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Podle článku 6 Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je Výbor pro právní záležitosti odpovědný za 
dodržování zásady subsidiarity.

V příloze naleznete pro informaci odůvodněné stanovisko Dolní sněmovny Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko Dolní sněmovny

předložené předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise podle článku 6 Protokolu (č. 2) o používání 

zásad subsidiarity a proporcionality

Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (7263/11)

Rámec smlouvy pro posouzení souladu se zásadou subsidiarity

1. Zásada subsidiarity vznikla z přání zajistit, aby byla rozhodnutí přijímána co nejblíže občanům EU. Je 

vymezena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU):

„Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy 

a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni 

ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na 

úrovni Unie.“

2. Orgány EU musí „neustále dbát na dodržování“1 zásady subsidiarity, jak je stanoveno v Protokolu (č. 2) o 

používání zásad subsidiarity a proporcionality.

3. Na základě toho Komise musí před předložením návrhu legislativního aktu vést rozsáhlé konzultace; tyto 
konzultace musí, kdykoli je to nezbytné, přihlížet k regionálnímu a místnímu rozměru.2

4.

Podle článku 5 protokolu (č. 2) by každý návrh legislativního aktu měl obsahovat „podrobný výklad“ umožňující 

posoudit soulad se zásadami subsidiarity a proporcionality. Tento výklad by měl obsahovat:

— zhodnocení finančního dopadu návrhu;

— jde-li o směrnici, zhodnocení důsledků dopadů návrhu na vnitrostátní předpisy, kdykoli je to nezbytné na 

regionální předpisy a

— kvalitativní a - kdekoli je to možné - i kvantitativní vyjádření důvodů umožňujících dospět k závěru, že cílů 

EU lze lépe dosáhnout na její úrovni.

                                               
1 Článek 1 protokolu (č. 2).
2 Článek 2 protokolu (č. 2).
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Podrobný výklad by rovněž měl vyjadřovat vědomí nutnosti postupovat tak, aby každá zátěž, ať už finanční nebo 

správní, dopadající na EU, vlády členských států, regionální nebo místní orgány, hospodářské subjekty a občany 

byla co nejmenší a přiměřená cíli, jehož má být dosaženo.

5. Podle čl. 5 odst. 3 a čl. 12 písm. b) Smlouvy o EU vnitrostátní parlamenty dbají na dodržování zásady 

subsidiarity v souladu s postupem stanoveným v Protokolu (č. 2), konkrétně se jedná o postup odůvodněného 

stanoviska.

Předchozí Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality

6. Předchozí Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojený k Amsterodamské smlouvě 

stanovil užitečné pokyny ohledně toho, jak by měla být zásada subsidiarity používána.  Tyto pokyny jsou i 

nadále významným ukazatelem dodržování zásady subsidiarity:

„Aby činnost Společenství byla odůvodněná, je třeba splnit oba aspekty zásady subsidiarity: cíle 

navrhované činnosti nemohou být dostatečně dosaženy činností členských států v rámci jejich národního 

ústavního systému, a mohou být proto lépe dosaženy činností Společenství.“

„Při zkoumání, zda je výše uvedená podmínka splněna, by se měla používat následující vodítka:

• posuzovaná záležitost má nadnárodní aspekty, které nelze uspokojivě regulovat činností členských 

států,

• činnost pouze na členských států nebo nečinnost Společenství by byla v rozporu s požadavky 

Smlouvy (jako je potřeba napravit narušení soutěže nebo vyvarovat se zastřeného omezování 

obchodu nebo posílit hospodářskou a sociální soudržnost) nebo by jinak významně poškodila 

zájmy členských států,

• činnost na úrovni Společenství by vzhledem ke svému rozsahu nebo účinkům přinesla ve 

srovnání s činností na úrovni členských států jasné výhody.“3

Návrh

7.  Cílem navrhované směrnice je zavést společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob

(CCCTB). CCCTB by zavedl jednotný soubor harmonizovaných pravidel pro výpočet základu daně ze 

                                               
3 Článek 5.
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zdanitelných zisků společností, které mají sídlo ve členských státech EU, a umožňoval skupinám společností 

vypočítávat jejich celkový konsolidovaný zisk na území celé EU pro daňové účely.

8.Tento zisk by pak byl rozdělen mezi společnosti, které skupinu tvoří, na základě vzorce pro rozdělení, jenž 

zahrnuje tržby, objem mezd, počet zaměstnanců a aktiva v každém členském státě. Členské státy by pak 

zdaňovaly zisk přidělený společnostem v jejich členském státě.

