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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 za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

Odůvodněné stanovisko Sněmovny reprezentantů Kyperské republiky týkající se výše 
uvedeného návrhu je obsahem přílohy.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko Výboru pro zahraniční a evropské záležitosti Sněmovny 

reprezentantů Kyperské republiky

k
návrhu směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně 

směrnice 2008/7/ES [KOM(2011)0594 v konečném znění]

předloženému předsedům Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise podle 

článku 6 Protokolu (č. 2) Smlouvy o Evropské unii o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality.

1 . Smlouvou stanovený právní rámec používání zásad subsidiarity a proporcionality

1.1. Čl. 5 odst. 3 Smlouvy stanoví:

„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 

rozsahu či účinků činnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie.“

Orgány Unie uplatňují zásadu subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad 

subsidiarity a proporcionality. Vnitrostátní parlamenty dbají na dodržování zásady 

subsidiarity v souladu s postupem uvedeným v tomto protokolu.“

1.2. Rovněž podle článku 2 Protokolu (č. 2) ke Smlouvě vede Komise před předložením 

návrhu legislativního aktu rozsáhlé konzultace a tyto konzultace musí případně přihlížet k 

regionálnímu a místnímu rozměru zamýšlené činnosti.

1.3. Článek 5 Protokolu (č. 2) ke Smlouvě stanoví:
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„Návrhy legislativních aktů se odůvodňují s ohledem na zásady subsidiarity a 

proporcionality. Každý návrh legislativního aktu by měl obsahovat zevrubnou informaci 

umožňující posoudit soulad se zásadami subsidiarity a proporcionality. Tato informace by 

měla obsahovat zhodnocení finančního dopadu návrhu, a jde-li o směrnici, zhodnocení 

důsledků pro předpisy, jež mají být členskými státy přijaty, popřípadě včetně důsledků pro 

regionální předpisy. Důvody umožňující dospět k závěru, že cílů Unie lze lépe dosáhnout 

na její úrovni, se opírají o kvalitativní, a kdekoli je to možné, i o kvantitativní údaje.

Návrhy legislativních aktů přihlížejí k nutnosti postupovat tak, aby každá zátěž, finanční 

nebo správní, dopadající na Unii, vlády členských států, regionální nebo místní orgány, 

hospodářské subjekty a občany byla co nejmenší a přiměřená cíli, jehož má být dosaženo.“

1.4. A konečně, jak stanoví čl. 5 odst. 3 a čl. 12 písm. b) Smlouvy, dbají vnitrostátní 

parlamenty na dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem uvedeným v protokolu 

(č. 2), tj. postupem, který umožňuje předložit ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu 

legislativního aktu ve všech úředních jazycích Unie odůvodněné stanovisko.

1.5. Obecné zásady, týkající se způsobu uplatňování zásady subsidiarity, vymezuje 

Amsterodamská smlouva, a zejména pak Protokol o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality. Je třeba zdůraznit, že uvedené obecné zásady představují s ohledem na 

provádění zmiňované kontroly nástroj, který pro ni nepřestává být užitečný.

Tyto obecné zásady se vztahují zejména na případy, kdy:

• posuzovaná věc má nadnárodní důsledky, které nelze účinně řešit prostřednictvím 

vnitrostátních opatření,

• by přijetí vnitrostátních opatření nebo nečinnost na straně Unie byly v rozporu s 

požadavky Smlouvy o Evropské unii nebo by poškozovaly zájmy členských států, a na 

případ,

• kdy by přijetí opatření na úrovni Unie přineslo v porovnání s opatřeními přijatými na 

úrovni členských států zjevné výhody dané rozsahem jejich provádění nebo jejich 

výsledky.

Při posuzování toho, zda určitá opatření Unie jsou či nejsou slučitelná se zásadou 

proporcionality, se dále zkoumá, zda tato opatření splňují následující kritéria:
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• použitý nástroj je vhodný k dosažení cíle daného opatření

• a nevybočuje z mezí činnosti, která jsou nezbytná k dosažení cíle tohoto opatření.

