
	

	

	

(NE)ZNÁMÉ	ROZMĚRY	VÝBĚRU	KORPORÁTNÍCH	DANÍ		
	

Mezinárodní	konference	
	

2.	listopadu	2016,	Kaiserštejnský	palác,	Praha	
	
	

Cíle	konference	
• Představit	evropský	a	mezinárodní	rozměr	efektivního	výběru	daní	v	ČR	

Kauzy	 LuxLeaks,	 Panama	 Papers	 nebo	 nedávné	 doměření	 daní	 společnostem	 Apple	 v	 Irsku	
ukazují,	že	výběr	daní	přestává	být	čistě	národní	agendou.	Specifická	daňová	pravidla	některých	
států	 snižují	 schopnost	 finančních	 úřadů	 (včetně	 českých)	 danit	 na	 svém	 území	 příjmy	
pocházejících	 z	 ekonomických	 aktivit	 velkých	mezinárodních	 obchodních	 společností.	 Proto	 je	
nutné,	 aby	mezinárodní	 spolupráce	 v	 oblasti	 daní	 nepřispívala	 jen	 k	 omezení	 praní	 špinavých	
peněz	nebo	daňových	podvodů,	ale	vedla	k	přijetí	takových	pravidel,	která	umožní	zdanění	zisků	
tam,	kde	vznikají.	

• Zasadit	téma	daní	do	širšího	společenského	a	zahraničně-politického	kontextu	
Význam	daní	není	jen	fiskální.	Jde	o	prostředky,	z	nichž	je	placena	řada	veřejných	služeb	a	statků,	
jež	podporují	nejen	hladké	fungování	společnosti,	ale	přispívají	i	ke	společenské	soudržnosti.	Její	
oslabení	může	mít	 významný	dopad	na	 ekonomický	 rozvoj	 i	 politickou	 stabilitu.	 Jak	 zásadní	 je	
pro	 dobré	 fungovaní	 společnosti	 výběr	 daní,	 je	 patrné	 na	 příkladu	 rozvojových	 zemí,	 které	 se	
potýkají	 nejen	 s	 extrémní	 chudobou,	 ale	 rovněž	 s	 velkými	 domácími	 i	 zahraničními	 daňovými	
úniky.	V	zemích	OECD	průzkumy	veřejného	mínění	ukazují,	že	neřešení	daňových	úniků	(včetně	
obcházení	daňové	povinnosti)	nejen	oslabuje	daňovou	morálku	ostatních	plátců,	ale	podkopává	
také	jejich	důvěru	v	pravidla	i	v	jejich	tvůrce.	Proto	je	dobrý	a	férový	výběr	daní	nutný	i	z	hlediska	
zachování	společenské	smlouvy.	

• Identifikovat	konkrétní	možnosti	pro	aktivní	přístup	ČR	
Současná	vláda	České	republiky	 identifikovala	dobrý	výběr	daní	 jako	svou	prioritu.	Doposud	se	
však	zaměřovala	především	na	domácí	rozměr	této	agendy.	Na	obecné	úrovni	deklaruje	podporu	
mezinárodních	 daňových	 reforem,	 které	 mají	 omezit	 nekalé	 daňové	 praktiky.	 V	 případě	
konkrétních	doporučení	(např.	OECD)	nebo	návrhů	EU	není	vždy	zřejmé,	jakou	pozici	ČR	zastává.	
Zohlednění	globální	či	rozvojové	dimenze,	tedy	důležitost	dobrého	výběru	daní	pro	financování	
globálních	výzev	a	stabilní	situaci	v	rozvojových	zemích,	v	české	diskusi	o	daňové	politice	téměř	
chybí.	 I	proto	je	důležité,	aby	česká	politická	reprezentace	definovala,	co	 jsou	dlouhodobé	cíle,	
které	Česká	republika	podporuje	při	vyjednávání	o	mezinárodních	daňových	reformách	a	jakým	
způsobem	je	hodlá	přenášet	do	české	praxe.	

