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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou přímých daní v rámci Evropské unie a to 

především historickým vývojem, současným stavem a pravděpodobným dalším 

vývojem harmonizace v oblasti daní přímých. Hlavním cílem práce je posouzení 

možných výhod a nevýhod a vývoje harmonizace přímých daní a to především při 

zavedení Návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob (CCCTB). 

Abstract 

This thesis deals with direct taxation in the European Union and especially its historical 

development, current state and likely further developments in the harmonization of 

direct taxes. The main aim is to assess the possible advantages and disadvantages of 

development and harmonization of direct taxes, especially in the introduction of a Draft 

directive on a consolidated corporate tax base (CCCTB). 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá harmonizací nepřímých daní v Evropské unii (dále jen 

EU). Nahlíží na vývoj a současný stav harmonizace a stejně tak na předpokládaný 

budoucí vývoj a možné dopady v případě, že k harmonizaci přímých daní dojde. 

V současnosti se harmonizace daní přímých opět dostává do popředí zájmu, neboť dne 

16. 3. 2011 byl po mnohaleté přípravě vydán Návrh směrnice rady o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob (Common Consolidated 

Corporate Tax Base – CCCTB). 

Až doposud docházelo v oblasti přímých daní spíše k daňové koordinaci než 

harmonizaci. Ačkoliv se zprvu zdálo, že harmonizace přímých daní by měla být snazší 

oproti harmonizaci daní nepřímých
1
, po přezkumu několika komisemi se ukázalo, že 

národní systémy zdanění uvnitř skrývají velké odlišnosti. 

V popředí zájmu jednotlivých členských států tak zůstaly především snahy o zamezení 

dvojího zdanění, eliminaci daňových úniků a daňových rájů. 

Výše zmíněný Návrh směrnice o CCCTB by měl mít za úkol usnadnit výpočet 

daňového základu firem působících ve více státech EU a zbavit je tak nutnosti nákladů 

spojených se znalostí a respektováním zákonů všech zemí ve kterých firma působí a 

stejně tak usnadnit z těchto důvodů firmám, které působí pouze v jednom státě EU, 

expanzi do dalších členských států. 

Cíl bakalářské práce: 

Hlavním cílem práce je posouzení možných výhod a nevýhod a vývoje harmonizace 

přímých daní a to především při zavedení Návrhu směrnice o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB). Budu se zabývat 

hlavně vlivem této směrnice na podnikatelské prostředí v ČR ale i vlivem a možnými 

dopady na samotný stát ČR a státní rozpočet. Dále pak vyhodnotím, zda k této 

harmonizaci vůbec může dojít. V praktické části provedu průzkum mezi podnikateli, na 

jehož základě vyhodnotím právě možné dopady zavedení CCCTB na podnikání v ČR. 

                                                 
1
 stejné dělení daní na daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob vyjma Itálie 

působilo na první pohled jednodušeji 
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1 Daně 

Důmyslné daňové systémy existovaly již ve středověku. Například již Římané vybírali 

daně na obsazených územích a kvůli tomu a evidenci bojeschopných můžu, zavedli 

sčítání lidu. Daně byly vybírány například i v Aténách. Tehdy však plnily funkci pouze 

požňového příjmu panovníka a neměly často pravidelný charakter. (8 str. 11) 

V pozdějších dobách se daněmi zabývaly osobnosti jako Adam Smith, Milton 

Friedman, Friedrich Hayek či Frédéric Bastiat. 

 Neboť se v této práci zabývám především daní z příjmu, bylo by dobré zmínit i historii 

konkrétně přímých daní. Starými přímými daněmi byly tzv. kontribuce, vybírané zprvu 

nepravidelně. U nás pak lze považovat za první přímou daň tzv. daň míru, kterou zavedl 

kníže Boleslav I. . 

1.1 Základní definice daně a její dělení 

Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba, jenž je navíc 

neúčelová a neekvivalentní. (8 str. 9) To znamená, že není vybírána na konkrétní účel a 

že její plátce nemá nárok na nějaké protiplnění ze strany státu. Za daně bývají obecně 

považovány daně přímé a nepřímé, Přímé se vyznačují tím, že jsou placeny jednou 

konkrétní osobou z jejích příjmů anebo majetku, čili takové daně jsou adresné. Takové 

daně jsou pak daň z příjmu, daň z nemovitosti, daň silniční a tzv. troj-daní. Nepřímé 

daně jsou pak vybírány na základě spotřeby určitého zboží nebo služby, na kterou je daň 

vázána. Jedná se o DPH, spotřební daně a ekologické daně. 

Existují však i další platby do státního rozpočtu, které se daní nenazývají, ale splňují 

přitom definici daně. Jedná se o platby sociálního a zdravotního pojištění a také clo. 

1.2 Daňové principy 

Neboť moje práce úzce souvisí i se splněním základních daňových principů, je na místě 

uvést i základní daňové principy. V tom kolik takových principů je se autoři různí. 

V knize Daňová teorie (8 stránky 17-19) jsou uvedeny následující principy: 
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1. Princip daňové spravedlnosti 

2. Princip daňové efektivnosti 

3. Princip daňových stimulů 

4. Princip makroekonomické pružnosti 

5. Princip právní perfektnosti a politické průhlednosti 

Princip daňové spravedlnosti 

Znamená, že by měli být všichni na stejné úrovni příjmů zdaněni stejně a zároveň čím 

vyšší má někdo příjem, tím vyšší daně by měl platit. 

Princip daňové efektivnosti 

Vyjadřuje vztah mezi objemem vybrané daně a mezi dodatečnými náklady na výběr 

těchto daní. Dodatečné náklady by měly být co nejnižší. 

Princip daňových stimulů 

Hovoří o tom, že daně by neměly negativním způsobem ovlivňovat chování poplatníků 

a tím způsobovat deformace na trhu. Naopak daně mohou ovlivňovat chování 

poplatníků v pozitivním slova smyslu. 

Princip makroekonomické pružnosti 

Daně mohou být krátkodobě použity pro ovlivnění poptávky soukromého sektoru 

odčerpáním většího či menšího dílu z jejího celkového objemu. 

Princip právní perfektnosti a politické průhlednosti 

Je velmi důležité, aby právní předpisy byly vytvořeny srozumitelně a pokud možno bez 

zbytečných složitostí.  
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2 Evropská unie 

2.1  Primární právo a evropská integrace 

Evropská integrace započala dnem 18. 4. 1951, kdy byla podepsána zakládací Smlouva 

o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO). Ta měla nastolit mít v Evropě 

po ničivém období válek. Zakládacími zeměmi byly Belgie, Francie, Itálie, 

Lucembursko, Německo a Nizozemsko.  

Dne 25. 3. 1957 vstupuje v platnost Římská smlouva a vzniká tak Evropské hospodářské 

společenství (EHS), jehož hlavní myšlenkou je zajistit volný pohyb osob, zboží a služeb 

přes hranici. Téhož dne byla podepsána i Smlouva o založení Evropského společenství 

pro atomovou energii (EURATOM). 

Výše zmíněné tři smlouvy jsou základními smlouvami primárního práva EU. 

Obrázek 1: Historie Evropské unie 1948 – 1992 (Zdroj: Wikipedie.org) 

 

Za čtvrtou lze považovat Smlouvu o Evropské unii (SEU) danou tzv. Maastrichtskou 

smlouvou, která byla podepsána 7. 2. 1992 a vstoupila v platnost 1. 11. 1993. Smlouva 

rozšířila spolupráci států i na úrovni zahraniční politiky, obrany, spravedlnosti a 

vnitřních věcí. SEU dala vzniknout pilířové struktuře EU. (14 str. 20) (5) 

Tato pilířová struktura však nezůstala zachována neboť dne 1. 12. 2009 vstoupila 

v platnost poslední pátá nejdůležitější smlouva primárního práva EU a tou byla 

Lisabonská smlouva (LS), pátá stěžejní smlouva primárního práva. Druhý a třetí pilíř tak 

byl sloučen v jeden. 
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Obrázek 2: Historie Evropské unie 1992 - současnost (Zdroj: Wikipedie.org) 

  

Po přijetí Lisabonské smlouvy se primární právo EU skládá z novelizované Smlouvy o 

Evropské unii, Smlouvy o fungování EU
2
 a jejich protokolů včetně Listiny základních 

práv. 

Obrázek 3: Základní dokumenty Evropské unie (Zdroj: Široký, J. (22 str. 22)) 

 

 

 

 

 

2.1.1 Daňová ustanovení v hlavních smlouvách primárního práva 

Za úplně první daňové ustanovení předpokládající spolupráci zemí EU v daňové oblasti 

můžeme považovat články 95 až 99 Smlouvy o založení Evropského hospodářského 

společenství
3
 Zatímco daním nepřímým byly věnovány dohromady čtyři články, daním 

přímých pouze jeden. Již z toho je znát další směřování daňové harmonizace do 

budoucna. (22 stránky 22-23) 

V současnosti zmíněné články nalezneme pod čísly článků 110 až 113 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. 

                                                 
2
 nahrazující Smlouvu o založení Evropského společenství 

3
 článek 97 byl později vypuštěn, neboť pojednával o dani z obratu dle jiných pravidel, než jaké jsou již 

používána stejně v celé EU 

Základní smlouvy EU 

Smlouva o 

založení 
ESUO 

Smlouva o 

založení 
Euratom 

Smlouva o 

založení 
ESH (ES) 

Smlouva o 

Evropské 

unii 

Lisabonská 

smlouva 
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Tabulka 1. Výňatek ze Smlouvy o fungování Evropské unie (Zdroj (7)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě výše uvedených článků s daňovou harmonizací také souvisejí články 115 až 117 

Smlouvy o fungování Evropské unie, které se věnují sbližování právních předpisů a 

Článek 110 

(bývalý článek 95 Smlouvy o EHS a článek 90 Smlouvy o ES) 

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. 

Článek 111 

(bývalý článek 96 Smlouvy o EHS a článek 91 Smlouvy o ES) 

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. 

 Článek 112 

(bývalý článek 98 Smlouvy o EHS a článek 92 Smlouvy o ES) 

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. 

Článek 113 

(bývalý článek 99 Smlouvy o EHS a článek 93 Smlouvy o ES) 

Rada zvláštním legislativním postupem 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 a zabránění 

narušení hospodářské soutěže. 
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v neposlední řadě i článek 191, který může mít nepřímý vliv na harmonizaci akcízů
4
 a 

energií. 

2.2 Sekundární právo v Evropské unii 

Sekundární právo je tvořeno normativními akty, které byly přijaty některou 

z evropských institucí, která má právo takovýto dokument schválit a vydat. 

