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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise týkající se daně z finančních transakcí (DFT) je odpovědí na opakované výzvy 
z celé Evropské unie, které požadují, aby finanční sektor přispěl k pokrytí nákladů současné 
krize. Navrhovatel vítá tento návrh, který navazuje rovněž na výzvy Evropského parlamentu 
k přijetí opatření v této oblasti.

Daň z finančních transakcí je ze své podstaty charakteristickým rysem jednotného trhu.
Evropský právní rámec takovéto daně z finančních transakcí sleduje dvojí cíl: jeden se týká 
spravedlnosti, protože na rozdíl od všech ostatních hospodářských transakcí se finanční 
transakce stále ve většině případů nedaní, a druhý se týká harmonizace, jelikož je nutné 
zajistit jednotný evropský přístup ke zdanění finančních transakcí, a to prostřednictvím sazeb, 
které budou v celé EU přinejmenším srovnatelné, ne-li identické, a budou stanoveny na 
základě společného minima.

Daň z finančních transakcí je rovněž úzce spojena s cílem uvolnit v plném rozsahu potenciál 
jednotného trhu, aby bylo možné obnovit v Evropě růst a umožnit tak dosažení cílů 
stanovených ve strategii Evropa 2020. Investice do jednotného trhu jsou potřebné a měly by 
pocházet z evropského zdroje financování. Daň z finančních transakcí, příjem z níž plyne do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie, tedy přispívá k navyšování finančních prostředků, jež 
jsou potřebné pro soudržné evropské investování do vlastního hospodářského pokroku.

Je proto zřejmé, že daň z finančních transakcí musí být uplatňována na území celé EU. EU má 
jednotný trh a má rozpočet – to ovšem neplatí pro eurozónu. Daň z finančních transakcí, která 
je přínosem pro rozpočet EU a je tudíž nástrojem pro dynamický jednotný trh, musí být 
ukládána jedině na úrovni celé Unie a musí být tedy uplatnitelná ve všech hlavních 
evropských finančních centrech. Jakákoli výjimka z této zásady by vedla k nepřijatelnému 
narušení fungování jednotného trhu.

Daň z finančních transakcí musí zajistit dostatečný příjem, aby plnila svoji úlohu politického 
nástroje překonávání krize, a její koncepce by zároveň neměla vést k zásadnímu přemísťování 
těch finančních nástrojů a institucí, jež jsou znakem evropského finančního sektoru nebo 
zajišťují zvláštní rozvojový potenciál pro evropská finanční centra. Nesmí také odrazovat od 
používání těch investičních prostředků, které EU potřebuje pro zajištění hospodářského 
rozvoje a spravedlivých náhradních příjmů pro občany v důchodovém věku.

Navrhovatel z tohoto důvodu navrhuje, že k investičním fondům, na něž se vztahují právní 
předpisy o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), 
a k penzijním fondům by se mělo přistupovat odlišně, pokud jde o sazbu zdanění – snížená 
sazba ve výši 0,01 % by byla přiměřená.

Strukturované finanční produkty, jejichž transparentnost je z hlediska všech stran účastnících 
se s nimi spojených transakcí výrazně nedostatečná, přispěly spolu s jejich zneužíváním 
k finančním otřesům poté, co v Americe splaskla bublina na trhu s nemovitostmi.
Obchodování s těmito nástroji je intenzivní, jeho objem je obrovský a daňový příjem, jenž lze 
z jejich zdanění očekávat, je tedy významný. Pokud by mělo zdanění za následek přemístění 
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některých prvků obchodování s deriváty, a to i v kategorii vysokofrekvenčního obchodování, 
toto přemístění by nepoškodilo rozvoj jednotného evropského trhu pro kapitál.

Měla by se na ně tedy vztahovat základní daňová sazba ve výši 0,1 %, a navrhovatel proto 
navrhuje, aby se tato sazba uplatňovala na finanční transakce související s derivátovými 
nástroji.

Od té doby, co bylo hodnocení dopadu Komisí poprvé předloženo Evropskému parlamentu, 
bylo doplněno, aniž by Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele nebo navrhovatel byli 
informováni o obsahu dodatečných nebo nových zjištění Komise. Navrhovatel je rozhořčen 
tím, že výbor proto nemohl posoudit obsah nejnovějšího hodnocení. Je však nutné 
předpokládat, že jak riziko přemísťování, tak očekávaný dopad daně z finančních transakcí na 
hospodářský růst Evropské unie byly přezkoumány tak, aby se dosáhlo zjevně méně 
negativního obrazu, než jaký je obsažen ve zveřejněném hodnocení dopadu. Relevance a 
význam daně z finančních transakcí pro plnění cílů jednotného trhu se tedy stává ústředním 
prvkem nejen tohoto stanoviska, ale rovněž stanoviska Evropského parlamentu jako celku.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Definice finančních nástrojů v příloze I 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů, o změně směrnice 
Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 
93/22/EHS17 se vztahuje na podílové 
jednotky subjektů kolektivního 
investování. Z toho vyplývá, že podíly a 
podílové jednotky subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o 
koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 

