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Zápis ze zasedání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR 
pro daně a pojištění ze dne 27. června 2019

Přítomni: viz prezenční listina

Přílohy:

1. CCTB_O15.pptx

2. CoC_O25.pptx

3. Tisky EU_DPH_SD_O18.pptx

4. MOJE daně - aktuality.pdf

Předmět jednání: představení stěžejních evropských tisků projednávaných v současné době 

na půdě EU spadajících do gesce Ministerstva financí.

Stanislav Kouba (MF) úvodem přivítal všechny přítomné. Přednesl svou ideu fungování 
pracovního týmu – co by mělo být jeho náplní, aby nedocházelo k duplikování procesů, např. 
v MPŘ u aktuálních návrhů právních předpisů. Náplň pracovního týmu navrhuje v oblasti 
evropských předpisů, které jsou aktuálně rozjednány, aby se odborné veřejnosti osvětlily 
návrhy v jednání na úrovni EU. Cílem by mělo být předjednávání, resp. seznamování 
s evropskými předpisy na setkáních tohoto pracovního týmu ještě ve fázi, kdy nejsou 
schváleny a lze se k nim vyjadřovat. Navrhl zúčastněným, aby případně sami přednesli, 
jakými tématy by se chtěli zabývat. 
Martin Fassmann (ČMKOS) uvedl původní záměr a cíl, za kterým byl pracovní tým pro daně 
a pojištění zřízen. Jeho původním účelem bylo projednávání základních změn daňových 
zákonů v dostatečném předstihu se sociálními partnery. Doporučil, aby u této roviny zůstalo, 
aby i nadále pracovní tým sloužil k tomuto účelu, např. diskutovat nad chystanými změnami 
daňových zákonů, které se týkají roku 2021 a 2022 a některými dalšími záměry a návrhy 
(k čemuž nedošlo např. u návrhu na odstranění superhrubé mzdy, zavedení paušální daně, 
apod.). Navrhl svolání pracovního týmu opětovně po prázdninách a diskutovat o změnách 
daňových zákonů plánovaných v nadcházejících letech.
Stanislav Kouba (MF) v reakci na sdělení M. Fassmana sdělil, že se zamyslí nad 
scházením pracovního týmu a posléze bude probráno podrobněji.

Veronika Jansová (MF) představila aktuální vývoj návrhu směrnice o společném základu 
daně z příjmů právnických osob (CCTB) – podrobněji viz prezentace CCTB_O15.pptx.

Jiří Nekovář (SP ČR) vznesl dotaz k dopadům CCCTB, zda má MF k dispozici jiná čísla než 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., a zda by MF mohlo tato čísla poskytnout.
Stanislav Kouba (MF) se v závěru prezentace vyjádřil k neutrální rámcové pozici ČR 
k CCTB, ČR vidí v návrhu příležitost zejména v možnosti jednoho systému v rámci EU (velká 
administrativní úspora pro poplatníky, narovnání tržního prostředí, eliminace některých 
daňových úniků). Konsolidace CCTB +6 mld., avšak MF mělo odhad negativní. Fiskální 
hledisko by nemělo být dominantní, ale mělo by se hledět na výhody, zejména např. 
narovnání tržního prostředí. 
V současné době nepanuje mezi členskými státy shoda na jediném článku Směrnice, každý 
stát pro sebe preferuje určité výjimky. 
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Ladislav Minčič (HK ČR) v rámci diskuse upozornil na možnou hrozící ztrátu suverenity ČR 
v daňové oblasti, mohlo by dojít k daleko intenzivnější harmonizaci zdaňování korporací po 
vzoru nepřímých daní (SD, DPH), po čase by tak mohlo dojít ke stanovení limitů daňových 
sazeb. Jedná se především o to, že existuje obava, že by mohlo být limitováno i to, jak ta 
která členská země vnímá potřebu zásahu státu (státní hospodářské politiky) do ekonomiky 
skrze daně, a to prostřednictvím různých úlev, odpočtů, atd. Jde především o to, že členství 
v EU má smysl, pokud bude naplněno základní očekávání všech, tzn., že bude docházet ke 
konvergenci. Panuje obava, že skrze tuto Směrnici by mohlo docházet k tomu, že 
konvergence (nejen na úrovni firem) bude zužovat prostor pro to, aby mohla být prováděna 
jiná zvláštní hospodářská politika v zemích, které jsou na tom zatím hůře. Mohlo by dojít ke 
snaze harmonizovat daňové slevy, resp. úlevy popřípadě i sazby. Je třeba, aby diskuse byla 
velice pozorně sledována, přijatá Směrnice by se dala posléze velice obtížně modifikovat.
Stanislav Kouba (MF) doplnil sdělení L. Minčiče ohledně sazeb – potvrdil, že na evropské 
platformě zaznívá vážně míněný návrh, aby se např. stanovil dolní limit sazeb či rozmezí, ve 
kterém se sazby mohou pohybovat. 
Martin Fassman (ČMKOS) uvedl, že původní záměr v zásadě nebyl špatný, původně šlo 
o odstranění daňových rájů (introevropských). V současné době se od této původní 
představy velice odchyluje. ČR má velmi úzký daňový základ, a proto by se v novém 
uspořádání mohla dostat do záporného inkasa, což je nepřípustné. EK by v podstatě měla 
možnost ingerovat do DPFO – riziko velkých zásahů ze strany EK do DPFO.