V současnosti tvoří sekundární právo největší část veškerého psaného práva EU. 

Jedná se o nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. 

Nařízení je schvalováno Radou společně s Parlamentem nebo Komisí. (18) Je právně 

závazné pro všechny bez rozdílu a Judikaturou Soudního dvoru byla potvrzena jejich 

přímá účinnost. To znamená, že nařízení jsou právně nadřazena právu jednotlivých 

členských států. Nařízení se stávají okamžitě součástí právního prostředí EU bez 

nutnosti jejich zavedení do právní úpravy států. Nařízení musí být jasná a 

bezpodmínečná. (22 str. 46) 

Směrnice je schvalována Radou společně s Parlamentem nebo Komisí a je adresována 

členským státům. (18) Státy zavazuje provést určité změny ve své legislativě, aby si 

právo jednotlivých států neodporovalo. Směrnice předepisuje pouze cíl, kterého má mýt 

dosaženo a již neurčuje členských státům jakým způsobem. (22 str. 46) Směrnice jsou 

základním právním nástrojem pro harmonizaci. 

Rozhodnutí je schvalováno stejnými orgány jako v předešlých dvou případech. Jsou to 

individuální právní akty adresované konkrétním subjektům. Pomocí rozhodnutí mohou 

instituce požadovat po státu nebo občanovi EU zaplacení pokuty při porušení práva 

anebo je mohou vyzývat k tomu, aby jednali v souladu s tímto rozhodnutím. (18) 

Stanoviska a doporučení slouží k vyjádření nebo doporučení k nějaké záležitosti, 

obvykle rámcové vytyčení postupu, aniž by to pro adresáty znamenalo právní 

závaznost. Mohou se daným doporučením nebo stanoviskem řídit, ale nemusí. 

  

                                                 
4
 akcíz – nepřímá spotřební daň 
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2.2.1 Sekundární právo a zajištění jednotného vnitřního trhu 

Zajištění jednotného vnitřního trhu ovlivňuje především oblast nepřímých daní. Ta je 

předmětem neustálého jednání členských státu a na rozdíl od přímých daní v této oblasti 

také došlo a stále dochází k hluboké harmonizaci. Hlavní úlohou harmonizace 

nepřímých daní je zajištění fungování jednotného vnitřního trhu EU. To znamená 

zajištění volného pohybu osob, zboží a služeb. Tento základní cíl integrace je definován 

už při vzniku EHS v roce 1957. 

Dlouho se však nedařilo dané plány plnit. Změna nastala až v roce 1985, kdy tehdejší 

předseda komise Jacques Delors spolu s lordem Cockfieldem, místopředsedou a 

komisařem pro vnitřní trh sepsali tzv. „Bílou knihu pro dokončení vnitřního trhu“ (12 

str. 15) 

Autoři v ní nabádali k rozhodnému a odhodlanému jednání a přijmutí nezbytných 

opatření na cestě k jednotnému trhu. Kniha obsahovala na 300 nových směrnic. 

Opatření měla být přijata do konce roku 1992, což se z velké části nakonec i podařilo. 

V bílé knize byly definovány tři základní překážky vnitřního trhu: (23) 

Fyzické: na vnitřních hranicích mezi členskými státy se nadále udržovaly kontroly 

zboží i osob 

Technické:  značně rozsáhlý rejstřík odlišných národních předpisů, jež brzdily volný 

pohyb zboží, služeb i pracovníků 

Daňové: rozdíly v sazbách nepřímých daní, jež nejen deformovaly obchod, ale 

vynucovaly si kontrolu na hranicích mezi členskými státy 

V současnosti sleduje EU tři základní cíle v oblasti daňové politiky: 

- stabilita daňové kapacity členských zemí 

- bezproblémové fungování jednotného trhu 

- podpora růstu zaměstnanosti. (14 str. 36) 
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2.3 Judikatura Soudního dvoru a harmonizace 

Zatímco primární a sekundární právo spadá do oblasti tzv. pozitivní harmonizace, ta 

vytváří stejné daňové prostředí pro všechny státy. V případě judikátů Soudního dvora 

mluvíme o harmonizaci negativní. Tato harmonizace nevytváří stejná pravidla pro 

všechny a pouze upravuje daňové prostředí jednotlivých zemí. (9 str. 13) Negativní 

harmonizace nachází své uplatnění především v harmonizaci přímých daní. 

Přestože není výslovně určena závaznost judikátů pro budoucí rozhodování, ve většině 

případů mají předchozí rozsudky Soudního dvoru vliv na rozhodnutí nová. Na základě 

některých rozsudků pak bývají prováděny úpravy v oficiální legislativě anebo mají vliv 

na interpretaci práva stávajícího. Některé judikáty získaly téměř normativní charakter. 

(22 str. 56) Příkladem jsou: 

26/62 – „Van Gend en Loos“ (25) (6) 

Rozhodnutí z roku 1963 tvrdí, že právo ES má přímý účinek 

Nizozemská společnost daného jména se dovolávala práva ES proti nizozemským 

celním orgánům u tamního soudu. Ten podal návrh soudnímu dvoru na rozhodnutí 

v rámci řízení v předběžné otázce, zda příslušné ustanovení práva Společenství (tehdejší 

čl. 25 - dnes změněný čl. 12 - Smlouvy ES) má přímý účinek. Soudní dvůr tuto otázku 

rozhodl kladně, a to přes námitky nizozemské vlády, že jde o otázku ústavního práva a 

není tudíž v kompetenci Soudního dvora se jí zabývat.  

6/64 – „Costa v. Enel“ (2) (6) 

Rozhodnutí z roku 1964 stanovuje přednost práva ES před právem národním 

Italský občan Costa namítal při znárodnění elektrárenské společnosti ENEL porušení 

nynějšího čl. 31 Smlouvy ES při její nacionalizaci. Soudní dvůr konstatoval, že 

ustanovení čl. 31 odst. 2 Smlouvy ES (vytváření státních monopolů obchodní povahy) 

obsahuje zřetelný zákaz určité činnosti státu a není doprovázen žádnou výhradou, která 

by vyžadovala vydání vnitrostátního aktu. Je to tedy ustanovení s přímým účinkem. 

Mezi další nejznámější judikáty patří: C6 a 9/90 – „Francovich“, 120/78 – „Cassis De 

Dion, 41/74 – „Van Duyn“, 294/83 – „Les Verts“ 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&refresh=yes&levelid=eu_229.htm
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3 Daňová harmonizace versus daňová konkurence 

Je zřejmé, že hlavním problémem otázky daňové harmonizace vs. daňové konkurence je 

kolize daňových poplatníků, kteří chtějí mít právo svobodné volby pro ně 

nejpříhodnějšího daňového systému a na straně druhé stojí vlády jednotlivých států 

případně přímo EU, kteří nechtějí přicházet o svoje příjmy do státního rozpočtu. Na toto 

téma se vedou dlouho diskuze a na poli harmonizace přímých daní zatím zdá se vítězí 

zachování daňové konkurence. Je to dáno především snahou jednotlivých států EU 

zachovat si svůj vlastní systém zdanění a na harmonizaci v této oblasti nechtějí 

přistoupit.  

3.1 Odpůrci daňové harmonizace 

Odpůrců daňové harmonizace bychom našli spoustu. Vesměs jsou to samí lidé mající 

liberální názory a postoje. Lze jmenovat osobnosti jako především Margaret Thatcher 

anebo v ČR Václav Klaus. 

Dokonce i v Europarlamentu bychom našly europoslance, kteří proti podobným 

návrhům vystupují. Je to především předseda britské strany UKIP Nigel Farage proslulý 

svými emotivními výstupy na půdě Evropského parlamentu a také Daniel Hannan, 

taktéž Brit. 

Mezi významné odpůrce daňové harmonizace u nás patří mimo jiné ekonom a politik 

Petr Mach, který je předsedou Strany svobodných občanů.  V jednom ze svých článků 

píše: „Jsou podnikatelé, kteří odcházejí do zemí s nižšími daněmi, vedeni toutéž 

"neviditelnou rukou", která na trhu vede k výrobě lepšího a levnějšího zboží a růstu 

HDP, z něhož nakonec těží všichni? Nebo jsou sváděni nějakou jinou neviditelnou 

rukou, která směřuje ke špatným výsledkům? Jsem přesvědčen, že jsou vedeni toutéž 

blahodárnou neviditelnou rukou. Konkurence mezi státy je analogií tržní konkurence 

mezi výrobky. Tak jako tržní konkurence pracuje ve prospěch spotřebitelů a podporuje 

efektivnost výroby, daňová konkurence pracuje ve prospěch daňových poplatníků a nutí 

státy k větší efektivnosti vlády.“ (10) 
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Argumentuje především, že harmonizací chtějí státy docílit toho, že potlačí konkurenční 

prostředí v jiných státech, aby pak sami nemuseli měnit svůj systém zdanění či dokonce 

snižovat sazbu daně z příjmu a tím se připravit o příjmy do státního rozpočtu. Říká 

zároveň, že tyto státy by bez problému vyšly i s nižšími příjmy jenomže by to pro ně 

znamenalo, že by museli vydávat peníze skutečně pouze tam kde je to nezbytně nutné. 

Jako další problém v případě jednotné sazby vidí ten, že stejná sazba daně pro různě 

vyspělé ekonomiky bude mít odlišné skutečné dopady na tyto ekonomiky stejně jako je 

tomu například u měnové integrace v EU. 

Za zmínku určitě stojí, že pojem daňové konkurence není pojmem zdaleka tak novým 

jak by se mohlo zdát. Již před dvěma sty lety napsal Adam Smith ve své slavné knize 

zkráceně nazývané Bohatství národů na toto téma následující: "Majitel kapitálu je 

vlastně občanem Světa a není nutně připoután k určité zemi. Zemi, kde by ho 

podrobovali trapným výslechům jen proto, aby mu mohli uložit tíživou daň, mohl by 

snadno opustit a svůj kapitál odstěhovat do některé jiné země, kde by mohl buď 

pokračovat v podnikání, anebo užívat svého bohatství ve větším klidu. Tím, že by svůj 

kapitál odstěhoval, zastavil by v zemi, kterou opouští, veškeré podnikání, jež tam jeho 

kapitál vydržoval. Kapitál obdělává půdu, kapitál zaměstnává práci. Daň, která by 

vypuzovala kapitál ze země, vysušovala by tím všechny zdroje důchodu panovníka i 

společnosti. Jeho odstěhováním snížily by se nutně více nebo méně nejen zisky z 

kapitálu, ale i pozemková renta a mzdy.“ (21 str. 755) 

Z toho je patrné, že i slavný ekonom by měl zřejmě k harmonizaci zamítavý postoj. Je 

pravdou, že od tehdejších dob se mnohé změnilo avšak celá tato myšlenka je stále 

nadčasová a aktuální. 