9.Rozvrhovaní zisku na tomto základě by bylo podstatným odklonem od současné situace – stávající úprava 

stanoví, že v každém členském státě musí být vedeno oddělené účetnictví, aby bylo možno určit místo příjmu, a 

tedy dlužnou daň. Návrh by přerozdělil základ daně mezi členské státy, ale členské státy by nadále stanovovaly 

vlastní sazby daně z příjmů právnických osob.

10.Pokud by byla směrnice přijata, musela by být provedena ve vnitrostátním právu. Po členských státech by se 

vyžadovalo, aby řídily dva různé daňové systémy - své stávající vnitrostátní systémy, na něž se vztahují 

současné právní předpisy, a systém CCCTB. Podle vlády Spojeného království by to nevyžadovalo úpravu 

stávajících právních předpisů Spojeného království, ale vedlo by to ke zvýšení nákladů: nové náklady spojené 

s nutností koordinace s jinými správními úřady a jednorázové náklady, jako je nutnost vyškolit pracovníky a 

aktualizovat systémy informačních technologií.

Posouzení dopadů

11.Návrh Komise zahrnuje důvodovou zprávu, souhrnné posouzení dopadů a vlastní posouzení dopadů.

Posouzení dopadů se řídí pokyny generálního sekretariátu pro posuzování dopadů, a tedy obsahuje: „i) přehled 

procesu konzultací, ii) popis stávajících problémů, iii) stanovení cílů politiky a iv) srovnání alternativních 

možností politiky, jejichž prostřednictvím by bylo možné stanovených cílů dosáhnout.“4 Obsahuje také 

výsledky pěti studií, které provedla Komise. Čtyřmi alternativními možnostmi politiky jsou: navrhovaný 

volitelný CCCTB, povinný CCCTB, volitelný společný základ daně z příjmů právnických osob (oddělené 

účetnictví by tedy zůstalo zachováno a nedocházelo by ke konsolidaci zdanitelných hospodářských výsledků) a 

povinný společný základ daně z příjmů právnických osob.

12. Posouzení dopadů, které se vztahuje na upřednostňovanou možnost Komise, uvádí, že kdyby se Spojené 

království účastnilo na tomto systému společně se všemi dalšími 26 členskými státy, podíl Spojeného království 

na základu daně z příjmů právnických osob pro celou EU by vzrostl z 20,3 % na 20,5 %.

                                               
4 Důvodová zpráva, strana 7.
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13. Na úrovni EU posouzení dopadů ukazuje negativní dopad na investice (z –0,74 % na –0,87 %), 

zaměstnanost (z 0 % na –0,01 %) a HDP (z –0,15 % na –0,17 %) a pouze nízký přírůstek v prosperitě 

(+0,02 %).

14. Na úrovni Spojeného království posouzení dopadů ukazuje negativní dopad na investice (z –0,77 % na –

0,93 %), zaměstnanost (z –0,03% na –0,04 %) a HDP (z –0,02 % na –0,05 %) a pouze nízký přírůstek 

v prosperitě (z 0 na +0,02 %).

15.Komise připouští, že je obtížné předpovědět přesný dopad návrhu na daňové příjmy jednotlivých členských 

států. Návrh by účinně přerozdělil základ daně z příjmů právnických osob na úrovni EU mezi členské státy na 

základě faktorů rozdělení. Důvodová zpráva uvádí, že:

„dopad na příjmy členských států se bude v konečném důsledku odvíjet od jejich politických rozhodnutí, 

pokud jde o možné úpravy souboru různých daňových nástrojů nebo uplatňovaných daňových sazeb. Proto 

je obtížné předvídat přesné dopady na každý z členských států. V této souvislosti je jako výjimka 

z obecného pravidla obsažena ochranná doložka, která stanoví použití náhradní metody, pokud výsledek 

rozdělení daňového základu mezi členské státy není spravedlivým obrazem rozsahu podnikatelské 

činnosti.“5

Stanovisko vlády Spojeného království

16. Vláda Spojeného království se domnívá, že v odhadech Komise, které se týkají dopadů návrhu na Spojené 

království, a v posouzení dopadů jako celku se vyskytují významné nedostatky. Nesouhlasí s předpokladem, že 

