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Ing. Andrej Babiš 

Ministr financí 

Ministerstvo financí ČR 

Letenská 15 

118 10 Praha 

 

V Praze 11. září 2015  

 

 

Podpora veřejného „podávání zpráv po jednotlivých zemích“ (CBCR) v rámci směrnice 

o právech akcionářů - zvyšování efektivity výběru daní v členských zemích EU 

 

Vážený pane ministře, 

 

obracíme se na Vás v souvislosti s „podáváním zpráv po jednotlivých zemích“ (tzv. CBCR) 

pro nadnárodní obchodní společnosti, o jehož konkrétní podobě se v EU začíná v těchto dnech 

jednat.  

 

Velmi jsme uvítali hlasování o této otázce v Evropském parlamentu. Jeho členové velkou 

většinou podpořili, aby se „podávání zpráv po jednotlivých zemích“ stalo součástí směrnice o 

právech akcionářů. Nadcházející vyjednávání v rámci trialogu mezi Komisí, Radou a 

Evropským parlamentem otestuje, zda jsou instituce EU a její členské státy připraveny učinit 

konkrétní kroky. Tato opatření by měla přispět k vyřešení stěžejního problému při výběru 

daně z příjmu právnických osob. Problému, který v plném rozsahu rozkryly především 

daňové skandály z poslední doby, včetně nejznámějšího z nich tzv. "Luxembourg Leaks". 

 

Pokud bychom zamezili tajnostem/spekulacím kolem daní placených nadnárodními 

obchodními společnostmi (významný příjem státní pokladny), posílíme důvěru veřejnosti 

v efektivní a férový výběr daní.  

 

Povinnost zveřejňovat finanční údaje po jednotlivých zemích by navíc zvýšilo motivaci 

nadnárodních obchodních společností platit daně v těch jurisdikcích, kde probíhá skutečná 

ekonomická činnost a kde vzniká přidaná hodnota pro jejich podnikání. To by nemalou měrou 

přispělo ke stabilizaci veřejných financí nejen v nových členských zemích EU, jako je ČR, 

kde mnoho těchto firem působí, ale napomohlo by i ekonomickému rozvoji v mnoha chudších 

zemích světa. V nich agresivní daňová optimalizace ze strany nadnárodních obchodních 

společností ukrajuje ještě mnohem větší kus ze společného koláče z veřejných zdrojů.  

 

Zpřístupnění finančních údajů veřejnosti představuje nejlevnější a nejdostupnější variantu, 

která představuje i řadu dalších výhod. Veřejná dostupnost může kupříkladu pomoci včas 

identifikovat možná korupční rizika při uzavírání zvláštních dohod mezi nadnárodními 

obchodními společnostmi a vládami. Nabízí veřejnosti, zejména spotřebitelům lépe posoudit 

širší společenský přínos nadnárodních obchodních společností. Zákonodárci pak mohou 

informace využít pro identifikaci mezer v daňových zákonech a následně pro zkvalitnění 

právních předpisů. Údaje by měly význam rovněž pro investory, kteří mohou na základě  
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přesnějších finančních dat činit informovanější rozhodnutí a vyžadovat od společností, do 

nichž investují kvalitnější management.  

 

To vše má potenciál zvýšit efektivnost a finanční stabilitu naší ekonomiky. Ale Vaše vláda a 

politická strana, pane ministře, se rovněž snaží podpořit sociální rozměr. Tento krok by 

v neposlední řadě pomohl vyrovnat podmínky mezi nadnárodními obchodními společnostmi a 

středními a malými podniky v ČR, které mohou jen velmi těžko využívat mezinárodních 

struktur ke snížení své daňové zátěže, a jsou tudíž oproti nadnárodním společnostem 

znevýhodněny.  

 

Před rokem provedly Evropská komise a PricewaterhouseCoopers hodnocení dopadů 

zveřejňování „zpráv po jednotlivých zemích“ (CBCR) na finanční sektor. Hodnotitelé dospěli 

k závěru, že „je vysoce nepravděpodobné, že by [zveřejňování zpráv] mělo významný 

negativní ekonomický dopad, naopak může znamenat malý ekonomický přínos.“
1
 Po tomto 

zjištění bylo zveřejňování zpráv po jednotlivých zemích (CBCR) zavedeno pro nadnárodní 

finanční společnosti, což ukazuje, že toto opatření je v praxi proveditelné.  