3.2 Zastánci daňové harmonizace 

Jedním z hlavních argumentů zastánců daňové harmonizace je domněnka, že by 

společný daňový systém zlepšil fungování společného trhu. Dále pak, že rozdílné 

daňové systémy způsobují vysoké transakční náklady firmám na orientaci v těchto 

systémech. 

Hlavním argumentem zastánců harmonizace je, že různé daně způsobují distorze. To 
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znamená, že podnikatelé nesměřují své investice tam, kde je to pro ně doopravdy 

výhodné, ale tak kde mají uměle vytvořené dobré daňové podmínky. (11) 

Mezi státy, které nejvíce prosazují daňovou harmonizace, patří v EU především 

Německo a Francie. Dlouhodobě na tomto poli působí dokonce i mimo EU. Například 

v organizacích jako OSN či EOCD.  

Kancléřka Angela Merkel a bývalý president Nikolas Sarkozy jsou rozhodně pro 

zavedení CCCTB. Cíl harmonizace daní z příjmů byl jedním z hlavních bodů tzv. 

šestibodového plánu Angely Merkel, představeného a projednávaného na důležitých 

summitech v lednu a březnu roku 2012. Nikolas Sarkozy byl dokonce pro zavedení 

jednotné sazby daně z příjmu právnických osob, neboť mu již dlouho vadila nízká sazba 

daně z příjmu právnických osob v Irsku. (16) 

Lze také uvést výrok někdejšího komisaře pro zahraniční obchod Evropské unie Pascala 

Lamy, "Věřím, že nemáme na výběr – musíme prostě násilí trhu omezit pravidly. Věřím, 

že právě Evropa je pro nás hlavním mechanismem pro zavedení takových pravidel a 

limitů pro vymezení pozitivní disciplíny na trhu. Mám na mysli to, co jsme si zvykli v 

Evropě nazývat ‘Sozialmarktwirtschaft‘, jako systém, který klade lid před tržní počty."  
5
 

Zůstává otázkou, zda je vůbec možné úspěšně omezit trh pravidly, aby tento trh dále 

dobře fungoval a nevedlo to k problémům spojeným s omezením fiskální politiky 

jednotlivých států.  

                                                 
5
 "Role Evropy v dnešním globalizovaném světě". Projev na Konferenci o globalizaci, 31. 5. 2004 v 

Amsterodamu.  
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4 Harmonizace přímých daní 

V oblasti přímých daní se ukázala být harmonizace značně problematická, byť zprvu se 

naopak zdálo, že bude mnohem jednodušší nežli u daní nepřímých, neboť státy EU 

měly v 60. letech vesměs stejné dělení přímých daní na daně z příjmu fyzických a 

právnických osob vyjma Itálie. Při hlubším zkoumání se však přišlo na to, že jednotlivé 

státy mají velice rozmanité a odlišné způsoby výpočtu daňového základu. Tyto 

překážky by zajisté šlo překonat, avšak jako mnohem závažnější problém se ukázala být 

neochota členských státu k harmonizaci přímých daní jako takových.  

Veškeré pokusy byly chápány jako velký zásah do fiskální suverenity a tak selhaly. 

Důvodem neustálých neúspěchů je mimo jiné i fakt, že harmonizační opatření Evropské 

komise musí být prosazeno ve formě směrnice, aby bylo závazné pro všechny státy. 

Přijetí směrnic však vyžaduje jednomyslné shodnutí všech členských států. (14 str. 76) 

Vzhledem k rostoucímu vlivu globalizace a s tím spojenými požadavky velkých 

nadnárodních korporací na možnost plně využívat vnitřního trhu nakonec EK jmenovala 

tzv. Rudigův výbor jenž měl za úkol zjistit následující skutečnosti: 

1. Ovlivňují rozdíly ve zdanění podniků mezi členskými státy fungování vnitřního 

trhu, zejména s ohledem na investiční rozhodnutí a konkurenci? 

2. Do jaké míry jsou to překážky, které odstraní nebo zmírní tržní síly anebo 

konkurence mezi jednotlivými daňovými systémy, či je třeba zásahu ze strany 

společenství? 

3. Jaká konkrétní opatření jsou potřeba na úrovni společenství k odstranění nebo 

zmírnění těchto překážek? (4 str. 1) 

Komise zjistila, že rozdílná zdanění podniků v jednotlivých státech skutečně 

způsobují překážky ve fungování vnitřního trhu a to především v oblasti 

investičních rozhodování. (4 stránky 13-22) 
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Nakonec zpracoval mnoho doporučení, která byla rozdělena do tří fází. 

Rudigův výbor doporučil zásahy k odstranění dvojího zdanění, harmonizaci sazeb 

daně z příjmu právnických osob do pásma 30-40% a zavedení transparentní 

daňové úlevy pro podporu investic. (17) 

Na základě výsledků si Evropská komise stanovina následující cíle: 

1. odstranit ustanovení daňových předpisů členských zemí, která způsobují bariéry, 

a to především v oblasti zahraničních investic; 

2. vytvoření zásad pro konstrukci daňových základů a stanovení minimálních 

daňových sazeb; 

3. zajištění transparentnosti všech daňových stimulů v oblasti podpory investic. 

(15) 

4.1 Stávající legislativa v oblasti přímého zdanění 

Za první směrnici, jež byla přijata v oblasti přímého zdanění, se považuje směrnice č. 

77/799/EEC o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských zemí v oblasti 

přímých daní, jejímž cílem je boj proti daňovým unikům v mezinárodním měřítku. 

Nejvýznamnější směrnice v oblasti korporativního zdaňování byly přijaty v roce 1990 a 

přímo souvisely se zavedením jednotného trhu v roce 1993.  

Jedná se o směrnici č. 90/434/EEC, o fúzích. Upravuje odklad daňové povinnosti 

vyplývající z kapitálových výnosů při fúzi, rozdělení společnosti, převod aktiv a přes 

hraniční výměnu akcií v rámci Evropských společenství. Směrnice byla později 

rozšířena směrnicí 2005/19/EC. 

Druhou základní směrnicí je směrnice č. 90/435/EEC,o mateřských a dceřiných 

společnostech. Upravuje systém zdanění skupin společností, které působí v národním 

měřítku, a společností, které působí v rámci celé Evropské unie. Ta byla rozšířena 

směrnicí 2003/123/EC. 
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Dne 3. června 2003 přijala Evropská rada tzv. daňový balíček, jehož úkolem je 

omezovat ustanovení, jež mohou být příčinou škodlivé daňové soutěže. Obsahově se 

balíček skládá ze tří hlavních částí: 

1. smluvená pravidla pro zdaňování korporací, jejichž přijetím se členské státy 

zavazují odstranit existující daňová ustanovení, která zapříčiňují škodlivou 

daňovou soutěž, a nadále upustit od zavádění ustanovení podobného charakteru, 

2. směrnice č. 2003/48/EEC o zdaňování příjmů z úspor ve formě úrokových 

plateb, která se týká pouze příjmů fyzických osob; členské státy jsou povinny na 

základě směrnice poskytovat informace o úrocích, jež byly vyplaceny 

individuálním střadatelům, 

3. směrnice č. 2003/49/EC o jednotném systému zdaňování úrokových plateb a 

licenčních poplatků mezi společnostmi ve skupině, jež odstraňuje srážkovou 

daň a daň z licenčních poplatků mezi propojenými osobami, pokud jsou 

vypláceny přes hranice jednotlivých členských států (15) 

 

 

Legislativa přímých daní 

Směrnice 77/99/EHS 

Směrnice 2004/106/EHS 

Směrnice 90/434/EHS Konvence 90/436/EHS 

Směrnice 2003/23/ES 

Směrnice 2005/19/ES 

Směrnice 90/435/EHS 

Směrnice 2003/49/ES 

Směrnice 2003/48/ES 

Obrázek 4: Zásadní předpisy v oblasti přímého zdaňování (Zdroj: Široký, J. (22 str. 87)) 
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4.2 Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob 

Zatím poslední velmi významnou snahou na poli harmonizace přímých daní je dozajista 

návrh směrnice KOM (2011)121 ze dne 16. 3. 2011. Jejímu vzniku předcházelo velmi 

dlouhé období započaté rokem 2010, kdy byla pro Evropskou komisi vypracována další 

studie KOM (2001)582. Ta hovoří o několika hlavních cílech, jichž by se mělo 

dosáhnout: 

- výrazné snížení nákladů na plnění požadavků vyplývajících z nutnosti vypořádat 

se s 27 (tehdy 15) daňovými systémy v rámci vnitřního trhu 

- odstranění problémů s převody cen v rámci EU 

- umožnění započtení a kompletní konsolidaci zisků a ztrát v rámci EU 

- zjednodušení řady mezinárodních restrukturalizačních operací 

- vyhnutí se situacím dvojího zdanění a odstranění řady diskriminačních situací a 

omezení 

- omezení některých složitostí vyplývajících z koexistence klasického systému a 

spousty výjimek (1 str. 16) 

Dle důvodové zprávy (13 str. 4) v Návrhu směrnice o společném konsolidovaném 

základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB) KOM (2011)121 má tato směrnice 

řešit problémy z oblasti fiskálních ustanovení zamezujících růst na jednotném trhu. Při 

mnoha daňových předpisech pro právnické osoby v EU často dochází 

k problémům s nadměrným či dvojím zdaněním. Podniky se potýkají s vysokou 

administrativní zátěží a s vysokými náklady na dodržení předpisů. 

Taková situace odrazuje od investování v EU a je tak v rozporu s prioritami 

stanovenými v dokumentu Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění. (19) Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující 

priority: 

1. Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. 

2. Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku 

méně náročnou na zdroje. 

3. Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, 

jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností. 
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O návrhu směrnice hovoří i dokument Na cestě k aktu o jednotném trhu – Pro vysoce 

konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství : (20) „Návrh č. 19: Komise přijme 

iniciativy ke zlepšení koordinace národních fiskálních politik, zejména návrhem 

směrnice s cílem vytvořit společný konsolidovaný základ zdanění společností (CCCTB) 

v roce 2011.“ 

Uvažovalo se o čtyřech základních typech společného konsolidovaného základu daně 

(viz obr.5). Po provedení analýzy dopadů byla za nejvhodnější variantu zvolena 

možnost čtvrtá a to volitelný společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických 

osob (volitelný CCCTB). 

