavadním poznatkům jsem vytvořila svůj vlastní návrh postupu 

harmonizace korporátní daně, ve kterém kladu důraz již na sjednocení pravidel na úrovni 

finančního účetnictví a následné úpravy výsledku hospodaření. Hlavní podmínky mého 

návrhu jsou zachování odlišných sazeb a položek odčitatelných od základu daně a následných 

slev na dani.  Tento způsob by společnostem velkou mírou usnadnil podnikání ve všech 

členských zemích.  

Prozatím tedy nedošlo k urychlení harmonizačního procesu, leč zdá se, že v budoucnu 

několika příštích let k této harmonizaci skutečně dojde.  

Světová ekonomická krize sice nepřeje snižování daní, ale v budoucnu by dokonce 

mohlo dojít k úplnému odstranění korporátní daně. Neboť kdyby došlo k harmonizaci 

daňového základu i daňové sazby, mohla by se tato daň stát nezajímavá a snaha o zachování 

daňové konkurence mezi státy by se mohla přesunout k osobním daním. 

 Daňové břemeno se již dnes přesouvá z přímých daní na ty nepřímé.  V roce 2013 se 

měly sjednotit sazby daně z přidané hodnoty na 17,5 % ovšem nový daňový balíček, jak se 

reformě říká, zvýšil sazby na 15% a 21%. Všeobecně je známo, že lidé lépe snášejí zvyšování 
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nepřímých daní, neboť to na první pohled neodhalí. Zatímco na své výplatní pásce okamžitě 

zjistí, že došlo k zvýšení daně.   

Otázkou zůstává, jakým směrem se bude vyvíjet sama Evropská unie, neboť 

v posledních třech letech došlo k výraznému poklesu důvěry v instituce Evropské unie a 

Evropskou unii vůbec. V roce 2004 důvěřovalo Evropské unii 57% a v roce 2013 jen 40% 

občanů České republiky.  

Zvolené téma pro mne bylo velice poučné. Zjistila jsem, že zajistit fungování 

Evropské unie jako jednoho celku je opravdu obtížný úkol. Jelikož má 27 členů a každý stát 

má odlišnou kulturu, zvyklosti, ekonomickou a hospodářskou úroveň. Bude tedy zajímavé 

sledovat, jak se v budoucnu bude vyvíjet harmonizační proces a jak na něj budou jednotlivé 

členské země reagovat. Ve své práci jsem použila empirické metody a to měrní a pozorování 

Domnívám se, že jsem stanovený cíl diplomové práce splnila.  
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