Příslušné protokoly k Amsterdamské i Lisabonské smlouvě ukládají Evropské unii určitá 

omezení týkající se jejího uplatňování zásady proporcionality:

• Unie by měla vydávat opatření, která budou - pokud možno - co nejjednodušší, a 

ve své legislativní činnosti by měla dávat přednost směrnicím před nařízeními;

• měla by dbát o to, aby správní či finanční náklady, které nesou vlády členských 

států, vnitrostátní hospodářské subjekty a občané, byly co nejnižší;

• opatření přijatá na úrovni Unie by měla ponechávat co nejširší pole pro 

rozhodování na úrovni členských států (váhu tohoto třetího omezení ovšem 

podstatně snižují pravidla uplatňování zásady subsidiarity).

2. Návrh směrnice o společném systému daně z finančních transakcí

2.1. Cílem tohoto návrhu směrnice je vytvoření společného systému daně z finančních 

transakcí (DFT). V případě, že tento návrh bude přijat, se tato směrnice použije na všechny 

finanční transakce za podmínky, že nejméně jeden účastník transakce je usazen v členském 

státě EU, že je účastníkem transakce finanční instituce usazené na území některého členského 

státu a jedná buď na vlastní účet nebo na účet jiné osoby nebo jedná jménem účastníka 

transakce. Důvodem vypracování této směrnice je podle Evropské komise zajištění dobrého 

fungování vnitřního trhu EU a snaha zabránit narušování hospodářské soutěže, aby v rámci 

Unie nevznikaly podmínky motivující k daňovým arbitrážím a aby nedocházelo ke dvojímu 

nebo nulovému zdanění.

2.2. Evropská komise uvádí, že ve svém návrhu směrnice sleduje zejména tyto cíle:

• zajistit zdroje příjmů a dosáhnout toho, aby finanční sektor odpovídající měrou přispíval 

k příjmům z daní (určení nových zdrojů příjmů, získání prostředků na úhradu nákladů 

spojených s nedávnou finanční krizí, krytí nákladů eventuálních dalších krizí a dosažení 

vyváženého stavu v situaci, kdy je poskytování finančních služeb osvobozeno od DPH)

• stabilizovat trh (omezení podpory iniciativ založených na přijímání nadměrných rizik, 

omezení zvláštních rizik spojených s automatickými transakcemi) a
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• zajistit fungování vnitřního trhu (zamezení dvojího zdanění a narušování hospodářské 

soutěže).

2.3. Do oblasti působnosti návrhu směrnice spadají finanční nástroje, které jsou předmětem 

obchodování na kapitálovém trhu, nástroje peněžního trhu (s výjimkou platebních nástrojů), 

podílové jednotky nebo akcie subjektů kolektivního investování (včetně SKIPCP a 

alternativních investičních fondů) a derivátové nástroje. Navrhovaná legislativa zahrnuje i 

mimoburzovní obchody. Návrh směrnice dále obsahuje jednotná ustanovení týkající se vzniku 

daňové povinnosti, daňového základu a souvisejících sazeb. Povinnost odvést daň bude u 

každé finanční transakce vznikat v okamžiku její realizace.

3.  Stanovisko výkonné moci

Kyperská vláda představila svá stanoviska prostřednictvím příslušného ministerstva financí 

v rámci přezkumu navrhované směrnice, který provedl parlamentní Výbor pro zahraniční a 

evropské záležitosti. Konkrétně uvedla, že navrhovaná daň bude mít pravděpodobně 

nepříznivé dopady na kyperskou ekonomiku i na ekonomiky ostatních členských států EU, a 

vyjádřila názor, že přijetí takovýchto právních předpisů ze strany Unie by vedlo k fenoménu 

migrace a přesunutí souvisejících aktivit ze zemí EU ve prospěch ostatních center. To pak by 

pak mělo další nepříznivé dopady na zaměstnanost, přidanou hodnotu, HDP a na daňové 

příjmy. Podle představitelů příslušného ministerstva by situace byla odlišná ve chvíli, kdyby 

tuto daň bylo možné uplatňovat v celosvětovém měřítku. Vláda ve svém stanovisku dále 

uvedla, že ačkoli tento návrh nemá bezprostřední vliv na pojistné smlouvy, projeví se přesto 

negativním způsobem i v oblasti pojišťovnictví, protože dotčené finanční transakce budou mít 

vliv na pojišťovací produkty, přičemž tím, kdo tuto citelnou zátěž ponese, bude spotřebitel.