Obrázek 5: Výňatek z návrhu směrnice KOM(2011)121 – Uvažované varianty CCTB (13 stránky 7-8) 

i) volitelný společný základ daně z příjmů právnických osob (volitelný CCTB): společnosti, 

které jsou rezidenty EU, (a stálé provozovny nacházející se v EU) by měly možnost počítat svůj 

základ daně podle souboru společných pravidel pro celou Unii místo pravidel některého z 27 

vnitrostátních systémů daně z příjmů právnických osob. (…) 

ii) povinný společný základ daně z příjmů právnických osob (povinný CCTB): všechny 

způsobilé společnosti, které jsou rezidenty EU, (a stálé provozovny nacházející se v EU) by byly 

povinny počítat svůj základ daně podle jednoho souboru společných pravidel pro celou Unii. Nová 

pravidla by nahradila nynějších 27 vnitrostátních systémů daně z příjmů právnických osob. 

Vzhledem k chybějící konsolidaci by rozdělování zisku u transakcí uvnitř skupiny nadále probíhalo 

na základě „odděleného účetnictví“ (možnost 3); 

iii) volitelný společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (volitelný 

CCCTB): soubor společných pravidel zavádějící konsolidovaný základ daně pro celou EU by se stal 

alternativou k současným 27 vnitrostátním systémům daně z příjmů (…). Sloučením zdanitelných 

hospodářských výsledků každého člena skupiny (…) by tak vznikl konsolidovaný základ daně, který 

by se následně přerozdělil podle předem stanoveného mechanismu rozdělování, založeného na 

určitém vzorci. V rámci tohoto scénáře by společnosti (…) měly právo uplatňovat CCCTB za 

předpokladu, že splňují požadavky (…) a všichni způsobilí členové téže skupiny se rozhodnou 

uplatňovat společná pravidla (zásada „všichni, nebo nikdo“) (možnost 4); 

iv) povinný společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (povinný 

CCCTB): společnosti, které jsou rezidenty EU, nebo stálé provozovny nacházející se v EU vlastněné 

společnostmi, které nejsou rezidenty Unie, by byly povinny uplatňovat pravidla CCCTB, pokud by 

splňovaly požadavky na způsobilost pro vytvoření skupiny.(možnost 1) 
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4.2.1 Stručný obsah návrhu směrnice (13) 

V návrhu směrnice se uvádí, že má právně přednost před smlouvami o zamezení 

dvojího zdanění a samozřejmě i před předpisy členských zemí. To s sebou nese 

mimo jiné výhodu spočívající v odstranění komplikací s převody cen mezi sdruženými 

podniky a s dodržováním principu tržního odstupu, neboť díky tomuto návrhu není 

transferových cen třeba.  

Směrnice se opírá se o čl. 115 Smlouvy o fungování EU, je v souladu se zásadou 

subsidiarity a proporcionality a nezahrnuje žádnou harmonizaci daňových sazeb.  

Způsobilé společnosti k použití CCCTB jsou určovány jednak podle právní formy 

společnosti, ty jsou vyjmenovány v příloze č. I. (u nás jsou to a.s., s.r.o., v.o.s., k. s. a 

družstva) a za druhé určuje, na jaký typ daně se směrnice vztahuje (u nás daň z příjmu 

právnických osob) 

Velmi důležitým prvkem v návrhu směrnice je možnost konsolidovat nejen příjmy 

v rámci celé skupiny ale stejně tak i ztráty. 

4.2.1.1 Základ daně a odečitatelné výdaje 

Pro výpočet základu daně se berou v potaz pouze realizované zisky a ztráty a základ 

daně se dále vypočítá odečtením osvobozených příjmů, odečitatelných výdajů a dalších, 

odečitatelných položek od příjmů. 

Osvobozeny jsou některé dotace související s pořízením aktiv, některé výnosy ze 

zcizení aktiv, přijaté rozdělované zisky, výnosy ze zcizení akcií, příjmy stálé 

provozovny v třetí zemi 

Odečitatelné výdaje jsou především 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. 

Neodčitatelné výdaje jsou 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 
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placené veřejnému orgánu za porušení kteréhokoli právního předpisu; některé náklady 

vynaložené společností na získání příjmů, které jsou osvobozeny podle článku 11; 

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. 

4.2.1.2 Odepisování dlouhodobých aktiv 

Dlouhodobá aktiva se opisují jednotlivě lineárně po dobu své životnosti. Doba 

životnosti dlouhodobého aktiva se stanoví takto: 

 

a) budovy: 40 let; 

b) hmotná aktiva s dlouhou dobou životnosti jiná než budovy: 15 let; 

c) nehmotná aktiva: doba, po kterou aktivum požívá právní ochrany nebo na kterou 

je uděleno právo, nebo 15 let, pokud tuto dobu nelze určit. 

 

Směrnice dále určuje dobu odepisování u použitých dlouhodobých aktiv. 

Neodpisují se tato aktiva: 

 

a)   dlouhodobá hmotná aktiva, kterých se netýká opotřebení a zastarání, například 

půda, umělecké předměty, starožitnosti nebo klenoty; 

b)  finanční aktiva. 

 

4.2.1.3 Způsobilé dceřiné společnosti 

 

Hlavními kritérii pro určování způsobilých dceřiných společností jsou všechny přímé i 

nepřímé dceřiné společnosti, ve kterých má mateřská společnost tato práva: 

 

a) právo vykonávat více než 50 % hlasovacích práv; 

b) vlastnické právo odpovídající více než 75 % kapitálu společnosti nebo více než 

75 % práv spojených s nárokem na zisk. 

 

4.2.1.4 Výpočet základu daně 

 

Konsolidovaný základ daně se v každém zdaňovacím období rozdělí mezi členy 

skupiny na základě vzorce pro rozdělení. Při stanovování přiděleného podílu člena 

skupiny označeného jako „A“ má vzorec tuto podobu, v níž mají faktory tržeb, práce 

a aktiv stejnou váhu: 
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Rovnice 1: Vzorec po stanovení přiděleného podílu člena skupiny (Zdroj: (13 str. 48)) 

         
 

 

      

            
 
 

 
 
 

 

         

               
 
 

 

                

                      
  

 

 

       

             
 

                           

 

 

Konsolidovaný základ daně skupiny se rozdělí pouze v případě, že je jeho hodnota 

kladná. Výpočty pro rozdělení konsolidovaného základu daně se provedou na konci 

zdaňovacího období skupiny. 

4.2.2 Principy subsidiarity a proporcionality 

V návrhu směrnice o CCCTB se uvádí, zda je návrh v souladu s právními principy 

subsidiarity a proporcionality, zakotvenými v článku 5 smlouvy o Evropské unii. 

„Subsidiarita je hlavní zásadou pro vymezování hranice mezi odpovědností členských 

států a odpovědností EU, resp. pro rozhodování o tom, kdo by měl přijímat opatření. 

Pokud má pro jednání v určité oblasti výlučnou pravomoc Unie, měla by jednoznačně 

konat ona. Tam, kde Unie a členské státy pravomoci sdílejí, upřednostňuje tato zásada 

přijímání opatření na úrovni členských států. Unie by měla jednat pouze v případě, že 

členské státy nemohou uspokojivě dosáhnout cílů a Unie jich může z důvodů rozsahu 

nebo účinku dosáhnout lépe.“ (26 str. 1) 

V návrhu je uvedeno, že jediným nejlepším možným řešením problémů, vznikajících 

z nesourodých daňových systému členských států, je jednotné a společné řešení 

v podobě jednotného systému výpočtu základu daně, na kterém se dohodnou všechny 

členské státy a tak je splněn princip subsidiarity. (13 stránky 9-10) 

„Proporcionalita je hlavní zásadou pro stanovování toho, jak by měla Unie vykonávat 

své pravomoci, a to výlučné i sdílené, resp. jaká by měla být forma a povaha opatření 

EU. Podle Smlouvy o EU nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je 

nezbytné pro dosažení cílů Smluv. Rozhodnutí musí vždy upřednostňovat tu nejméně 

omezující možnost. „ (26 str. 2) 

V návrhu se uvádí, že bylo zvoleno právě takové opatření, které je co nejpřiměřenější a 

má nejmenší omezující dopad na legislativu členských států. (13 str. 10) 



28 

 

4.2.3 Postoj ČR k CCCTB 

K zavedení těchto nových pravidel do praxe bude nutný jednomyslný souhlas všech 

členských států EU, přičemž jejich implementace do národních předpisů by pak byla 

pro jednotlivé členské státy EU povinná. 

Co se týká postoje České republiky k zavedení konsolidovaného základu daně, ten 

prozatím odmítavý a v Usnesení PS č. 537 uvádí, že návrh je v rozporu se zásadou 

subsidiarity (24) Česká republika by musela zavést skupinové zdanění a v takovém 

případě se obává nepříznivých rozpočtových dopadů v důsledku kompenzace zisků 

a ztrát členů skupiny.  

Implementace CCCTB je spojena i s nevýhodami vyplývajícími s koexistencí dvou 

způsobů výpočtu daně, kdy vzniká prostor pro spekulaci a daňové úniky. 

4.2.4 Poslední vývoj na poli harmonizace daňových základů podniků 

Za poslední rok, který uplynul od vydání Návrhu směrnice o společném konsolidované 

základu daně z příjmu podniků, nedošlo k žádnému posunu, který by naznačoval, že by 

snad mohlo dojít k jednomyslnému schválení směrnice všemi státy EU. Spousta států 

vnímá tento návrh pouze jako předstupeň mezi úplnou harmonizací přímých daní a to 

dokonce i daňových sazeb. Nijak nepomáhá fakt, že směrnice by měla pouze 

dobrovolný charakter. 

Celou situaci nedávno zkomplikovali europoslanci, když se na jednání dne 18. 4. 2012 

dohodli na pozměňovacím návrhu, dle kterého by CCCTB musel mít povinný charakter 

pro všechny podniky, které podnikají ve více státech EU a že dobrovolnost by byla 

pouze dočasná. 

O tom, že obavy států z budoucí harmonizace daňových sazeb nejsou úplně plané, 

svědčí jeden z pozměňovacích návrhů, který uvádí, že směrnice sice nemá za cíl 

harmonizaci daňových sazeb, ale že pokud by se časem prokázalo, že by to 

z ekonomického hlediska bylo účinnější, účelnější a spravedlivější, zavedly by se 

minimální sazby. (3) 
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5 Praktická část 

V praktické části jsem analyzovala výsledky průzkumu provedeného pomocí dotazníku 

mezi podnikateli v ČR. Snažila jsem se zjistit, jaký mají postoj k případné harmonizaci 

přímých daní, nakolik se o tuto problematiku zajímají a zda by v ní viděli nějaký přínos 

pro svoje podnikání případně, v čem by viděli problém. Také jsem se snažila zjistit, jak 

jsou spokojení s informovaností v této oblasti. 