CCCTB je nezbytný pro splnění širších cílů návrhu, ani že 27 různých vnitrostátních systémů daně z příjmů 

právnických osob podstatně ztěžuje řádné fungování vnitřního trhu. Není přesvědčena o tom, že CCCTB je 

nezbytný pro zjednodušení a účinnost systémů daně z příjmů právnických osob v EU. Domnívá se, že fiskální 

překážky v přeshraniční činnosti, jež má návrh vyřešit – náklady na dodržení předpisů, dvojí zdanění, nadměrné 

zdanění – lze překonat jinými způsoby, jako jsou neformální koordinace či bilaterální řešení. Zůstává nicméně 

přesvědčena, že Komise poskytla dostatečně silné odůvodnění, že na úrovni EU je nutné přijmout určitá opatření 

a že návrh je v souladu s požadavky subsidiarity a proporcionality; až budou zahájena jednání, vláda bude na 

Komisi vyvíjet nátlak, aby předložila další analýzu, kterou může poskytnout k otázce dodržování zásad 

subsidiarity a proporcionality.

Aspekty směrnice, které nejsou v souladu se zásadou subsidiarity

                                               
5 Strana 6.
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17. Dolní sněmovna se domnívá, že návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob není v souladu s procedurálními povinnostmi, které Komisi ukládá Protokol (č. 2), ani se 

zásadou subsidiarity, a to v následujících ohledech.

i) Nedodržení procedurálních povinností

18. Oddíl 2.4 posouzení dopadů (o subsidiaritě a proporcionalitě) neobsahuje „podrobný výklad“ umožňující 

posoudit soulad se zásadou subsidiarity (a proporcionality), jak vyžaduje článek 5 Protokolu č. 2. Souhrnné 

posouzení dopadů uvádí, že posouzení dopadů se řídilo pokyny generálního sekretariátu pro posuzování dopadů, 

které ale nezahrnují ustanovení o „podrobném výkladu“ v souladu s článkem 5 Protokolu (č. 2) (viz odstavec 11 

výše). Oddíl 2.4 zdaleka nedosahuje úrovně podrobnosti, která je vyžadována pro odůvodnění činnosti na úrovni 

EU, a také obsahuje nepodstatné úvahy o právním základu a souladu s Listinou základních práv EU:

"2.4. Subsidiarita a proporcionalita

„Právo Společenství [sic] působit v oblasti přímých daní je zakotveno v článku 115 Smlouvy o fungování 

EU, který stanoví, že ‚Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským 

a sociálním výborem jednomyslně přijímá směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských 

států, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování společného trhu.‘ Navrhované možnosti politiky 

jsou navíc v souladu s Listinou základních práv EU.“

„Jak je zdůrazněno v předchozích oddílech, současný rámec, zahrnující 27 různých vnitrostátních systémů 

daně z příjmů právnických osob, ztěžuje řádné fungování vnitřního trhu. Tento problém nemohou 

komplexně vyřešit členské státy. Nekoordinovaná opatření, naplánovaná a provedená jednotlivými 

členskými státy, by znamenala jen pokračování stávajícího stavu, protože daňoví poplatníci by i nadále 

museli jednat s tolika daňovými správami, v kolika jurisdikcích jsou povinni k dani. Opatření Společenství 

jsou nezbytná vzhledem k tomu, že jde o vytvoření právního rámce se společnými pravidly. Komise 

iniciativu připravila, majíc na paměti, že členské státy mohou podle zásady subsidiarity volně určovat 

objem a skladbu svých daňových příjmů.“

„Opatření, která mají být přijata v rámci této iniciativy, jsou vhodná a nezbytná pro dosažení stanoveného 

cíle (tj. jsou přiměřená). Komplexní návrhy přešetřené v tomto dokumentu nemají za následek harmonizaci 

sazeb daně z příjmů právnických osob, a proto neomezují schopnost členských států ovlivňovat jejich 

požadovanou výši výnosů z daní z příjmů právnických osob. Nenarušují vnitrostátní rozhodnutí, pokud jde 

o velikost zásahů veřejného sektoru a skladbu daňových příjmů. Navrhují účinnější způsob, jak společně 
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zvládat problémy, vyplývající z členitosti vnitrostátních systémů daně z příjmů právnických osob, 

s ohledem na účinnější vnitřní trh. V souladu s obecným chápáním zásady subsidiarity nabízejí řešení, 

která umožňují společně zvládat selhání trhu, vyplývající z odděleného fungování 27 vnitrostátních 

daňových systémů.“6

19. Článek 5 Smlouvy o EU stanovuje, že rozhodnutí by měla být přijímána co nejblíže občanovi EU. Odklon 

od tohoto předpokladu by neměl být považován za samozřejmost, ale měl by být dostatečně podrobně a jasně 

odůvodněn, aby občan EU mohl pochopit kvalitativní a kvantitativní důvody, které vedou k závěru, že činnost na 

