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Hlavní výsledky zasedání Rady 

Rada se dohodla na změně unijních daňových pravidel, jejímž cílem je znemožnit skupinám 
společností, aby prostřednictvím hybridních úvěrových nástrojů dosahovaly dvojího nezdanění. 

Odstraní se tak mezera, která v současnosti umožňuje skupinám společností využívat nesouladu 
mezi daňovými právními předpisy jednotlivých zemí a vyhýbat se placení daní z určitých forem zisku 
rozdělovaného v rámci skupiny. 'ovela směrnice bude přijata bez dalšího projednávání na jednom 
z nadcházejících zasedání. 

Rada schválila návrhy doporučení pro jednotlivé země týkající se jejich hospodářských a fiskálních 
politik a rovněž zvláštní doporučení pro eurozónu jako celek. Příslušná znění budou předložena 
červnovému zasedání Evropské rady a přijata v červenci v rámci letošního evropského semestru. 

Rada přijala rozhodnutí, kterými ukončuje postup při nadměrném schodku vůči Belgii, České 
republice, Dánsku,  izozemsku, Rakousku a Slovensku, čímž potvrdila, že uvedené země snížily 
své rozpočtové deficity pod referenční hodnotu EU pro schodek veřejných financí, která činí 
3 % HDP. 

Postup při nadměrném schodku se tak nadále uplatňuje již jen u 11 z 28 členských států EU; během 
dvanáctiměsíčního období v letech 2010–2011 jich přitom ještě bylo 24. 

V mnoha případech byly postupy při nadměrném schodku zahájeny v důsledku světové finanční 
krize a recese v letech 2008 a 2009 a doporučení, jež Rada v rámci těchto postupů podala, mají 
vládám poskytnout podporu pro obnovení zdravých fiskálních pozic. 

Rada schválila doporučení podporující návrh, aby se Litva mohla k 1. lednu 2015 připojit 
k eurozóně. Rada souhlasila s hodnocením Komise, že Litva dosáhla vysokého stupně udržitelné 
konvergence, a splňuje proto nezbytné podmínky pro přijetí eura jako své měny. 'ávrh bude 
předložen Evropské radě před přijetím konečného rozhodnutí v červenci. 

Rada schválila závěry o: 

– provádění kodexu chování zaměřeného na odstranění situací, kdy dochází ke škodlivé 
daňové soutěži, v návaznosti šestiměsíční zprávu; 

– návrhu směrnice o zdanění energetických produktů; 

– návrhu směrnice o zavedení standardizovaného přiznání k DPH s cílem snížit 
administrativní zátěž malých a středních podniků. 
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 � Pokud byly prohlášení, závěry nebo usnesení formálně přijaty Radou, je to uvedeno v záhlaví daného bodu 

a text se nachází v uvozovkách. 
 � Dokumenty, na něž se v textu odkazuje, jsou k dispozici na internetové stránce Rady 

http://www.consilium.europa.eu. 
 � Akty přijaté s prohlášeními do zápisu z jednání Rady, která mohou být zveřejněna, jsou označeny 

hvězdičkou; tato prohlášení jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce Rady nebo je lze získat z 
tiskového oddělení. 
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ÚČAST�ÍCI 