Dále jsem se snažila posoudit, jaké problémy by mohly vzniknut při implementaci 

návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně do českých zákonů a jaké 

dopady by měla na podnikání v ČR a na státní rozpočet, vstoupila-li by v platnost. 

Na závěr na základě provedeného průzkumu a analýzy vyhodnotím předpokládaný 

vývoj harmonizace přímých daní a možné úskalí a dopady na státní rozpočet a 

podnikatele v ČR. 

5.1 Provedení průzkumu mezi podnikateli v ČR 

Průzkum jsem prováděla výhradně mezi právnickými osobami v ČR, neboť 

harmonizace přímých daní v podobě společného konsolidovaného základu daně by se 

týkala pouze jich a to jen v případě, že nepodnikají pouze v rámci ČR, ale ve více 

státech EU případně s expanzí do dalších států do budoucna počítají. Z toho důvodu 

jsem dotazník rozesílala z drtivé většiny společnostem s ručením omezeným a 

akciovým společnostem. Několik dotazníku jsem rozeslala i společnostem 

komanditním, veřejným obchodním společnostem a družstvům. Těmto třem typům 

posledně zmiňovaných firem jsem odeslala menší počet dotazníků především kvůli 

řidšímu výskytu takovýchto společností u nás. Celkově jsem rozeslala 450 dotazníků a 

průzkumu se aktivně zúčastnilo 48 respondentů. 

Z celkového počtu rozeslaných dotazníky byla návratnost pouze něco přes 10%. 

Vzhledem k tomu, že mi několik podnikatelů odpovědělo, že na mé otázky nedokáží 

odpovědět a že se o danou problematiku nezajímají, přičítám tuto malou návratnost 

právě těmto důvodům. 
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5.2 Charakteristika dotazovaných podniků 

Nejprve jsem se snažila zjistit základní charakteristiku podniků, které se zúčastnily 

průzkumu. Zajímala mě právní forma podnikání, velikost podniku dle počtu 

zaměstnanců a v jaké odvětví podnikají. Za důležitou informaci jsem považovala i to, 

zda tyto podniky působí i v jiných státech EU či zda o tom do budoucna uvažují, 

případně je-li jejich podnik součástí koncernu. 

5.2.1 Právní forma podnikáni 

Procentuální zastoupení jednotlivých právních forem podnikání bylo následující: 

 

Obrázek 6: Právní forma podnikání dotazovaných podniků (Zdroj: vlastní) 

Drtivá většina odpovědí přišla od společností s ručením omezeným. Této právní formě 

podnikání jsem také zaslala největší počet dotazníků. V mnohem menším počtu se 

zúčastnily průzkumu akciové společnosti. 

5.2.2 Rozdělení podniků podle počtu zaměstnanců 

Otázku na počet zaměstnanců podnikatelského subjektu jsem si zvolila především proto, 

abych mohla vyhodnotit, jak velké podniky se mého výzkumu zúčastnily.  

Procentuální zastoupení podniků dle velikosti na základě počtu zaměstnanců bylo 

následující: 
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Obrázek 7: Počet zaměstnanců ve zkoumaných podnicích (Zdroj: vlastní) 

Z výsledků je vidět, že je velice obtížné získat odpověď od větších firem a že odpovídat 

jsou ochotné především podniky do 10 anebo do 50 zaměstnanců. Je to jistě dáno tím, 

že ve větších podnicích se vzhledem k velikosti obtížně získává kontakt přímo na 

vedení podniku a celkově je nižší pravděpodobnost, že se takovýmto průzkumem budou 

zabývat. 

5.2.3 Odvětví podnikání 

Procentuální zastoupení podniků podle odvětví podnikání rozděleného na průmysl, 

obchod a služby: 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Odvětví podnikání dotazovaných podniků (Zdroj: vlastní) 

5.2.4 Působení podniků či jejich mateřských společností v jiných státech EU  

Neboť jsem považovala za velmi důležité, zda vůbec dotazované podniky působí i 

v jiných státech EU ať již sami prostřednictvím stálé provozovny či zda v jiných státech 
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působí mateřská či sesterská společnost daného podniku pokud je podnik součástí 

koncernu, provedla jsem průzkum i v této oblasti. 

Výsledky byly následující: 

 

Obrázek 9: Podnikání v jiných státech EU dotazovaných podniků (Zdroj: vlastní) 

Z výsledků je patrné, že nejvíce odpovědí se mi podařilo získat od podniků, jež mimo 

ČR nepodnikají. Dohromady tak odpovědělo 63% dotázaných. Z toho ovšem 17% 

podniků uvedlo, že sice momentálně mimo území ČR nepodniká, ale o budoucnu o tom 

uvažují. Poměrně velkou skupinu dotázaných tvořily podniky, které jsou součástí 

mezinárodního koncernu a tedy jejich mateřská společnost, nejsou-li jí oni sami, 

podniká i mimo ČR. Takových podniků bylo 14%. Pouze 8% podniků uvedlo má 

v současnosti svoje stálé provozovny i v jiných státech EU. 

Ano, je součástí mezinárodního koncernu 14 29% 

Ano, podniká i v jiných státech EU 4 8% 

Ne, ani jedno z toho 22 46% 

Ne, nepodniká, ale do budoucna o tom uvažuje 8 17% 

 

5.3 Výsledky průzkumu mezi podnikateli v ČR 

V další části už mě zajímaly postoje, názory a informovanost českých podnikatelů 

v oblasti daní z příjmu podniků, a to jak zákona o daních z příjmu v ČR, tak především 

jejich orientace v předpisech EU a jejich názory na možnou harmonizaci zdanění 

podniků v rámci EU. 
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5.3.1 Spokojenost podnikatelů se současnou legislativou k dani z příjmu podniků 

v ČR 

Zjišťovala jsem, nakolik jsou podniky spokojené se současnou legislativou k dani 

z příjmu v ČR a zda by chtěli něco změnit. Zajímalo mě, zda jim vyhovuje sazba daně, 

a jestli jim nepřipadá zákon zbytečně komplikovaný a nepřehledný. Stejně tak jsem 

chtěla vědět, jestli jim vyhovuje, co vše si v současnosti mohou uplatnit ve výdajích a 

podobně. 

Z výsledků jsem zjistila, že větší část podnikatelů je více méně se zdaňováním jejich 

příjmů spokojená. Přesněji 40% dotázaných uvedlo, že jsou více méně spokojeni a 7% 

uvedlo, že jsou dokonce rozhodně spokojeni. Důvody byly, že například daňová sazba 

19% jim přijde v rámci Evropy solidní a že problémy v jejich podnikání vidí spíše jinde 

a nemají zvláštní výhrady ke způsobu výpočtu základu daně. 

Druhou menší skupinu tvořili podnikatelé, kteří se zdaňováním jejich příjmu spíše 

spokojení nejsou. Dohromady 27% podnikatelů spíše není spokojeno a 13% podnikatelů 

uvedlo, že rozhodně ne. Jako hlavní důvody uváděli přílišnou složitost a nepřehlednost 

daňové legislativy. Dalším důvodem byla nejednotnost výkladu jednotlivými finančními 

úřady především ve vztahu k odečitatelným výdajům. 

Našla se i skupina podnikatelů, kteří nemají na danou věc názor. Dohromady tak 

odpovědělo 13% dotázaných. Grafické znázornění výsledků: 

 

Obrázek 10: Spokojenost podnikatelů se zdaňováním jejich příjmů (Zdroj: vlastní) 
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5.3.2 Orientace podnikatelů v daňových předpisech EU a jejich názor na 

srozumitelnost 

Zjistila jsem, že podnikatelé v ČR se neorientují v daňových předpisech EU a připadají 

jim nesrozumitelné. Takto se vyjádřilo 73% respondentů. Pouze 27% se vyjádřilo, že 

mají v této oblasti základní přehled a zároveň, že jim předpisy také nepřipadají příliš 

srozumitelné. Z toho vyplývá, že problém se srozumitelností mají všichni dotazovaní 

podnikatelé a nikdo z nich neuvedl, že se v předpisech orientuje dobře.  

Ano, mám dobrý přehled a předpisy jsou pro mě srozumitelné 0 0% 

Ano, mám základní přehled, ale předpisy mi nepřipadají příliš srozumitelné 13 27% 

Ne, neorientuji se v nich a připadají mi nesrozumitelné 32 67% 

Ne, neorientuji se v nich a nevím, jakou mají podobu 3 6% 

   

Výsledky lze přičítat především tomu, že daňové předpisy EU především musí v první 

řadě znát samotní zákonodárci v ČR, neboť jsou zavázáni, že tyto předpisy zapracují do 

našich zákonů. Proto ani podnikatele nemotivuje nic k tomu, aby si příslušné směrnice 

dobře nastudovali. Při studiu směrnic jsem také zjistila, že používají rozdílné 

názvosloví. To je umocněno i tím, že překlady těchto směrnic jsou doslovné a 

nezohledňují termíny zavedené a používané u nás. To pak přispívá k nedostatečné 

srozumitelnosti pro podnikatele. Grafické znázornění výsledků: 

 

Obrázek 11: Orientace podniků v daňových předpisech EU (Zdroj: vlastní) 
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5.3.2.1 Potřeba větší informovanosti o předpisech EU k dani z příjmu 

Zajímalo mě také, zda by podnikatelé uvítali vetší informovanost o legislativě EU 

k dani z příjmu. Drtivá většina, tedy celkem 80% uvedla, že rozhodně ano, a že 

informovanost nepovažuje za dostatečnou. Z toho vyplývá, že s informovaností je 

spokojeno jen velmi málo podnikatelů. Celkem jen 13% dotázaných. 7% uvedlo, že je 

jim to dokonce jedno. 

I tady bych viděla hlavní problém nikoliv v nedostatečné informovanosti ale v tom, že 

podnikatelé tyto předpisy příliš znát nepotřebují neboť v případě schválení jakékoliv 

směrnice, by byla ČR povinna zapracovat ji do našich zákonů a touto cestou už by 

podnikatelé byli nuceni tyto změny zaregistrovat a řídit se jimi. 

