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Vážená paní ministryně 
 JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. 

Ministerstvo financí ČR 
Letenská 15 

118 10 Praha 1  
 
 
Věc: Evropské vyjednávání na téma legislativního návrhu Evropské komise veřejného CBCR 
 
Vážená paní ministryně, 
 
 
 
jménem Transparency International Česká republika se na Vás obracíme v souvislosti s 
probíhající diskuzí v  Radě Evropské unie na téma opatření nezbytných pro zlepšování 
korporátní transparentnosti. Tímto otevřeným dopisem navazujeme na předešlou 
komunikaci k tomuto tématu, kterou jsme vedli s Vašimi kolegy, resp. bývalými ministry 
financí České republiky. 
 
V souvislosti se vznikem nových vládních kabinetů po volbách v Itálii a v Německu se otevírá 
možnost pro evropské reformy, které cílí na netransparentní praktiky, jako agresivní daňové 
plánování, vedoucí k vyhýbání se daním ze zisku právnických osob. 
 
Touto cestou chceme vyjádřit silné znepokojení nad tím, že se legislativní vyjednávání 
k pravidlům implementace systému CBCR (Country-by-Country Reporting) zastavila 12. 
dubna 2016, kdy Evropská komise poprvé prezentovala svůj legislativní návrh. Ke stagnaci 
dochází i navzdory tomu, že Evropský parlament následně dne 4. července 2017 přijal své 
stanovisko. Z našeho pohledu je důležité, aby Česká republika podporovala postup v 
evropských vyjednáváních, a aby ustanovila smysluplný systém CBCR navýšením 
ohlašovacích povinností pro nadnárodní společnosti z celého světa. 
 
Skandály jako LuxLeaks, Panama Papers a nejnovější Paradise Papers poukázaly na to, jak 
jsou velké korporace schopny zakrývat, kde obchody skutečně realizují a jaké daně v daných 
oblastech odvádí. Veřejný systém CBCR je nástroj, který může ukončit tajnosti kolem 
nadnárodních společností a jejich aktivit. Toto opatření požaduje od nadnárodních 
společností vcelku jednoduchou věc: zveřejnit, kde realizují obchody, kde mají výnosy a jaké 
daně odvádějí v každé jednotlivé zemi, kde působí. S touto informací korporace nebudou 
schopny skrývat nízké daně za složitá daňová schémata. 
 
Lídři institucí Evropské unie spolu s evropskými občany volají po zvýšení transparentnosti už 
dlouhá léta. Nicméně, i navzdory dlouhým jednáním v Radě ohledně pravidel veřejného 
CBCR, se členské státy Evropské unie zatím nedokázaly shodnout na obecném přístupu, který 
by vytvořil zázemí pro počáteční trialog s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. 
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Do příštích voleb do Evropského parlamentu zbývá rok – a evropská veřejnost musí vidět, že 
se tento problém nebere na lehkou váhu, a že jsou přijímána konkrétní a rychlá opatření 
proti neudržitelným daňovým praktikám. Řešení tohoto problému tedy nyní zůstává na 
evropských lídrech. Jako ministryni financí České republiky Vás žádáme o převzetí iniciativy a 
o podporu této legislativy. 
 
V příloze najdete detailnější analýzu legislativního návrhu Evropské komise společně 
s několika doporučeními, a to v anglickém jazyce.  
 
V případě zájmu o dodatečné informace jsme Vám k dispozici. 
 
 
S pozdravem 
 

 
 
 
 
 

David Ondráčka 
ředitel TI ČR a člen Mezinárodní správní rady TI 

 
 
 
 
 
 

https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/CBCR-recommendations-Council.pdf