Belgie: 
Koen GEENS ministr financí odpovědný za veřejnou službu 

Bulharsko: 
Dimiter CANČEV stálý zástupce 

Česká republika: 
Andrej BABIŠ první místopředseda vlády a ministr financí 

Dánsko: 
Margrethe VESTAGEROVÁ ministryně hospodářství a vnitra 

�ěmecko: 
Wolfgang SCHÄUBLE spolkový ministr financí 

Estonsko: 
Jürgen LIGI ministr financí 

Irsko: 
Michael NOONAN ministr financí 

Řecko: 
Gikas HARDOUVELIS ministr financí 

Španělsko: 
Luis DE GUINDOS JURADO ministr hospodářství a konkurenceschopnosti 

Francie: 
Michel SAPIN ministr financí a veřejných rozpočtů 

Chorvatsko: 
Boris LALOVAC ministr financí 

Itálie: 
Pier Carlo PADOAN ministr hospodářství a financí 

Kypr: 
Harris GEORGIADES ministr financí 

Lotyšsko: 
Andris VILKS ministr financí 

Litva: 
Rimantas ŠADŽIUS ministr financí 

Lucembursko: 
Pierre GRAMEGNA ministr financí 

Maďarsko: 
Mihály VARGA ministr národního hospodářství 

Malta: 
Edward SCICLUNA ministr financí 

�izozemsko: 
Jeroen DIJSSELBLOEM ministr financí 

Rakousko: 
Michael SPINDELEGGER vicekancléř a spolkový ministr financí 

Polsko: 
Mateusz SZCZUREK ministr financí 

Portugalsko: 
Maria Luís ALBUQUERQUEOVÁ ministryně financí 

Rumunsko: 
Liviu VOINEA ministryně odpovědná za rozpočet 

Slovinsko: 
Rado GENORIO stálý zástupce 
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Slovensko: 
Peter KAŽIMÍR místopředseda vlády a ministr financí 

Finsko: 
Pilvi-Sisko VIERROS-VILLENEUVEOVÁ stálá zástupkyně 

Švédsko: 
Anders BORG ministr financí 

Spojené království: 
Nicky MORGANOVÁ finanční tajemnice ministerstva financí a náměstkyně pro 

otázky žen 

Komise: 
Olli REHN místopředseda Komise 
Michel BARNIER člen Komise 
Algirdas ŠEMETA člen Komise 
Janusz LEWANDOWSKI člen Komise 

 

Ostatní účastníci: 
Benoit COEURÉ člen Výkonné rady Evropské centrální banky 
Werner HOYER prezident Evropské investiční banky 
Thomas WIESER předseda Hospodářského a finančního výboru 
Hans VIJLBRIEF předseda Výboru pro hospodářskou politiku 
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PROJED�ÁVA�É BODY 

�ÁVRH ROZPOČTU EU �A ROK 2015 

Rada vzala na vědomí, že Komise představila návrh souhrnného rozpočtu EU na rok 2015. 
Následně proběhla výměnu názorů. 

Rada požádala Výbor stálých zástupců, aby návrh posoudil a umožnil jí stanovit postoj. 

Návrh Komise počítá s platbami v úhrnné výši 142,1 miliardy EUR (nárůst o 4,9 % ve srovnání 
s loni přijatým rozpočtem na rok 2014) a se závazky v rozsahu 145,6 miliardy EUR (nárůst 
o 2,1 %). 

Své priority pro rozpočet na rok 2015 stanovila Rada dne 18. února (5852/14). Nastupující italské 
předsednictví tyto priority využije jako základ pro jednání s Evropským parlamentem a Komisí 
koncem tohoto roku. 

Předpokládá se, že svůj postoj k návrhu rozpočtu přijme Rada v září a Parlament koncem října. 
Budou-li se jejich postoje lišit, bude 28. října zahájen třítýdenní dohodovací postup. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st05/st05852.cs14.pdf
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ZDA�Ě�Í OBCHOD�ÍCH SPOLEČ�OSTÍ – SMĚR�ICE O MATEŘSKÝCH 
A DCEŘI�ÝCH SPOLEČ�OSTECH 

Rada se dohodla na změně unijních daňových pravidel, jejímž cílem je znemožnit skupinám 
společností, aby prostřednictvím hybridních úvěrových nástrojů dosahovaly dvojího nezdanění1 
(10419/14). 

Odstraní se tak mezera, vlivem které mohou v současnosti skupiny společností využívat nesouladu 
v daňových pravidlech mezi členskými státy a vyhýbat se zdanění určitých forem zisku 
rozdělovaného v rámci skupiny. 

Změna směrnice o mateřských a dceřiných společnostech (2011/96/EU) zabrání dvojímu nezdanění 
tím, že stanoví, že členský stát mateřské společnosti upustí od zdanění zisků, které mateřská 
společnost obdrží od dceřiné společnosti, pouze v rozsahu, v němž tyto zisky nejsou pro dceřinou 
společnost odečitatelné. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v tiskové zprávě 9402/14. 