• Představit	výsledky	práce	Glopolis	a/nebo	dalších	expertů/institucí	v	oblasti	daní		
Konkrétně	 budou	 na	 konferenci	 představeny	 závěry	 studie	 o	 dopadech	 obcházení	 daňové	
povinnosti	 na	 ČR.	 Zazní	 závěry	 	analýzy,	 kterou	 pro	 Glopolis	 zpracovala	 společnost	Median,	 o	
tom,	 jak	 Češi	 vnímají	 daňové	 ráje	 a	 úniky.	 Vystoupí	 odborníci	 z	Provozně	 ekonomické	 fakulty	
Mendelovy	 univerzity	 v	 Brně	 a	 představí,	 jaký	 efekt	 by	 mohla	 mít	 spolupráce	 v	 oblasti	
korporátních	daní	na	české	daňové	příjmy	či	zahraniční	odborníci,	kteří	se	podíleli	na	zpracování	
zprávy	 o	 nerovnostech	 An	 Economy	 For	 the	 1%,	 	kterou	 představila	 organizace	 Oxfam	 na	
Světovém	ekonomickém	fóru	v	Davosu.	

	 	



	

	

Program	konference	
(aktuální	k	29.	9.	2016)	

	
Registrace	od	9.00	
	

9.30	Přivítání	a	úvodní	slovo	

Ondřej	Kopečný,	zástupce	ředitele,	Glopolis	
	

9.45	–	11.15	

1.	Panel:	Dopady	daňových	úniků	–	nejde	jen	o	peníze		

Jednou	ze	zásadních	otázek	v	diskusi	o	regulaci	jurisdikcí	s	výhodným	daňovým	režimem	(tzv.	daňové	
ráje)	 je,	 jaké	 ztráty	 daňové	 úniky	 představují	 pro	 státní	 pokladny.	 Jaké	 jsou	 aktuální	 odhady	 pro	
vyspělé	země	včetně	ČR	i	rozvojové	státy?	Jaké	obtíže	jsou	spojeny	s	vyčíslením	ztrát?	A	proč	se	nelze	
při	hodnocení	dopadů	daňových	úniků	omezit	jen	na	fiskální	indikátory?	

· Petr	Janský,	ekonom,	IES	FSV	UK	a	CERGE	EI:	Dopady	přesouvání	zisků	na	Českou	republiku	
· Daniel	Prokop,	sociolog,	Median:	Společenské	dopady	daňových	úniků	
· Oliver	 Pearce,	 Policy	 Manager	 on	 tax	 and	 inequality,	 Oxfam	 GB:	 Daně	 a	 zvyšující	 se	

nerovnosti	
· Chinedu	Bassey,	program	office,	Civil	Society	Legislative	Advocacy	Centre,	Nigérie:	daňové	

ráje	a	jejich	dopady	na	globální	rozvoj	
	

11.15	–	11.30	

Přestávka	na	kávu	

	

11.30	–	13.00	

2.	Panel:	Řešení	–	systémové	formy	nebo	ucpávání	děr?	

Příprava	opatření,	která	mají	zlepšit	výběr	daní	od	firem	i	 jednotlivců	v	zemích,	kam		soustředí	svou	
skutečnou	 ekonomickou	 aktivitu,	 se	 v	 posledních	 letech	 mnohonásobně	 zintenzivnila.	 S	 jedním	
seznamem	 opatření	 přišla	 OECD,	 Evropská	 komise	 v	 návaznosti	 na	 ně	 pracuje	 hned	 na	 několik	
„balíčcích“.	Návrhy	se	zaměřují	především	na	lepší	výměnu	informací	o	vlastnících	i	účetních	datech	a	
na	 omezení	 největších	 mezer	 využívaných	 k	 přesouvání	 zisků.	 Pomalu	 se	 však	 schyluje	 i	 k	 velké	
debatě	o	harmonizaci	daňových	pravidel.	Jdou	současná	opatření	na	mezinárodní	scéně	dostatečně	
daleko?	Jaké	jsou	nejúčinnější	nástroje	proti	přesouvání	zisků?	Stačí	lepší	výměna	informací	nebo	se	
neobjedeme	bez	většího	sladění	daňových	pravidel?	Jak	velký	problém	je,	že	návrhy	řešení	nevznikají	
za	účasti	většiny	států	světa	a	zástupci	řady	nejchudších	zemí	u	jednacích	stolů	chybí?	