4. Aspekty navrhované směrnice, které nejsou v souladu se zásadou subsidiarity

4.1. Parlamentní Výbor pro zahraniční a evropské záležitosti došel po přezkoumání

uvedeného návrhu směrnice k závěru, že návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. Tento 

parlamentní výbor se zejména usnesl na tom, že v rozporu se zásadami subsidiarity a 

proporcionality není dostatečným způsobem odůvodněna potřeba opatření na úrovni Evropské 

unie.

4.2. Odůvodnění
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4.2.1. V odstavci 7.8 dokumentu Evropské komise nazvaném „Souhrn posouzení dopadů“ 

se v souvislosti s otázkou přemístění uvádí: „Zavedení dodatečných daní s sebou nese 

vnitřní riziko, že subjekty své činnosti přesunou, aby snížily daňovou zátěž. K přesunu by 

mohlo dojít přesunem příslušných činností do jurisdikcí, kde jsou zdaněny méně, nebo 

přechodem k produktům nebo dodavatelům mimo oblast působnosti zdanění v rámci 

stejné jurisdikce. Riziko fyzického přesunu trhů a subjektů trhu a přechod k nezdaněným 

produktům se samozřejmě snižuje, čím rozšířenější je přijetí daní a čím širší je jejich 

oblast působnosti.“

Výše uvedený odkaz na dokument Evropské komise dokládá správnost názoru, že navrhovaná 

úprava by byla účinná v situaci, kdy by ji bylo možné uplatňovat v celosvětovém měřítku, 

protože pokud bude toto opatření uplatňováno pouze na území EU, je tu zjevné riziko, že 

dotčené aktivity budou přemístěny za její hranice.

4.2.2. Ve stejném  odstavci téhož dokumentu se v souvislosti s otázkou makroekonomických 

dopadů a zaměstnanosti dále uvádí:

„Jedním z omezení je skutečnost, že model zohledňuje dopady DFT pouze na jeden zdroj 

financování, a sice vydávání kmenových akcií. Dopady na náklady dluhového financování 

zohledněny nejsou. Je možné, že kvůli tomuto omezení model přeceňuje negativní účinky 

daně na HDP. Rovněž neexistuje model, který by zhodnotil účinky navrhovaných 

zmírňujících opatření, jež jsou součástí návrhu daně (např. vyloučení primárních trhů, 

vyloučení transakcí, do nichž není zapojena alespoň jedna finanční instituce atd.), a 

způsoby, jakými ovlivňují makroekonomické proměnné. Jediným použitelným přístupem 

je proto tyto dopady simulovat se všemi výhradami a nejistotami, které z toho plynou.“

4.2.3. V pododstavci nazvaném „Riskování a účinky na chování“ se kromě toho také uvádí:

„Zatímco ekonomická literatura dospívá k závěru, že účinek daně z finančních transakcí 

na volatilitu je z velké míry neprůkazný a závisí na struktuře trhu, DFT by byla velmi 

účinným nástrojem na omezení automatického vysokorychlostního obchodování a vysoce 

spekulativních derivátů.“

Z výše uvedených odkazů vyplývá, že není jisté, zda zavedení společné daně z finančních 

transakcí bude mít požadovaný účinek, a to jednak proto, že oba faktory nejistoty mohou tyto 
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výsledky nepříznivě ovlivnit, a jednak proto, že v mnohém záleží také na struktuře trhu.

Přesné posouzení dopadů je v důsledku toho velmi obtížné, ne-li zcela nemožné. Není tak 

splněna podmínka článku 5 Protokolu (č. 2) Smlouvy, který stanoví, že je třeba předložit 

zevrubnou informaci, která by měla obsahovat zhodnocení finančního dopadu zákona a 

zhodnocení důsledků pro předpisy, jež mají být členskými státy přijaty. Důvody umožňující 

dospět k závěru, že cílů Unie lze lépe dosáhnout na její úrovni, se podle článku 5 zmíněného 

protokolu opírají o kvalitativní, a kdekoli je to možné, o kvantitativní údaje. Parlamentní 

Výbor pro zahraniční a evropské záležitosti se v tomto případě domnívá, že není dostatek 

údajů, zejména údajů kvantitativních, které by jasně prokazovaly, že danou záležitost je 

nezbytné regulovat na úrovni EU. Model odhadu výsledků, na němž se tento legislativní 

návrh zakládá, navíc neumožňuje jednoznačně stanovit, zda zátěž, kterou tento návrh přinese 

vládám členských států, hospodářským subjektům a občanům, bude co nejmenší a přiměřená, 

jak to vyžaduje článek 5 Protokolu (č. 2). Výslovné pravidlo, podle něhož má rozhodování 

probíhat co nejblíže občanům Unie a které je zakotveno právě v Protokolu (č. 2), proto 

vyžaduje, aby nezbytnost právní úpravy na úrovni EU byla jasně a podrobně zdůvodněna.