Grafické znázornění výsledků: 

 

Obrázek 12: Zájem podniků o větší informovanost v oblasti daňové legislativy EU (Zdroj: vlastní) 

5.3.3 Názor podnikatelů na harmonizaci v oblasti daně z příjmů podniků 

Harmonizace v oblasti daně z příjmů podniku je citlivým tématem nejen pro vlády 

jednotlivých státu, ale zdá se, že i samotní podnikatelé mají harmonizaci převážně 

zamítavý postoj a nemyslí si, že by byla prospěšná. Celých 63% dotázaných se staví 

k harmonizaci zamítavě a z toho 23% si je tímto postojem zcela jisto. Pro harmonizaci 

by bylo 27% dotázaných z toho 15% si je tímto postojem jisto. Žádný názor na 

harmonizaci nemělo 10% dotázaných. 

Zamítavý postoj je dán v ČR především historicky nechutí se někomu dalšímu 

podřizovat a nechat si mluvit do soukromých věcí státu. Respondenti také vyjádřili 
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obavu, že by harmonizace v konečném důsledku vedla ke zvýšení daně z příjmu, což je 

jeden z argumentů odpůrců daňové harmonizace.   

Grafické znázornění výsledků: 

 

Obrázek 13: Názor podnikatelů na prospěšnost harmonizace přímých daní (Zdroj: vlastní) 

5.3.4 Povědomí podniků o návrhu směrnice o společném konsolidovaném 

základu daně 

Neboť jsem si dala za cíl zjistit mimo jiné informovanost podniků o navrhovaných 

změnách ve zdanění podniků a v této oblasti je aktuální současný návrh směrnice o 

společném konsolidovaném základu daně první co mě zajímalo, bylo to, zda o této 

směrnici již něco slyšeli. 

Z výsledků jasné vychází, že drtivá většina podniků, celkově 88% dotázaných, o 

směrnici nikdy neslyšela. Tyto výsledky mě nijak nepřekvapily. Co mě ovšem 

překvapilo, byl fakt, že i přesto se našlo 12% podnikatelů, kteří o této směrnici mají 

základní povědomí, byť s ní nejsou seznámeni hlouběji. 

Snažila jsem se z výsledků průzkumu zjistit která část podnikatelů má o směrnici 

povědomí a zda neexistují souvislosti mezi touto znalostí a odpovídáním a jiné otázky 

v mém průzkumu. Podnikatelé, kteří takto odpovídali, byly kupodivu výhradně jen ti, 

kteří v průzkumu uvedli, že nepodnikají na území více státu EU a ani o tom neuvažují. 

Také měli jednoznačný postoj poslední otázce průzkumu, zda si myslí, že by se nové 

předpisy EU v oblasti přímého zdanění měly schvalovat všechny státy EU tak jak je 
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tomu v současnosti. Vyjádřili se většinou, že rozhodně ano, ale dokonce i rozhodně ne. 

To může ukazovat na to, že podnikatelé seznámení alespoň základně s návrhem 

směrnice o CCCTB se o tuto oblast aktivně zajímají, aniž by to pro ně bylo důležité 

z hlediska jejich podnikání. Nemají totiž v plánu do budoucna podnikat mimo ČR. 

Grafické znázornění výsledků: 

 

Obrázek 14: Informovanost podniků o existenci návrhu směrnice o CCCTB (Zdroj: vlastní) 

5.3.5 Ochota podnikatelů využít možnosti konsolidace základů daně 

Dále mě zajímalo, jestli by si dokázali představit, že by možnosti výpočtu 

konsolidovaného základu daně využili. Z výsledků vyplynulo, že podnikatelé na danou 

věc nemají příliš jasný názor, je to jistě dáno i tím, že nejsou se směrnicí, která to 

navrhuje, seznámeni anebo pouze okrajově jak naznačují výsledky předchozí otázky. 

Dalším důvodem může být fakt, že podnikatelé, kteří se průzkumu zúčastnili, podnikají 

převážně pouze v rámci ČR a tím spíše je daná problematika nezajímá anebo jsou 

součástí mezinárodního koncernu a v takovém případě by stejně neměli na rozhodnutí o 

volbě CCCTB vliv.  

Ze všech dotázaných pouze 8% uvedlo, že si dokáže představit využití možnosti 

konsolidace příjmů z více státu EU a 27% pak odpověděli, že možná ano, ale nejsou si 

jisti. Odpověď, že si to představit spíše nedokáží, vybralo 29% dotázaných a 2% se 

vyjádřili, že rozhodně ne. Na to, že podnikatelé nemají příliš jasnou představu o tom, 

zda by konsolidace využili, poukazuje také to, že celých 34% podnikatelů nemá na 

danou věc názor. 
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Grafické znázornění výsledků: 

 

Obrázek 15: Ochota podniků využít CCCTB v případě jeho platnosti (Zdroj: vlastní) 

5.3.6 Výhody a nevýhody konsolidace základů daně 

Stěžejní pro mne bylo zjistit, jaký vliv by mělo na podnikatele zavedení CCCTB a 

v čem by viděli jeho výhody či nevýhody. Při studiu návrhu směrnice o CCCTB jsem 

došla k několika možným výhodám či nevýhodám, které by mohly podnikatele přímo 

ovlivnit a mohly by mít vliv na to, zda by se nakonec rozhodli tuto možnost využít nebo 

nevyužít. Zajímal mě ovšem i vliv na státní rozpočet ČR, na fiskální politiku a 

případnou ztrátu suverenity ČR. 

5.3.6.1 Výhody zavedení CCCTB v ČR 

Výhody CCCTB jsem viděla především v následujících oblastech: 

- podnikatel, který by se rozhodl podnikat i v jiných státech kromě EU a to více 

než v jednom kromě EU, by byl ušetřen zkoumání daňové legislativy v každém 

z těchto států zvlášť a musel by znát pouze směrnici o CCCTB 

- zavedení směrnice by znamenalo snížení počátečních nákladu a obtížnosti 

začátku podnikání mimo ČR 

- výše uvedené výhody by mohly přímo motivovat podnikatele k podnikání i 

mimo ČR 

- podnikatel by si mohl v rámci konsolidace základu daně konsolidovat i ztráty a 

tím zamezit nadměrnému zdanění 
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- výpočet základu daně dle CCCTB je snadno pochopitelný a není zbytečně 

komplikovaný 

- podnikatel by byl ušetřen složitých převodů cen a dodržování principu tržního 

odstupu 

5.3.6.2 Úskalí a nevýhody zavedení CCCTB v ČR 

Bohužel jsem také došla k celé řadě nevýhod a možných omezení a to v následujících 

oblastech: 

- větší smysl by mělo zavedení CCCTB v případě, že by současně podnikatel vedl 

pouze jedno účetnictví za všechny své organizační složky a stálé provozovny 

umístěné jinde v EU. CCCTB tedy řeší pouze jednu část problému a podnikatel 

by stejně musel vést účetnictví organizačních složek a provozoven dle tamních 

předpisů a vedle toho ještě vést účetnictví dle českých předpisů jako celek. 

- celý systém, by koexistoval s naším českým systémem, což by do důsledku 

vedlo spíše k zesložitění celého systému a ke zvýšení administrativní náročnosti 

pro stát 

- zavedení tohoto systému by mohlo způsobit odliv daňových příjmů ze státního 

rozpočtu ČR 

- vzhledem k tomu, že podnikatelé se nerozhodují k podnikání pouze na základě 

daňového prostředí, nemuselo by zavedení CCCTB vést k dostatečné motivaci 

podnikatelů začít podnikat i v jiných státech EU 

- celý systém by skutečně dobře mohl fungovat pouze při současné harmonizaci 

účetnictví v rámci EU, to by však byl natolik velký zásah do suverenity 

jednotlivých států, že by byl zcela jistě neprůchozí. 

- další možnou nevýhod vidím v tom, že by se konsolidace vztahovala i na ztrátu 

jakéhokoliv člena skupiny. To by již zcela určitě ovlivňovalo daňové příjmy 

jednotlivých států EU a zkreslovalo by to výši zdanitelných příjmů jednotlivých 

členů skupiny. 

- podnikatel by musel provést transformaci příjmů vykázaných dle českého 

účetnictví na příjmy dle CCCTB 

- podnikatel by touto cestou přišel o daňové odpočty dle českých zákonů, na které 

je zvyklý a které mu mohou vyhovovat 
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- ČR by přišla z předem neurčitelné části o důležitý nástroj fiskální politiky, 

neboť část daňových příjmů by byla vypočítána zcela jinak než dle českých 

zákonů a ČR by nemohla výši případných ztrát v rozpočtu nijak ovlivnit 

5.3.6.3 Názor podnikatelů na vybrané možné výhody či nevýhody CCCTB 

Zajímalo mě u několika vybraných zjištěných výhod či nevýhod CCCTB co si o nich 

myslí podnikatelé v ČR a zda s nimi souhlasí. Vybrané otázky a počet souhlasných 

odpovědí je uveden v následující tabulce: 

Tvrzení, která považovali podnikatelé za pravdivá ve vztahu k zavedení 

CCCTB 

Počet 

souhlasných 

odpovědí 

   V  

procentech 

Vadilo by mi, že bych musel vedle vedení účetnictví zvlášť přepočítat daňovou 

povinnost dle předpisu EU 
    24 50% 

Vadilo by mi, že by se rozdělovala mezi všechny podniky ve skupině ztráta jednoho 

z nich 
12 25% 

Vadilo by mi, že bych mohl přijít o daňové odpočty, na které jsem zvyklý v ČR 16 33% 

Myslím si, že by to zvýšilo administrativní náročnost 44 92% 

Myslím si, že by to snížilo administrativní náročnost 1 2% 

Byl bych rád, že nemusím zkoumat daňové předpisy v jiných zemích EU, kde bych 

také podnikal 
25 52% 

Kdybych nemusel složitě zkoumat legislativu v jiných zemích EU, motivovalo by 

mě to k podnikání i mimo ČR 
24 50% 

Kdybych nemusel složitě zkoumat legislativu v jiných zemích EU, tak by mě to 

nemotivovalo k podnikání i mimo ČR 
13 27% 

Myslím si, že je zbytečné, aby vedle sebe existovaly dvě možnosti výpočtu základu 

daně 
23 48% 

Tabulka 2: Vyjádření podnikatelů k možným výhodám a nevýhodám zavedení CCCTB (Zdroj: vlastní) 

Zjistila jsem, že by celkově 50% dotázaných vadila nutnost transformace výsledků 

v účetnictví na základ daně dle CCCTB. Proti konsolidaci zisků skupiny podniků se 

vyjádřilo relativně málo dotázaných. Jen 25%. O něco více se našlo těch, kteří by 

postrádali daňové odpočty, na které jsou zvyklí dle českého zákona a to 33% 

dotázaných.  