Ondřej Fasora (MF) na úvod přednesl aktuální informaci, která není uvedena v jeho 
prezentaci, a to že EK shledala žádost ČR ohledně reverse charge jako důvodnou, současně 
upozornil na fakt, že v médiích zaznívají nepřesné informace. V červenci bude projednáváno 
na pracovní skupině a následně se to posune na politickou úroveň (ECOFIN), žádost pro ČR 
musí schválit Rada EU. Jedná se o to, že původní směrnice cílila na všechny státy, které 
splní podmínky.
Stanislav Kouba (MF) dodal, že stále platí dohoda, že jakmile bude finálně schváleno, sejde 
se zástupci kruhů, kterých se toto opatření dotýká a kteří budou toto opatření aplikovat 
a budou opětovně uváženy důsledky. ČR čeká i na to, zda se nevyvine možnost extense 
výjimky na více zdaňovacích období, což je základní prvek pro učinění rozhodnutí.
Jiří Nekovář (SP ČR) se dotázal na to, kolik bylo finanční správou vydáno informativních 
dopisů, konkrétně těch neadresných. 
Ondřej Fasora (MF) k dotazu uvedl, že odbor 18 MF čísla k dispozici nemá, disponuje jimi 
FS.
V rámci své presentace O. Fasora představil aktuální informace o projednávaných EU 
návrzích v oblasti DPH a SD – podrobněji viz prezentace Tisky EU_DPH_SD_O18.pptx.