                                                 
1 Hybridní úvěrové nástroje jsou finanční nástroje, které mají vlastnosti jak dluhu, tak 

i vlastního kapitálu. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st10/st10419.cs14.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143274.pdf
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EVROPSKÝ SEMESTR – DOPORUČE�Í PRO JED�OTLIVÉ ZEMĚ 

V rámci letošního evropského semestru schválila Rada návrhy doporučení 26 členským státům1 
týkajících se hospodářských politik popsaných v jejich národních programech reforem a dále 
návrhy stanovisek k jejich fiskálním politikám uvedeným v jejich programech stability 
a konvergenčních programech (10809/14). 

Rada také schválila zvláštní návrh doporučení pro hospodářské politiky členských států eurozóny 
(10808/14). 

Znění se předloží Radě pro obecné záležitosti 24. června v rámci přípravy zasedání Evropské rady 
ve dnech 26. a 27. června. Podobné přípravné práce proběhly 19. června v Radě pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele v souvislosti s politikami zaměstnanosti členských 
států; celý balíček bude následně přijat v červenci. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v tiskové zprávě 11088/14. 

Předseda Hospodářského a finančního výboru dále informoval o výsledcích pilotního projektu 
v oblasti předběžné koordinace reforem hospodářských politik (11066/14). 

                                                 
1 Všechny členské státy s výjimkou Kypru a Řecka, na něž se vztahují makroekonomické 

ozdravné programy. Pro tyto dvě země nebyla vydána žádná další doporučení, aby se 
předešlo zdvojování. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st10/st10809.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st10/st10808.cs14.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143281.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/14/st11/st11066.en14.pdf
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POSTUP PŘI �ADMĚR�ÉM SCHODKU 

– Belgie, Česká republika, Dánsko,  izozemsko, Rakousko a Slovensko 

Rada přijala rozhodnutí, kterými ukončuje postup při nadměrném schodku vůči Belgii, České 
republice, Dánsku, Nizozemsku, Rakousku a Slovensku, a potvrzuje, že uvedené země snížily své 
rozpočtové deficity pod referenční hodnotu EU pro schodek veřejných financí, která činí 3 % HDP. 

Tato rozhodnutí byla přijata podle čl. 126 odst. 12 Smlouvy o fungování Evropské unie; ruší se jimi 
rozhodnutí o existenci nadměrného schodku v těchto členských státech, která Rada přijala podle 
čl. 126 odst. 6 Smlouvy v prosinci 2009 a červenci 2010. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v tiskové zprávě 11089/14. 

– Metodika pro posuzování „účinných opatření“ 

V návaznosti na přezkum metodiky používané v rámci unijního postupu při nadměrném schodku 
Rada potvrdila mandát pro posuzování „účinných opatření“ přijímaných členskými státy v reakci na 
doporučení Rady. 

Revidovanou metodiku bude Komise odteď používat při posuzování toho, zda lze opatření přijatá 
určitým členským státem považovat za „účinná“. 

V rámci postupu při nadměrném schodku Rada podává doporučení členským státům, jejichž 
schodek veřejných financí je vyšší než 3 % HDP nebo jejichž veřejný dluh převyšuje 60 % HDP 
a uspokojivým tempem se nesnižuje. Cílem těchto doporučení je nadměrný schodek odstranit. 

Přezkum provedený Hospodářským a finančním výborem byl zaměřen na nástroje a metody, které 
Komise používá při posuzování toho, zda daný členský stát doporučení Rady naplnil. Mezi 
zlepšení, která by měl přezkum přinést, patří mimo jiné zvýšení transparentnosti. 

Proto budou všechna relevantní data, která Komise použije, včetně dat o výnosech diskrečních 
fiskálních opatření, včas poskytována členským státům, tak aby mohly zpětně zkontrolovat výpočet, 
na kterém jsou hodnocení a doporučení Komise v rámci postupu při nadměrném schodku 
postavena. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/143282.pdf
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PŘISTOUPE�Í LITVY K EUROZÓ�Ě 

Členské státy eurozóny zasedající v Radě přijaly doporučení schvalující, aby Litva přijala dne 
1. ledna 2015 euro. 

Souhlasily s hodnocením Komise, že Litva dosáhla vysokého stupně udržitelné konvergence, 
a splňuje proto nezbytné podmínky pro přijetí eura jako své měny. 