Jednoznačně největší počet podnikatelů souhlasil s tvrzením, že by zavedení 

dobrovolného CCCTB zvýšilo administrativní náročnost. Takto se vyjádřilo celých 92% 

dotázaných. Opak si myslel pouze jeden dotázaný. 
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Poměrně velkému počtu podnikatelů by se líbilo, že by po zavedení CCCTB nemuseli 

složitě zkoumat daňovou legislativu v jiných státech EU. Takto se vyjádřilo 52% 

dotázaných. 

Skutečnost, že by nemuseli podnikatelé zkoumat daňovou legislativu v jiných státech, 

by celých 50% dotázaných motivovala k podnikání mimo ČR v jiném státě EU. Naopak 

ani tato výhody by nepřiměla podnikatele k podnikání v dalších státech EU z 27%. 

Poměrně velké procento dotázaných se přiklání k názoru, že je zbytečné, aby vedle sebe 

koexistovaly dva různé způsoby výpočtu základu daně. Vyjádřilo se tak 48% 

dotázaných. 

5.3.7 Jednomyslné schvalování směrnic k přímým daním všemi státy EU 

Nakonec jsem chtěla vědět, co si podnikatelé myslí o současném způsobu schvalování 

směrnic s daňovou tématikou. Tedy zda si myslí, že je správné, aby takovéto změny 

musely schválit všechny země EU jednomyslně. Výsledky mě nijak nepřekvapily. Je 

zřejmé, že jiný způsob schvalovaní, by se nelíbil celkově 67% dotázaných. Naopak, se 

současných způsobem schvalování, není spokojeno pouhých 5% dotázaných. Zbytek, 

tedy 28% nemá na danou věc názor. Z toho je vidět že podnikatelé považují za důležité 

jednomyslné schválení a jiný způsob by považovali za velký zásah do suverenity ČR a 

nechtěli by, aby ke změně způsobu hlasování došlo. Grafické znázornění výsledků: 

 

Obrázek 16: Názor na správnost jednomyslného schvalování daňových zákonů v EU (Zdroj: vlastní) 
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5.4 Vyhodnocení výsledků průzkumu mezi podnikateli 

Dle celkových výsledků průzkumu vychází, že informovanost podnikatelů, mezi nimiž 

jsem prováděla průzkum, není příliš vysoká a tak je nasnadě, zda lze jejich názory 

považovat za směrodatné. V každém případě je však cenou informací, že by bylo 

vhodné snažit se o větší informovanost podnikatelů a taktéž že harmonizace přímých 

daní vyvolává mezi podnikateli spíše obavy a nejistotu.  

Důležitým zjištěním je i fakt, že téměř všichni podnikatelé z dotázaných mají obavy ze 

zvýšení administrativní náročnosti v případě zavedení CCCTB. To může ukazovat na 

strach ze zvýšení nákladů na dodržování právních předpisů. Tyto obavy by byly 

oprávněné především v případě, že by CCCTB bylo povinné pro všechny podniky, které 

již příhraničně podnikají. U některých podniků, by to pak skutečně mohlo vést ke 

vzniku dalších nákladů spojených se zavedením a implementací CCCTB aniž by 

uspořili na daňové povinnosti (např. díky možnosti kompenzace ztrát přeshraničně) 

anebo by byla daňová úspora menší, nežli náklady vzniklé se zavedením a implementací 

CCCTB.  

Samotný návrh směrnice uvádí, že dle provedené studie dosáhnou největšího snížení 

nákladů podniky, které se k expanzi teprve chystají a to až o 67% nákladů spojených s 

daněmi u podniků střední velikosti. Stěžejním cílem zavedení CCCTB je právě 

motivace podnikatelů, kteří zatím podnikají pouze v rámci jednoho státu, k podnikání 

ve více státech EU. V průzkumu také poměrně velká část podnikatelů uvedla, že 

zavedení konsolidovaného základu daně by je mohlo motivovat k podnikání mimo ČR 

Pro podnikatele by bylo nespornou výhodou možnost přeshraničního započtení ztrát 

v rámci celé skupiny, což by vedlo ke snížení celkové daňové zátěže a k možnosti 

zachování pobočky, ve které ke ztrátě došlo. Většina podnikatelů dle průzkumu nemá 

vůči této možnosti výhrady. 

Další poměrně velkou výhodou by bylo odpadnutí nutnosti převodu cen mezi podniky 

ve skupině a nutnosti respektování principu tržního odstupu, což je samo o sobě pro 

podnikatele náročné na vypracování a nadměrně to tak podnikatele administrativně a 

finančně zatěžuje. V případě použití směrnice o CCCTB by nic takového nebylo nutné. 
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Dále jsem zjistila, že směrnice o CCCTB ve své stávající podobě stanovuje výpočet 

základu daně jednoduše a přehledně ve srovnání s českým zákonem o dani z příjmu 

právnických osob. Přílišná složitost českého zákona navíc vadí poměrně velké části 

podnikatelů a tak by pro ně zavedení CCCTB znamenalo lepší orientaci v předpisech 

pro výpočet daňové povinnosti. 

Pokud by však podnikatelé využili možnosti svoje příjmy konsolidovat dle této 

směrnice, museli by počítat s tím, že by přišli o celou řadu daňových odpočtů a 

zvýhodnění, na které byly z českého zákona zvyklí. Velká část podnikatelů vyjádřila 

z této skutečnosti obavy. 

Dalším možným úskalím je problém nulové vazby českého účetnictví na tuto směrnici a 

zatím co by účetní jednotka účetnictví vést musela, nemohla by takto zjištěné údaje 

z účetnictví použít pro výpočet základu dle směrnice, ale musela by si pro tento účel 

vést pomocnou evidenci k odepisování majetku a svoje příjmy transformovat do podoby 

zdanitelných příjmů a odečitatelných výdajů dle této směrnice. Tato skutečnost velké 

části podnikatelů vadí. Je pak na zvážení co považuje účetní jednotka za 

komplikovanější, zda převody cen mezi podniky ve skupině anebo transformaci 

výsledku hospodaření dle směrnice o CCCTB. 

Zřejmým problémem je i fakt, že CCCTB řeší pouze administrativní náročnost a 

nákladnost z titulu 27 různých daňových systému avšak již nijak neřeší, že podniky 

nebudou zbaveny nutnosti v každém státu, kde podnikají vést účetnictví dle tamních 

předpisů.  

Výhodou by pro podnikatele bylo i jednotné kontaktní místo, kde by podali pouze jedno 

celoevropské daňové přiznání. 

Celkově se dá říci, že návrh směrnice o CCCTB by podnikům mohl skutečně přinést 

více užitku, než kolik s sebou nese nevýhod a tedy by splnil svůj původní záměr 

usnadnit podnikům v EU expanzi do dalších státu EU a zbavit je nadměrné 

administrativy a nákladů spojených s výpočtem daňové povinnosti jakož i snížení 

celkové daňové zátěže. Jelikož je zatím návrh pouze na bázi dobrovolnosti, nezatěžoval 

by podniky, pro které by tato možnost výhodná nebyla. 
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5.5 Možné dopady zavedení CCCTB na stát ČR  

Zatímco návrh směrnice o CCCTB byl zaveden především kvůli zlepšení 

podnikatelského prostředí v EU tak na možné dopady pro samotné členské státy a jejich 

právo na rozhodování o fiskální politice, a na administrativní složitost pro státní správy 

těchto státu už se příliš nemyslelo. Přitom jsou to právě vlády jednotlivých zemí, které 

nakonec budou mít konečné slovo ve schválení návrhu směrnice.  

Je patrný zřejmý konflikt zájmů mezi státem a podnikateli, kdy stát v první řadě myslí 

na to jaké dopady by měl tento návrh na jeho suverenitu a na státní rozpočet. Tohle 

ovšem nelze ČR zazlívat. Schválení takového návrhu by mělo skutečně za následek 

částečnou ztrátu vlády nad fiskální politikou země.  Něco takového při srovnání 

s následky, které měla centralizace měnové politiky států měnové unie, vzbuzuje zcela 

oprávněné obavy.  

Vstoupí-li směrnice v platnost, bude to pro ČR a ostatní státy znamenat, že mohou přijít 

o předem neodhadnutelnou část daňových příjmů a v případě, že by tento výpadek byl 

příliš vysoký, nakonec by byla ČR nucena zvýšit daňové sazby, což by mohlo způsobit 

další odliv příjmů v důsledku přestěhování daňových poplatníků do jiných státu mimo 

EU. To by v konečném důsledku bylo kontraproduktivní, neboť právě proti tomu se 

snaží EU dlouho bojovat. 

Dalším úskalím je velká administrativní náročnost pro státní správu, kdy by vedle sebe 

koexistovaly dva způsoby výpočtu daňové povinnosti. O nutnosti správného fungování 

centrální databáze pro tyto účely nemluvě. Směrnice těmto problémům nevěnuje příliš 

mnoho pozornosti a lze předpokládat, že případný přechod na takový systém by se 

neobešel bez komplikací. To by dále vedlo ke zvýšení státních výdajů na účely správy 

daní. Na straně druhé by přitom mohlo dojít právě ke snížení příjmů do státního 

rozpočtu z vybrané daně z příjmu a tak by se nákladnost pro stát ještě více prohloubila. 

Celkově lze říci, že jedinou výhodou pro ČR by mohl být boj proti dvojímu zdanění či 

nezdanění avšak tuto funkci již v současnosti plní především smlouvy o zamezení 

dvojího zdanění a spolupráce daňových úřadů jednotlivých států EU mezi sebou 

navzájem, byť ne úplně bezchybně. 



45 

 

5.6 Pravděpodobný další vývoj harmonizace přímých daní 

Na poli harmonizace přímých daní prozatím nelze očekávat žádný posun novým 

směrem. Tak jako v minulosti veškeré pokusy o harmonizaci přímých daní selhaly, tak 

stejně tak vypadá, že selže i snaha o zavedení CCCTB. Přitom je to doposud návrh, 

který se snaží respektovat co nejvíce suverenitu jednotlivých států a to především proto, 

že je prozatím na principu dobrovolnosti. 

Jak se však dalo předpokládat, ani tohle spoustě státu nestačí k tomu, aby návrh 

směrnice schválili. Státy se bojí, že by byla narušena jejich suverenita a že by to vedlo 

ke ztrátě možnosti plně řídit svoji fiskální politiku, že by přišly o část daňových příjmů 

do státních rozpočtů a že by tento systém zvýšil administrativní náročnost a výdaje na 

daňovou správu. 