Stanislav Kouba (MF) uvedl k v prezentaci uvedeným pozicím jednotlivých členských států, 
že členské státy vnímají, že by měla být větší flexibilita z hlediska možnosti členského státu, 
aby si dával snížené sazby na více titulů než v současnosti, řeší se tedy forma a šíře toho, 
jak moc to má být v moci jednotlivých členských států a netenduje se k zúžení prostoru pro 
členské státy. 
Dále k tzv. alkoholové směrnici bylo ze strany S. Kouby uvedeno, resp. k povolení domácího 
pálení, že stanovisko ČR je negativní, návrh nebude ČR podporovat.
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Martin Fassman (ČMKOS) se vyjádřil negativně k současným sazbám DPH. Zvýšení limitu 
pro registraci k DPH na trojnásobek – byl vznesen dotaz, jaký by toto zvýšení mělo dopad do 
veřejných rozpočtů. 
Stanislav Kouba (MF) v reakci uvedl, že pokud by se limit pro registraci k DPH ve Směrnici 
zvýšil, automaticky by to neznamenalo, že ČR musí mít limit zvýšený. Vede se diskuse 
o tom, že jednotlivé členské státy si mohou více flexibilně uzpůsobovat své zdanění. I kdyby 
bylo ve Směrnici řečeno, že si každý členský stát může výši sazeb flexibilně stanovovat dle 
vlastního uvážení, neznamená to, že nemůže být pouze jedna sazba. Kontext evropské 
politiky je, do jaké míry regulovat členského státy, co mají dělat. ČR je pro, aby členské státy 
měly větší volnost v tom, co si mohou dělat.
Ladislav Minčič (HK ČR) vznesl dotaz, v souvislosti s podanou žádostí ČR z počátku 
letošního roku na zavedení reverse charge, jak se změnila, resp. jaká je současná pozice 
MF ohledně rozšiřování dalších zvláštních režimů, konkrétně např. tzv. „daň ze zaplacených 
faktur“ a dále potenciální zvýšení registračního limitu, zda pro nejmenší podniky nezavést 
(umožňuje to Směrnice) zvláštní náhradní režim placení daně z obratu namísto DPH (např. 
v Polsku pro malé zemědělce). Lze očekávat ze strany MF v nejbližší době aktivitu v tomto 
ohledu, nebude ČR zavádět tato opatření? Dále byl vznesen dotaz na problematiku SD, 
daně z uhlovodíkových paliv a maziv a její možné reformy – zavedení speciální uhlíkové 
daně, nejen v souvislosti s uvolňováním a poskytováním emisních povolenek – jestli v tomto 
směru jsou nějaké aktivity ze strany MF či se vyčkává na nějakou harmonizovanou úpravu 
ze strany EU.
Stanislav Kouba (MF) v reakci na problematiku uhlíkové daně sdělil, že touto oblastí se 
momentálně zabývá MŽP. Vzniká analýza, ze které vyplynou doporučení, na základě kterých 
bude rozhodnuto, zda bude uhlíková daň v ČR zavedena (MF zpracovávalo první fázi této 
analýzy), po dohodě místopředsedkyně vlády a ministryně financí s ministrem životního 
prostředí byla navržena změna gesce zpracovatele analýzy z MF na MŽP, a to formou 
změny usnesení vlády č. 6 ze dne 9. 1. 2017. Termín předložení analýzy je momentálně 
stanoven na konec září 2019.
K dotazu na drobné podnikatele a živnostníky – zvýšení limitu, je odvislé od toho, zda se 
podaří na půdě EU v rámci Směrnice prosadit větší flexibilitu jednotlivých států, MF 
neplánuje zavádění nějakého selektivního režimu.
K možnosti placení daně až ze skutečně obdržených plateb sdělil, že by bylo obtížné toto 
spravovat, MF si představuje spíše cestu zvýšení registračního limitu.

Mgr. Ing. Vilém Tanzer (MF) seznámil přítomné ve své prezentaci s kodexem chování pro 
zdaňování podniků, tzv. Code of Conduct – podrobněji viz prezentace CoC_O25.pptx

Bohuslav Čížek (SD ČR) vznesl dotaz k projektu MOJE daně, jaké výhody zavedení nového 
systému přinese – např. bude pracovat s daty dalších institucí, dojde k vzájemnému 
propojení, bude napojen na systémy firem, předvyplní se přiznání, budou odstraněny 
duplicity? Bylo by možné, aby obdrželi konkrétní opatření s konkrétními termíny, co bude vše 
součástí systému a jaké budou náklady z rozpočtu.
Jiří Nekovář (SD ČR) doplnil, že by rádi znali obsah objednávky, konkrétní zadání MF 
dodavateli (specifikaci veřejné zakázky).
Stanislav Kouba (MF) v reakci na požadavky k systému MOJE daně sdělil, že toto bylo 
prezentováno na tiskové konferenci MF dne 21. 6. 2019. 
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Podrobnosti viz prezentace MOJE daně - aktuality.pdf, která byla představena na výše 
zmíněné tiskové konferenci k přípravám on-line finančního úřadu. 

Stanislav Kouba (MF) závěrem všem poděkoval za účast a sdělil, že bude rád za zpětnou 
vazbu k obsahu dalších jednání.

Podklady, prezentace a záznamy z jednání pracovního týmu RHSD ČR pro daně a pojištění 
jsou uveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva financí – viz 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/pracovni-tym-rhsd-pro-dane-a-pojisteni. 

Pro futuro bylo dohodnuto, že poklady k dalším jednáním budou účastníkům rozesílány 
v předstihu (alespoň dva pracovní dny před konáním jednání).

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/pracovni-tym-rhsd-pro-dane-a-pojisteni