(4) Definice finančních nástrojů v příloze I 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů, o změně směrnice 
Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 
93/22/EHS17 se vztahuje na podílové 
jednotky subjektů kolektivního 
investování. Z toho vyplývá, že podíly a 
podílové jednotky subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP) ve smyslu čl. 1 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o 
koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 
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investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP)18 a alternativní investiční 
fondy (AIF) ve smyslu čl. 4 odst. 1 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 
o správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 
201019/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 
a (EU) č. 1095/201019 jsou finanční 
nástroje. Upisování a odkup těchto nástrojů 
jsou tedy transakcemi, na něž by se měla 
uplatnit DFT.

investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP)18 a alternativní investiční 
fondy (AIF) ve smyslu čl. 4 odst. 1 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 
o správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 
201019/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 
a (EU) č. 1095/201019 jsou finanční 
nástroje. Upisování a odkup těchto nástrojů 
jsou tedy transakcemi, na něž by se měla 
uplatnit DFT. Specifická povaha SKIPCP 
a jejich význam pro plné uvolnění 
potenciálu vnitřního trhu však odůvodňují 
to, aby podléhaly zvláštní, nižší sazbě 
daně. Totéž musí platit pro penzijní fondy 
nebo instituce zaměstnaneckého 
penzijního pojištění ve smyslu čl. 6 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/41/ES o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
dohledu nad nimi1.
__________
1. Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pro dosažení harmonizačního cíle
této směrnice by minimální daňové sazby 
měly být stanoveny na dostatečně vysoké 
úrovni. Zároveň musejí být dostatečně 
nízké, aby se minimalizovala rizika 
přemísťování.

(14) Pro dosažení cílů harmonizace této 
směrnice, která vyžaduje, aby finanční 
sektor přiměřeně přispíval k úhradě 
nákladů hospodářské krize a aby bylo 
dosaženo oživení reálné ekonomiky 
v Unii, by minimální daňové sazby měly 
být stanoveny na dostatečně vysoké úrovni.
Zároveň musejí být dostatečně nízké, aby 
se minimalizovala rizika přemísťování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Dne 29. června 2011 Komise přijala 
návrh rozhodnutí Rady o systému 
vlastních zdrojů Evropské unie s cílem 
nahradit stávající systém financování 
rozpočtu Unie novým systémem, který by 
plně využil možností, jež přinesla Smlouva 
o fungování Evropské unie. Tento návrh 
spatřuje v DFT možný nový vlastní zdroj 
pro účely souhrnného rozpočtu Unie.
DFT by umožňovala uvolnit dodatečné 
rozpočtové příjmy na politiky na podporu 
růstu, jejichž záměrem je dosažení cílů 
strategie Evropa 2020, a posílila by 
potenciál vnitřního trhu. Dne 9. listopadu 
2011 Komise přijala pozměněný návrh, 
který upřesnil a doplnil návrh ze dne 
29. června a přitom zajistil soulad s touto 
směrnicí a stanovil způsob, jakým má 
podle Komise DFT sloužit jakožto zdroj 
souhrnného rozpočtu EU.

Or. en

Odůvodnění
Příjmy z evropské daně z finančních transakcí musí plynout do souhrnného rozpočtu EU, 
protože jednak logicky představují vlastní zdroj, a jednak může být vytvořený příjem použit, 
aby podpořil dokončení jednotného trhu a přispěl ke splnění cílů strategie růstu Evropa 2020 
prostřednictvím uplatňování zacílené investiční politiky. Komise hodlá předložit návrh, který 
připraví podmínky pro přijetí takového opatření. Směrnice proto musí obsahovat výslovný 
odkaz na vznik příjmu z daně z finančních transakcí, který bude plynout do souhrnného 
rozpočtu EU, a na spojitost s návrhem o vlastních zdrojích.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Tato směrnice musí vstoupit 
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v platnost velmi rychle a v koordinaci 
s ostatními snahami o regulaci finančních 
trhů, musí posilovat fungování vnitřního 
trhu a vytvářet právní jistotu. Provedení 
této směrnice do vnitrostátního práva by 
proto mělo být dosaženo do konce roku 
2012.