Očekává se, že Rada přijme rozhodnutí v červenci po konzultaci s Evropským parlamentem 
a v návaznosti na jednání na zasedání Evropské rady ve dnech 26. a 27. června. 

Litva se tak stane 19. členem eurozóny. 

Doporučení Rady vychází z dvouletých zpráv Komise a Evropské centrální banky o připravenosti 
členských států mimo eurozónu přijmout euro. 

Tyto zprávy potvrzují slučitelnost litevského práva s ustanoveními Smlouvy a se statutem 
Evropského systému centrálních bank. Potvrzují také pokrok Litvy v plnění konvergenčních kritérií 
– zejména pokud jde o cenovou stabilitu, rozpočtovou situaci sektoru vládních institucí, stabilitu 
směnného kurzu a dlouhodobé úrokové sazby – a řadu dalších faktorů. 

Doporučení je založeno na článku 140 Smlouvy o fungování Evropské unie, jenž pro rozhodnutí 
Rady vyžaduje kvalifikovanou většinu členských států eurozóny. 
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JI�É ZÁLEŽITOSTI 

– Probíhající práce na legislativních návrzích 

Rada vzala na vědomí probíhající práce na legislativních návrzích. 

– Řešení krize bank 

Rada jednala o přípravě prováděcích předpisů týkajících se příspěvků, které mají banky odvádět do 
fondů pro řešení krizí zřízených na základě nedávno dohodnutých pravidel pro řešení krize bank. 
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JED�Á�Í PŘI ZASEDÁ�Í RADY 

Při zasedání Rady se konala tato jednání: 

– Rada guvernérů Evropského mechanismu stability 

Dne 19. června se uskutečnilo zasedání Rady guvernérů Evropského mechanismu stability. 

– Euroskupina 

Ministři členských států eurozóny se dne 19. března zúčastnili jednání Euroskupiny. 

– Jednání v rámci pracovní snídaně ministrů 

Uskutečnila se pracovní snídaně, při níž ministři hovořili o hospodářské situaci. 
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DALŠÍ SCHVÁLE�É BODY 

HOSPODÁŘSKÉ A FI A Č Í ZÁLEŽITOSTI 

Kodex chování pro zdaňování podniků 

Rada přijala tyto závěry: 

„Pokud jde o kodex chování (zdanění podniků), Rada: 

– vítá pokrok dosažený Skupinou pro kodex chování během řeckého předsednictví uvedený 
ve zprávě této skupiny (10608/14 FISC 95 ECOFIN 586); 

– žádá skupinu, aby i nadále monitorovala závazek nezavádět nová daňová opatření 
a postupné odstraňování stávajících opatření a pokračovala v práci v rámci souboru 
pracovních úkolů z roku 2011; 

– vyzývá Komisi, aby informovala Švýcarsko o výsledku jednání ve skupině, jak je uvedeno 
ve zprávě; 

– vyzývá skupinu, aby pokračovala ve svých úvahách o návrhu pokynů zaměřených na 
rozdíly mezi daňovými systémy, jichž podniky využívají k zakládání hybridních subjektů 
a hybridních stálých provozoven; 

– vyzývá skupinu, aby nadále analyzovala třetí kritérium Kodexu chování, jak je uvedeno ve 
stávajícím mandátu; 

– vyzývá skupinu, aby do konce roku 2014 posoudila či zvážila veškeré speciální daňové 
režimy v EU, které zvýhodňují patenty a práva duševního vlastnictví („patent boxes“), 
včetně těch, které již byly posouzeny či zváženy v minulosti, zajistila přitom soulad se 
zásadou rovného zacházení a současně přihlédla k mezinárodnímu vývoji, mimo jiné 
i v rámci iniciativy OECD zaměřené na boj proti oslabování daňové základny a přesouvání 
zisku (BEPS); 

– vyzývá skupinu, aby předložila Radě zprávu o své činnosti do konce italského 
předsednictví.“ 
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Zdanění energie 

Rada vzala na vědomí zprávu o pokroku v projednávání návrhu směrnice o zdanění energetických 
produktů a elektřiny a potvrdila závěry obsažené na konci uvedené zprávy (10417/14). 

Návrh je zaměřen na restrukturalizaci směrnice 2003/96/ES o zdanění energie a na její užší 
harmonizaci s cíli EU v oblasti energetiky a změny klimatu. 