úrovni EU je odůvodněná více než činnost na vnitrostátní úrovni. Ve svém posouzení dopadů Komise nesplnila 

povinnost předložit podrobný výklad o subsidiaritě, kterou jí ukládá článek 5 Protokolu (č. 2).

ii) Nedodržení zásady subsidiarity

20. První bod odůvodnění návrhu stanoví tento legislativní cíl:

„ 1) Společnosti, které chtějí podnikat přeshraničně v rámci Unie, se setkávají s vážnými překážkami a 

narušeními trhu v důsledku existence 27 rozdílných systémů daně z příjmů právnických osob. Tyto 

překážky a narušení ztěžují řádné fungování vnitřního trhu. Odrazují od investování v Unii a jsou 

v rozporu s prioritami stanovenými ve sdělení přijatém Komisí dne 3. března 2010, nazvaném Evropa 

2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Současně jsou v rozporu také 

s požadavky vysoce konkurenceschopného sociálně tržního hospodářství.“7

21. Soulad tohoto cíle se subsidiaritou se posuzuje s ohledem na pokyny stanovené v odstavci 6 výše.

22. Posouzení dopadů obsahuje spíše předpoklad než jasný důkaz v podobě kvalitativních a kvantitativních 

ukazatelů, že posuzovaná záležitost má nadnárodní povahu, kterou nelze uspokojivě vyřešit činností členských 

států, např. neformální koordinací, jak navrhuje vláda Spojeného království.

23. Obdobně posouzení dopadů obsahuje spíše domněnku než jasný důkaz v podobě kvalitativních a 

kvantitativních ukazatelů, že činnost pouze na vnitrostátní úrovni nebo nečinnost EU by byla v rozporu 

s požadavky Smluv EU, v tomto případě se jedná o vnitřní trh. Ačkoli je jasné, že různé systémy daně z příjmů 

právnických osob představují pro společnosti, které působí ve více než jednom členském státě EU, dodatečnou 

zátěž a že jednotný základ daně z příjmů právnických osob by tuto zátěž zmírnil, není to totéž jako tvrzení 

Komise, že se tato zátěž rovná překážce ve fungování vnitřního trhu:

                                               
6  Strany 15–16.
7    Str. 11 návrhu.
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„daňové překážky, jimž čelí podniky EU, jestliže expandují přes vnitrostátní hranice, lze vymezit jako 

překážky v podobě zvýšení nákladů, vedoucí k omezením při vstupu na trh. Odstranění takových 

překážek je přirovnatelné k politice liberalizace, kterou je nutné analyzovat v rámci svobody usazování na 

vnitřním trhu.“8

Posouzení dopadů nezahrnuje dostatečné důkazy, které by tento návrh odůvodňovaly na základě toho „že jej lze 

přirovnat k politice liberalizace, kterou je nutné analyzovat v rámci svobody usazování na vnitřním trhu.“

24. V posouzení dopadů nejsou uvedeny dostatečné důkazy v podobě kvalitativních a kvantitativních ukazatelů 

ohledně toho, že činnost na úrovni EU by vzhledem ke svému rozsahu nebo účinkům přinesla ve srovnání 

s činností na úrovni členských států zřejmé výhody. Ačkoli se odhaduje, že snížení nákladů na dodržování 

daňových předpisů, bude dosahovat přibližně 7 %, posouzení dopadů ukazuje negativní dopad na investice, 

zaměstnanost a HDP na úrovni EU a pouze nízký přírůstek v prosperitě. Výhody pro členské státy jsou rovněž 

sporné: ochranná doložka je považována za nezbytnou, aby bylo možno použít pro určitý členský stát náhradní 

metodu rozdělení, pokud se přerozdělení základu daně mezi členské státy považuje za nespravedlivé.

25. Z těchto důvodů Dolní sněmovna dospívá k závěru, že tento návrh nerespektuje zásadu subsidiarity.

                                               
8. Oddíl 2.3 posouzení dopadů „Souhrn problémů a základní scénář“, strana 14.