Or. en

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že na daň z finančních transakcí je třeba pohlížet jako na prvek politického 
úsilí o regulaci finančních trhů, překonání krize a podporu jednotného trhu s cílem povzbudit 
růst reálné ekonomiky, je žádoucí, aby se začala uplatňovat co nejdříve. Je to nezbytné rovněž 
za účelem dosažení právní jistoty, a to zejména proto, že jednotlivé členské státy uvažují o 
zavedení obdobných nástrojů na jednostranném základě. Směrnice by proto měla být 
provedena do vnitrostátních právních předpisů do konce roku 2012 a v platnost by měla 
vstoupit dne 1. ledna 2013.

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Komise by měla mít možnost tuto 
směrnici přezkoumat a navrhnout, aby 
byla nahrazena nařízením, zejména tehdy, 
pokud se ukáže, že prostřednictvím 
nařízení se s větší pravděpodobností 
dosáhne jejích cílů souvisejících 
s vnitřním trhem a harmonizací,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto sazby nesmí být nižší než: Tyto sazby nesmí být nižší než 0,1 % 
s výjimkou:

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 0,1 % u finančních transakcí
uvedených v článku 5;

(a) finančních transakcí souvisejících
s podíly a podílovými jednotkami subjektů 
kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (SKIPCP) 
ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o 
koordinaci právních a správních předpisů 
týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů (SKIPCP)1 , na které se vztahuje 
sazba, jež nesmí být nižší než 0,01 %;

____________
1 Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) 0,01 % u finančních transakcí
uvedených v článku 6.

(b) finančních transakcí souvisejících 
s penzijním fondem nebo institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění ve 
smyslu čl. 6 písm. a) směrnice 
2003/41/ES, na které se vztahuje sazba, 
jež nesmí být nižší než 0,01 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 a
Vznik daňového příjmu ve prospěch 

rozpočtu Evropské unie
Daňový příjem z DFT bude plynout do 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění
Příjmy z evropské daně z finančních transakcí musí plynout do souhrnného rozpočtu EU, 
protože jednak logicky představují vlastní zdroj, a jednak může být vytvořený příjem použit, 
aby podpořil dokončení jednotného trhu a přispěl ke splnění cílů strategie růstu Evropa 2020 
prostřednictvím uplatňování zacílené investiční politiky. Komise hodlá předložit návrh, který 
připraví podmínky pro přijetí takového opatření. Směrnice proto musí obsahovat výslovný 
odkaz na vznik příjmu z daně z finančních transakcí, který bude plynout do souhrnného 
rozpočtu EU, a na spojitost s návrhem o vlastních zdrojích.

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První zpráva Komise, jak je uvedeno 
v prvním odstavci, se zaměří rovněž na to, 
zda je proveditelné nahradit tuto směrnici 
nařízením o jednotném systému DFT,
včetně zavedení jednotného souboru 
pevných sazeb daně pro každou kategorii 
finančních transakcí v celé Unii.

Or. en

Odůvodnění
Vzhledem tomu, že zavedení evropské daně z finančních transakcí sleduje jasný harmonizační 
cíl v rámci jednotného trhu, vyvstává logická otázka, zda by nařízení nebylo pro zavedení této 
daně vhodnějším právním nástrojem než směrnice. Nařízení by mohlo stanovit jednotnou 
sazbu daně pro každou kategorii finančních transakcí v celé Unii a zavést technická pravidla 
pro vznik příjmu z daně z finančních transakcí, který bude plynout do souhrnného rozpočtu 
Unie.
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Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s ustanoveními této směrnice 
nejpozději do 31. prosince 2013.
Neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s ustanoveními této směrnice do 
31. prosince 2012. Neprodleně sdělí 
Komisi znění těchto opatření.

Budou tyto předpisy používat od 
1. ledna 2014.

Budou tato opatření používat od 
1. ledna 2013.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

Tato opatření přijatá členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

Or. en

Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že na daň z finančních transakcí je třeba pohlížet jako na prvek politického 
úsilí o regulaci finančních trhů, překonání krize a podporu jednotného trhu s cílem povzbudit 
růst reálné ekonomiky, je žádoucí, aby se začala uplatňovat co nejdříve. Je to nezbytné rovněž 
za účelem dosažení právní jistoty, a to zejména proto, že jednotlivé členské státy uvažují o 
zavedení obdobných nástrojů na jednostranném základě. Směrnice by proto měla být 
provedena do vnitrostátních právních předpisů do konce roku 2012 a v platnost by měla 
vstoupit dne 1. ledna 2013. Tento pozměňovací návrh upravuje návrh Komise podle 
společného politického prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o informativních 
dokumentech, které bylo schváleno v listopadu 2011.