4.2.4. Pochybnosti byly dále vysloveny i ohledně právního základu návrhu směrnice, na který 

se Evropská komise odvolává. Jak bylo uvedeno výše, jako právní základ je použit článek 113 

Smlouvy o fungování EU, který se týká harmonizace právních předpisů za účelem zajištění 

fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže. To se nicméně nejeví jako 

hlavní cíl navrhované směrnice. Cíle návrhu, které zde byly již vyjmenovány, uvádí Evropská 

komise v tomto pořadí:

•zajistit zdroje příjmů a dosáhnout toho, aby finanční sektor odpovídající měrou přispíval 

k příjmům z daní (určení nových zdrojů příjmů, získání prostředků na úhradu nákladů 

spojených s nedávnou finanční krizí, krytí nákladů možných dalších krizí a dosažení 

vyváženého stavu v situaci, kdy je poskytování finančních služeb osvobozeno od DPH); 

•stabilizovat trh (omezení podpory iniciativ založených na přijímání nadměrných rizik, 

omezení zvláštních rizik spojených s automatickými transakcemi) a

•zajistit fungování vnitřního trhu (zamezení dvojího zdanění a narušování hospodářské 

soutěže).

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k příslušným odkazům, které Evropská komise 

uvádí ve svém vysvětlujícím prohlášení, je zřejmé, že zajištění fungování vnitřního trhu není 
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hlavním cílem návrhu směrnice. Právní základ návrhu (článek 113 SFEU) je tak zpochybněn.

Zároveň je třeba také poukázat na to, že v situaci, kdy Evropská unie přijímá regulační 

opatření, které má více než jeden účel, je podle judikatury Evropského soudního dvora (ESD) 

nutno určit hlavní cíl návrhu (***OCR text nečitelný***), pro který musí existovat určitý 

právní základ1. V tomto případě se návrh odvolává na článek týkající se vnitřního trhu, zjevně 

však sleduje jiné hlavní účely, pro něž ovšem neuvádí žádný právní základ, který by byl 

s jeho stávajícím právním základem slučitelný2.

4.2.5. Také ostatní cíle, které tento návrh sleduje (zamezení dvojího či nulového zdanění, 

zajištění odpovídajícího příspěvku finančního sektoru na financování krize, kompenzace 

stavu, kdy se na finanční sektor nevztahuje DPH), jsou cíle, které mohou být v dostatečné 

míře regulovány na vnitrostátní úrovni ze strany jednotlivých členských států a spadají do 

sféry jejich hospodářské svrchovanosti. To, že se právní úprava týká problému, který může 

mít určité nadnárodní aspekty, ještě nutně neznamená, že tento problém nelze řešit na 

vnitrostátní úrovni, ať už formou příslušných právních přepisů nebo prostřednictvím dohod.

Ve prospěch toho svědčí i výše zmiňované nepřesnosti a nejistoty spojené s posouzením 

dopadů, které by měla právní úprava přijatá na úrovni Evropské unie. To, že by případná 

opatření Unie ve srovnání s opatřeními členských států přinášela nějaké jednoznačné výhody 

dané jejich větším rozsahem či lepšími výsledky, se nepodařilo dostatečně prokázat.

4.3. Vzhledem k výše uvedeným důvodům dospěl parlamentní Výbor pro zahraniční a 

evropské záležitosti k závěru, že tento návrh směrnice je v rozporu se zásadou subsidiarity a 

že nejsou dostatečným způsobem splněna stanovená kritéria, takže potřeba přijímat regulační 

opatření ze strany Unie není odůvodněná.

                                               
1 Věc 0-155/07, odstavec 35, Evropský parlament v. Rada.
2 Viz výše, odstavec 36 a 37.