Standardizované přiznání k DPH 

Rada vzala na vědomí zprávu o pokroku v projednávání návrhu směrnice o zavedení 
standardizovaného přiznání k DPH a potvrdila závěry obsažené na konci uvedené zprávy 
(10276/14). 

Návrh má za cíl standardizovat informace, které jednotlivé členské státy vyžadují v přiznáních 
k DPH, a snížit tím zátěž pro podniky, zejména malé a střední, a odstranit významné překážky 
bránící přeshraničnímu obchodu. 

Zdanění – zprávy pro Evropskou radu 

Rada potvrdila dvě pololetní zprávy pro Evropskou radu: 

– zprávu o daňových otázkách a 

– zprávu o daňových otázkách předloženou ministry financí zemí účastnících se Paktu euro 
plus1. 

                                                 
1 Pakt euro plus, který v březnu roku 2011 uzavřelo 23 ze 27 členských států, je zaměřen na 

posílení koordinace hospodářských politik s cílem zvýšit konkurenceschopnost a umožnit 
vyšší míru konvergence. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st10/st10417.cs14.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st10/st10276.cs14.pdf
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ZAHRA IČ Í VĚCI 

Přidružení s Tureckem 

Rada stanovila postoj EU pro 52. zasedání Rady přidružení EU-Turecko, které se má uskutečnit dne 
23. června v Lucemburku. 

ROZŠÍŘE Í 

Vztahy s Černou Horou 

Rada stanovila postoj EU pro páté zasedání Rady stabilizace a přidružení s Černou Horou, které se 
má uskutečnit dne 24. června v Lucemburku. 

V ITŘ Í TRH 

Schvalování typu motorových vozidel 

Rada schválila postoj, který má EU zaujmout v rámci Evropské hospodářské komise Organizace 
spojených národů na podporu přizpůsobování řady předpisů EHK OSN technickému pokroku. 
K nim patří předpis OSN o dodatečně instalovaných zařízeních na kontrolu emisí pro těžká nákladní 
vozidla a změny Úplného usnesení OSN pro konstrukci vozidel (10592/1/14 REV 1). 

EHK OSN vypracovává na mezinárodní úrovni harmonizované požadavky s cílem odstranit 
technické překážky obchodu s motorovými vozidly a systémy, jejichž cílem je zvýšit úroveň 
bezpečnosti a ochrany životního prostředí. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st10/st10592-re01.cs14.pdf
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SPRAVEDL OST A V ITŘ Í VĚCI 

�ové psychoaktivní látky 

Na základě společné zprávy Europolu a Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou 
závislost (EMCDDA) požádala Rada o hodnocení rizik, včetně zdravotních a společenských rizik, 
plynoucích z užívání látky 4,4'-DMAR (4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin), 
její výroby a obchodu s ní, jakož i o hodnocení zapojení organizované trestné činnosti a možných 
důsledků kontrolních opatření, a to v souladu s rozhodnutím 2005/387/SVV1 o výměně informací, 
hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek. 

Generální sekretariát Rady tuto žádost oznámí EMCDDA. 

RYBOLOV 

Partnerství s Libérií – nový protokol 

Rada přijala rozhodnutí, kterým se Komise zmocňuje, aby zahájila jednání o dohodě a protokolu 
o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu s Liberijskou republikou. 

Dohoda i protokol by měly být v souladu s nařízením č. 1380/2013 o společné rybářské politice2 
a se závěry Rady z března 2012 o vnější dimenzi společné rybářské politiky. 

Hlavním rybolovným zdrojem, na který se budou dohoda i protokol vztahovat, by měly být 
populace tuňáka obecného. 

JME OVÁ Í 

Výbor regionů 

Rada jmenovala pány Arna KOMPATSCHERA, Raffaela CATTANEA a Augusta ROLLANDINA 
(Itálie) členy Výboru regionů na zbývající část stávajícího funkčního období, tedy do 
25. ledna 2015 (10843/14). 

 

                                                 
1 Úř. věst. L 127, 20.5.2005. 
2 Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/14/st10/st10843.cs14.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0387&amp;qid=1404132608501&amp;from=CS
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:CS:PDF