· Ondřej	 Vondráček,	expert	 na	 transparentnost	 vlastnických	 struktur:	 aktuální	 návrhy	 na	
úrovni	Evropské	unie		

· Aurore	 Chardonnet,	 EU	 Policy	 Advisor,	 Oxfam	 EU	 Advocacy	 Office:	 základní	 kroky	 pro	
omezení	daňových	úniků	

· Danuše	 Nerudová,	 vedoucí	 Ústavu	 účetnictví	 a	 daní,	 Provozně	 ekonomická	 fakulta	
Mendelovy	 univerzity	 v	Brně:	 Dopady	 spolupráce	 v	oblasti	 korporátních	 daní	 na	 daňové	
příjmy	České	republiky	

· (v	jednání)		zástupce	SK	PRES:	klíčové	výzvy	daňové	agendy	z	pohledu	členských	států	EU	
	



	

	

	

13.00	–	14.00	

Přestávka	na	oběd	
	

14.00	–	15.30	

3.	panel:	Co	je	potřeba	k	tomu,	aby	byla	ČR	opravdu	lídrem	v	mezinárodní	daňové	agendě?	

Vláda	České	republiky	deklaruje	odhodlání	zlepšit	výběr	daní,	včetně	daní	z	příjmu,	a	také		sděluje,	že	
chce	 přispět	 k	 boji	 proti	 daňovým	 rájům.	 V	 rámci	 své	 rozvojové	 politiky	 a	 podporuje	 i	 dialog	 na	
globální	 úrovni	 o	 daňových	 reformách,	 které	 by	 pomohly	mobilizaci	 domácích	 zdrojů	 (tedy	 daní)	 v	
rozvojových	 zemích.	 Jak	 se	daří	 tato	předsevzetí	 plnit	 a	 zejména	přenášet	návrhy	 a	doporučení	 do	
české	praxe?	Je	ČR	lídrem	iniciativ,	které	se	snaží	zmenšit	prostor	pro	agresivní	daňovou	optimalizaci	
nebo	 spíše	 vyčkává,	 jak	 se	 zachovají	 ostatní	 státy?	 Kde	 vidí	 zástupci	 důležitých	 institucí	 ČR	
příležitost		pro	aktivnější	přístup,	jak	na	úrovni	EU,	tak	na	úrovni	globální?	

· Glopolis:	stručná	analýza	pozic	ČR	
	

· Aleš	Chmelař,	hlavní	ekonomický	analytik,	Sekce	pro	evropské	záležitosti,	Úřad	vlády	ČR	
· Luděk	Niedermayer,	poslanec	Evropského	parlamentu,	Evropská	lidová	strana	
· Zástupce	MFČR	(v	jednání)	
· Zástupce	PSP	ČR	(v	jednání)	

	

15.30	

Shrnutí	a	závěry	
	

15.40	

Pozvání	na	sklenku	vína,	neformální	diskuse	
	

16.30	

Ukončení	akce	
	
----------------------------	
Místo:	Kaiserštejnský	palác,	Malostranské	náměstí	37/23,	110	00	Praha	

Registrace:			Ingrid	Dečmanová,	Glopolis		774	530	377,	decmanova@glopolis.org	
	

	

Akce	byla	 podpořena	 z	prostředků	 Evropské	unie,	 České	 rozvojové	 agentury	 a	Ministerstva	 zahraničních	 věcí	
ČR.		

Akce	probíhá	v	rámci	projektu	FairTax,	který	 je	mezioborovým	čtyřletým	projektem	EU	H2020,	 jehož	cílem	 je	
zformulovat	doporučení,	jak	férové	a	udržitelné	zdanění	a	reformy	sociální	politiky	mohou	zvýšit	ekonomickou	
stabilitu	 členských	 států	 EU,	 podpořit	 ekonomickou	 rovnoprávnost	 a	 míru	 zabezpečení,	 posílit	 koordinaci	 a	
harmonizaci	daňových,	 sociálně	 inkluzivních,	environmentálních	opatření,	 jejich	 legitimitu	a	míru	dodržování,	
podpořit	prohloubení	Evropské	měnové	unie	a	rozšířit	zdroje	vlastních	příjmů	EU.		

Obsah	nemusí	vyjadřovat	stanoviska	sponzorů	a	nezakládá	zodpovědnost	z	jejich	strany.		