 

Pokud by informace ve finančních zprávách po jednotlivých zemích (CBCR) byly hodnoceny 

jako důvěrné, výše zmíněné výhody by se nedostavily. Naopak, nezveřejňování těchto údajů 

by mělo konkrétní dopady. Občané a zejména daňové úřady v nejchudších zemích světa dál 

nebudou mít šanci získat přístup k informacím, kterých by mohly využít k omezení agresivní 

daňové optimalizace, v jejímž důsledku dnes přicházejí o více než 200 miliard dolarů ročně.
2
 

 

Vážený pane ministře, z těchto důvodů Vás žádáme, abyste při jednání o směrnici o právech 

akcionářů podpořil zavedení veřejného “podávání zprávy po jednotlivých zemích“ (CBCR) 

pro nadnárodní obchodní společnosti.  

 

S pozdravem, 

                                             
     ………………..                  ……………….. 

  

       David Ondráčka                   Petr Lebeda 

              ředitel                           ředitel  

Transparency International                Glopolis, o. p. s. 

  Česká republika, o. p. s. 

 

                                                 
1
PwC (září 2014): “Study prepared by PwC for European Commission DG Markt following the contract 2014/S 

102-177729. General assessment of potential economic consequences of country-by-country reporting under 

CRD IV”. 
2
 IMF (2015): “Base erosion, profit shifting and developing countries”, WP 15/118, p.20 
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Dále tento dopis podepsali: 

 
IBIS Denmark 
Lars Koch, Director of Policy & Campaigns 

Laura Sullivan, Regional Director for Europe and the Americas 

 

Attac Ireland 
Claudine Gaidoni, Attac Ireland 

 

Kairos Europe  
Francois Gobbe, Coordinator  

 

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord Zuidbeweging  
Bogdan Vanden Berghe, Director 

 

Centre national de cooperation au développement CNCD-11.11.11   

Antonio Gambini, Recherche et plaidoyer financement du développement 

 

KOO - Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale 

Entwicklung und Mission   
Heinz Hödl, Director 

 

VIDC- Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation  
Martina Neuwirth, International financial and trade policy 

 

ATTAC Österreich  
Alexandra Strickner, Chairperson  

 

Diakonia, Sweden 
Bo Forsberg, Director General  

 

Forum Syd, Sweden 
Annica Sohlström, Secretary General  

 

Netzwerk Steuergerechtigkeit 
Lisa Großmann, Coordinator 

 

Oxfam  
Natalia Alonso, Deputy Director - Oxfam EU Advocacy Office 

 

Transparency International Finland  
Jarmo Mielonen, Chairman of the Board 

 

Transparency International Bulgaria  
Kalin Slavov, Executive Director 
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Transparency International Romania  
Victor Alistar, CEO 

 

Transparency International Slovenia  
Vid Doria, Secretary General 

 

Transparency International Netherlands  
Arjen Tillema, Chair 

 

Transparency International Hungary  
Jozsef Peter Martin, Executive Director 

 

Transparency International Italy  
Davide del Monte, Executive Director 

 

Transparency International EU  
Carl Dolan, Director 

 

InspirAction, Spain 
Sagrario Monedero, Advocacy Adviser 

 

Tax Research LLP 
Richard Murphy, Director 

 

Christian Aid  
Christine Allen, Director of Policy and Public Affairs 

 

Debt and Development Coalition Ireland 
Eilis Ryan, Coordinator 

 

Tax Justice Europe 
Tove Maria Ryding, Representative  

 

Re:Common, Italy 

Antonio Tricarico, Programme Director 

 

European Network on Debt and Development (Eurodad) 

Jesse Griffiths, Director 

 

ShareAction 
Patrick Olszowski, Director of Campaigns 

 

Foi et Justice Afrique Europe 
Claude Drui, President 
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ATTAC France 
Dominique Plihon, Spokesperson  

 

The French Platform on Tax Haven 
Lucie Watrinet, Coordinator 

 

CCFD-Terre Solidaire 
Bernard Pinaud, General Delegate 

 

Peuples Solidaires ActionAid France 
Vincent Brossel, General Delegate 

 

Sherpa 
Laetitiat Liebert, Director 

 

Justice et Paix 
Denis Viénot, Secretary General 

 

Methodist Tax Justice Network, UK 
Matthew Jones, Coordinator 

 

Financial Transparency Coalition 
Porter McConnell, Director 
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