Mezi další problémy pak patří především fakt, že státy návrh o CCCTB vnímají pouze 

jako předstupeň povinné a hlubší harmonizace přímých daní, zahrnující i daňové sazby 

samotné. 

Letos v dubnu europoslanci vytvořili k dané směrnici pozměňovací návrhy, mezi 

kterými je i požadavek na to, aby byl CCCTB povinný pro všechny společnosti 

podnikající ve více státech EU a přidali také dodatek, že směrnice si sice nedává za cíl 

harmonizaci daňových sazeb, připouští však, že za určitých podmínek, by bylo možné 

zavést minimální sazby daně. 

Pokud by tento pozměňovací návrh prošel, znamenalo by to již zcela jistě odmítnutí 

tohoto návrhu řadou zemí EU a tak by i tento pokus o harmonizaci přímých daní zcela 

selhal. 

Nedá se očekávat, že by někdy v budoucnu nabrala harmonizace přímých daní jiný směr 

ledažeby se změnily podmínky pro schvalování daňových předpisů, což je také velmi 

nepravděpodobné.  

A tak přestože návrh směrnice o CCCTB by měl řadu nesporných výhod pro 

podnikatele a vedl by k lepšímu fungování jednotného trhu, nelze očekávat v tomto 

ohledu žádné změny. 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo posouzení možných výhod a nevýhod harmonizace 

přímých daní konkrétně zavedení CCCTB. Snažila jsem se pomocí průzkumu mezi 

podnikateli a analýzou výsledků a teoretických poznatků nalézt a posoudit možné 

dopady zavedení CCCTB na podniky ale také na stát a zhodnotit, zda je reálné, aby byl 

návrh směrnice o CCCTB schválen. 

Z průzkumu mezi podnikateli jsem zjistila, že mají pouze malé povědomí o legislativě 

EU a navrhovala bych, aby se v ČR kladl větší důraz na informování podnikatelů v této 

oblasti.  

Dále jsem zjistila, že podnikatelé mají velké obavy ze zvýšení nákladů a administrativní 

náročnosti v případě zavedení CCCTB ale, že nejsou zcela oprávněné, neboť na straně 

druhé mohou ušetřit na daňové povinnosti nemluvě o tom, že by byli zbaveni 

komplikací spojených s převody cen mezi podniky ve skupině. V některých případech 

by podnikům náklady skutečně stouply bez kompenzace v podobě snížení daní, avšak 

CCCTB má prozatím pouze dobrovolný charakter a tak by podniky nebyly nuceny si 

konsolidaci příjmů zvolit. 

Možné úskalí je ale v tom, že podniky by nadále museli vést účetnictví v každém státě, 

kde podnikají a také že by museli příjmy zjištěné z účetnictví transformovat dle 

směrnice. Pokud by měl jednotný trh fungovat co nejlépe, bylo by nutné provést 

harmonizaci i na poli účetnictví. 

Mezi hlavní cíle návrhu směrnice o CCCTB bezesporu patří snaha o lepší fungování 

jednotného trhu a podpora podnikatelů v jejich snahách o podnikání ve více státech EU. 

Tento cíl, zdá se, by směrnice plnila dobře. Z průzkumu jsem zjistila, že velkou část 

dotázaných by zavedení směrnice motivovalo k podnikání ve více státech EU. 

Pro stát by zavedení CCCTB znamenalo spíše jen samé nevýhody. ČR by přišla o část 

vlády nad fiskální politikou země a o předem neurčitelné daňové příjmy. Dalším 

velkým problémem by bylo i zvýšení výdajů na správu daní a velká administrativní 

náročnost. Návrh směrnice by však mohl přispět k boji proti dvojímu zdanění nebo 

nezdanění. 
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Je velice pravděpodobné, že i tento pokus o harmonizaci jako spousta předešlých 

pokusů selže. Státům se nelíbí, že by přišly o část své suverenity a tak je schválení 

CCCTB velmi těžko průchozí. 

Navíc, dle posledního vývoje, kdy europoslanci v dubnu tohoto roku vytvořili 

pozměňovací návrhy k CCCTB se zdá, že pokud tyto návrhy budou schváleny, celá 

snaha o harmonizaci selže zcela určitě. V pozměňovacím návrh se totiž uvádí, že 

CCCTB by měl být povinný pro všechny podniky podnikající ve více státech EU. Tak 

by zmizela jedna z hlavních výhod, tedy dobrovolnost. 

 Jako alarmující také vidím další pozměňovací návrh, který praví, že směrnice si sice 

neklade za cíl harmonizaci daňových sazeb, avšak zcela nevylučuje zavedení minimální 

sazby daně, pokud to bude ekonomicky výhodnější. To by pak vedlo k dosti zásadním 

zásahům do suverenity jednotlivých států EU v oblasti zdanění.  

Tyto pozměňovací návrhy vnímám jako více než nešťastné a rozhodně bych 

nedoporučovala jejich schválení, neboť pak zcela jistě nebude návrh směrnice nikdy 

schválen všemi státy EU.  

Pokud by však přeci jen vstoupil návrh směrnice v platnost, určitě by to mělo řadu 

nesporných výhod pro podnikatele a došlo by i ke zlepšení fungování jednotného trhu. 
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Příloha č. 1 

Dotazník pro účely bakalářské práce zpracovávané na téma 

"Harmonizace přímých daní v Evropské unii" 

*Povinné pole 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 zpracovávám bakalářskou práci na výše uvedené téma, a proto provádím průzkum mezi 

podnikateli. Zajímá mě, jaký mají postoj k harmonizaci přímých daní Evropskou unií a zda by v 

této oblasti uvítali nějaké změny, či nikoliv. Chtěla bych Vás tímto porosit o pět minut vašeho 

času. Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou použity výhradně pro moji bakalářskou práci. 

Moje bakalářská práce bude veřejně přístupná na stránkách školy Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta podnikatelská, případně Vás s výsledky ráda seznámím.  

Děkuji Vám za vaše odpovědi 

 Eva Ženatová 

 

1. Jaká je Vaše právní forma podnikání? * 

  Společnost s ručením omezeným 

  Akciová společnost 

  Jiné:  

2. Kolik zaměstnanců má váš podnik? * 

  Méně než 10 zaměstnanců 

  Méně než 50 zaměstnanců 

  Méně než 250 zaměstnanců 

  Více než 250 zaměstnanců 

3. V jakém odvětví podnikáte? * 

  Průmysl 

  Obchod 

  Služby 

  Jiné:  
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4. Je váš podnik součástí mezinárodního koncernu, či podniká na území více států v EU? 

Například prostřednictvím stálé provozovny? * 

  Ano, je součástí mezinárodního koncernu 

  Ano, podniká i v jiných státech EU 

  Ne, ani jedno z toho 

  Ne, nepodniká, ale do budoucna o tom uvažuje 

  Jiné:  

5. Jste spokojeni se současným způsobem zdanění příjmů podniků v ČR? * 

Přesněji s rozsahem a typem odečitatelných výdajů, způsobem výpočtu daňového základu či 

sazbou daně a podobně 

  Více méně ano 

  Rozhodně ano 

  Spíše ne 

  Rozhodně ne 

  Nemám na danou věc názor 

Prosím uveďte důvod vaší spokojenosti či nespokojenosti se zdaněním příjmů podniků

 

6. Orientujete se v předpisech EU týkajících se daní a považujete je za srozumitelné? * 

  Ano, mám dobrý přehled a předpisy jsou pro mě srozumitelné 

  Ano, mám základní přehled, ale předpisy mi nepřipadají příliš srozumitelné 

  Ne, neorientuji se v nich a připadají mi nesrozumitelné 

  Jiné:  

7. Uvítali byste větší informovanost o legislativě EU v oblasti přímých daní? * 

  Ano, informovanost je nedostatečná 

  Ne, informovanost je dostatečná 

  Ne, je mi to jedno 
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8. Myslíte si, že by byla prospěšná harmonizace daní z příjmu podniků v EU? * 

Nešlo by o vytvoření jedné sazby daně v celé EU ale o stejný způsob výpočtu základu daně 

  Více méně ano 

  Rozhodně ano 

  Spíše ne 

  Rozhodně ne 

  Nemám na danou věc názor 

9. Slyšeli jste už o návrhu směrnice EU o společném konsolidovaném základu daně z 

příjmu? * 

  Ano, ale nevím nic bližšího 

  Ano, jsem s ním seznámen(a) 

  Ne, nikdy jsem o ní neslyšel(a) 

10. Dle tohoto návrhu směrnice by podniky podnikající ve více státech EU mohli vypočíst 

základ daně ze všech příjmů pouze jednou. Dokážete si představit, že byste této možnosti 

využili? * 

Jeden podnik ze skupiny podniků, by za celou skupinu vypočetl dle směrnice jediný základ daně, 

ten by se pak rozdělil mezi jednotlivé podniky v různých státech EU a zdanil by se tamní sazbou 

daně z příjmu. 

  Ano, dokážu si to představit 

  Možná ano, nejsem si jist 

  Spíše ne 

  Rozhodně ne 

  Nemám na danou věc názor 

11. Vyberte prosím z následujících tvrzení, která považujete za pravdivá * 

Můžete vybrat více možností, jde o výčet výhod a nevýhod případné harmonizace přímých daní 

  Vadilo by mi, že bych musel vedle vedení účetnictví zvlášť přepočítat daňovou povinnost dle 

předpisu EU 

  Vadilo by mi, že by se rozdělovala mezi všechny podniky ve skupině ztráta jednoho z nich 

  Vadilo by mi, že bych mohl přijít o daňové odpočty, na které jsem zvyklý v ČR 

  Myslím si, že by to zvýšilo administrativní náročnost 

  Myslím si, že by to snížilo administrativní náročnost 

  Byl bych rád, že nemusím zkoumat daňové předpisy v jiných zemích EU, kde bych také 

podnikal 
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  Kdybych nemusel složitě zkoumat legislativu v jiných zemích EU, motivovalo by mě to k 

podnikání i mimo ČR 

  Kdybych nemusel složitě zkoumat legislativu v jiných zemích EU, tak by mě to 

nemotivovalo k podnikání i mimo ČR 

  Myslím si, že je zbytečné, aby vedle sebe existovaly dvě možnosti výpočtu základu daně 

  Jiné:  

12. Myslíte si, že je správné, aby případné změny navrhované EU v oblasti daní z příjmu, 

musely jednomyslně schválit všechny státy EU? * 

  Více méně ano 

  Rozhodně ano 

  Spíše ne 

  Rozhodně ne 

  Nemám na danou věc názor 

Prosím uveďte důvod, proč souhlasíte či nesouhlasíte s jednomyslným schválením.

 

Odeslat
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