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SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE 

160. USNESENÍ 

z 24. schůze, konané dne 1. března 2016 

k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou 

automatickou výměnu informací v oblasti daní 

Senátní tisk č. N 068/10 

 Po úvodní informaci Aleny Schillerové, náměstkyně ministra financí, zpravodajské zprávě 

senátora Lumíra Aschenbrennera a po rozpravě  

 

VÝBOR 

 

I.  přijímá 

k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou 

automatickou výměnu informací v oblasti daní doporučení, které je přílohou tohoto 

usnesení; 

 

II. doporučuje 

Senátu Parlamentu ČR, aby se k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 

2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, vyjádřil 

ve smyslu doporučení přijatého výborem; 

 

 

III. určuje 

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Lumíra Aschenbrennera; 

 

 

IV. pověřuje 

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu 

Parlamentu ČR. 

 

 

 

 Václav Hampl v.r. 

předseda výboru 

Lumír Aschenbrenner v.r. 

zpravodaj výboru 

Luděk Jeništa  v.r. 

ověřovatel výboru 

 

 

 



Příloha k usnesení č. 160 z 24. schůze VEU 

1. 3. 2016 

 

Doporučení k vyjádření Senátu PČR  

k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde 
o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní 

 

 

 

Senát PČR 

 

I. 

  

 

1. konstatuje, 

že návrh směrnice na žádost vlády projednal ve zkráceném jednání podle § 119h zákona 

č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu; 

 

2. vítá 

snahy o transparentnější a spravedlivější přístup ke zdanění příjmů právnických osob a 

potírání zneužívání daňových předpisů jako je přesouvání daňové zátěže do výhodnějších 

jurisdikcí; 

 

3. podporuje,  

návrh této směrnice, jejímž cílem je zavedení mezinárodních norem proti erozi základu daně 

a přesouvání zisků povinnou automatickou výměnou informací, aby právnické osoby nemohly 

využívat různých mezer v daňových zákonech a agresivního daňového plánování k obcházení 

svých daňových povinností; 

 

4. připomíná, 

že Senát se komplexně vyjádřil k problematice efektivnějšího zdaňování právnických osob již 

v souvislosti se „sdělením Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní 

systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba 

jednat“ /senátní tisk č. K 26/10/ - usnesení Senátu č. 312 ze 6. ledna 2016, které 

předcházelo balíčku proti vyhýbání se daňovým povinnostem, jehož součástí je i tento návrh 

směrnice, a obecně snahám EK v této oblasti vyjádřil podporu; 

 

5. souhlasí 

s rámcovou pozicí vlády k tomuto návrhu směrnice i jejím plánovaným podpořením politické 

dohody v rámci jednání Rady ECOFIN dne 8. 3. 2016; 

 

II. 

 

1. žádá vládu,  

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším vývoji 

projednávání; 

 

2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 

 

 


