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Změna zákona o daních z příjmů

§ 13 včetně nadpisu zní:

Tato směrnice se vztahuje na
a )osoby samostatně výdělečně činné, tj. na všechny
) osoby, které vykonávají výdělečnou činnost na vlastní
účet za podmínek stanovených vnitrostátním právem;

„§ 13
Příjmy a výdaje spolupracujících osob
(1)
Příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení při
samostatné činnosti s výjimkou podílu společníka veřejné obchodní
společnosti a komplementáře komanditní společnosti mohou být
rozděleny mezi poplatníka a s ním spolupracující osoby, kterými se
rozumí
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b)manžele, manželky nebo – v míře odpovídající
rozsahu jejich uznání vnitrostátním právem – životní
partnery či partnerky osob samostatně výdělečně
činných, kteří nejsou zaměstnanci ani společníky v
podnikání, jestliže se za podmínek stanovených

a)

vnitrostátním právem obvykle podílejí na činnosti
osoby samostatně výdělečně činné a vykonávají stejné
nebo pomocné úkoly.

spolupracující manžel,

b)
spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně
hospodařící domácnosti,
c)

člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu.

Čl. 4

(2)
U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a
výdajích stejná. Příjmy a výdaje se rozdělují tak, aby
a)
podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby
nečinil v úhrnu více než 30 % a
b)

částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila

1.

za zdaňovací období nejvýše 180 000 Kč a

Čl. 5

2.
za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše
15 000 Kč.
(3)
V případě, že je spolupracující osobou pouze manžel, se
příjmy a výdaje rozdělují tak, aby
a)
podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nečinil více než
50 % a
b)

částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila

1.

za zdaňovací období nejvýše 540 000 Kč a

2.
za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše
45 000 Kč.
(4)

Zásadou rovného zacházení se rozumí, že ve veřejném
nebo soukromém sektoru nedochází ani přímo, ani
nepřímo k žádné diskriminaci na základě pohlaví,
například pokud jde o založení, vybavení nebo rozšíření
podniku nebo zahájení nebo rozšíření jakékoli jiné
formy samostatné výdělečné činnosti.

Příjmy a výdaje nelze rozdělovat
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Členské státy mohou zachovat nebo přijmout opatření
ve smyslu čl. 157 odst. 4 Smlouvy o fungování
Evropské unie za účelem zajištění plné a skutečné
rovnosti mezi muži a ženami v pracovním životě,
například s cílem podporovat podnikatelské iniciativy
žen.

a)

na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku,

b)
na dítě v kalendářních měsících, ve kterých je na něj
uplatňováno daňové zvýhodnění,

2.

c)

na manžela, je-li na něj uplatněna sleva na manžela, a

d)

v případě, kdy poplatník zemřel.“.

V § 23a odstavec 1 zní:
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Čl. 2 písm. d) d) „převodem aktiv“ operace, při které společnost, aniž
by byla zrušena, převádí veškeré nebo jednu nebo více
oblastí své činnosti do jiné společnosti výměnou za
cenné papíry představující základní kapitál společnosti
přijímající převáděnou činnost;
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Čl. 4

„(1)
Převodem obchodního závodu na obchodní korporaci se pro
účely tohoto zákona rozumí postup, při kterém obchodní korporace
převádí bez toho, aby zanikla (dále jen „převádějící obchodní
korporace“), obchodní závod, na jinou obchodní korporaci (dále jen
„přijímající obchodní korporace“) tak, že za převedený obchodní
závod získá převádějící obchodní korporace podíl v přijímající
obchodní korporaci nebo se zvýší její vklad do základního kapitálu
přijímající obchodní korporace.“.

3.

V § 23a odst. 5 písmena a) až c) znějí:
„a)
převzít rezervy a opravné položky související s převedeným
obchodním závodem, vytvořené převádějící obchodní korporací podle
právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek za
podmínek, které by platily pro převádějící obchodní korporaci, pokud
by se převod obchodního závodu neuskutečnil, a pokračovat v jejich
tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a
opravných položek ; přitom je-li převádějící obchodní korporace
poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou
provozovnu na území České republiky, lze převzít zahraniční položky
obdobného charakteru jako rezervy a opravné položky související s
převedeným obchodním závodem vytvořené podle příslušného
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2. Pro účely tohoto článku se rozumí:
a) „hodnotou pro daňové účely“ hodnota, na jejímž
základě by byl vypočítán zisk nebo ztráta pro účely
zdanění příjmů, zisků nebo kapitálových zisků
převádějící společnosti, pokud by tato aktiva a pasiva
byla prodána současně s fúzí, rozdělením nebo
částečným rozdělením, ale nezávisle na této operaci;
b) „převedenými aktivy a pasivy“ aktiva a pasiva
převádějící společnosti, která jsou v důsledku fúze,
rozdělení nebo částečného rozdělení fakticky spojena se
stálou provozovnou přijímající společnosti v členském
státě převádějící společnosti a podílejí se na vytváření
hospodářského výsledku, jenž je brán v úvahu pro

právního předpisu jiného členského státu, avšak maximálně do výše
stanovené podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a
opravných položek pro poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty, a
za podmínek stanovených tímto zákonem, a pokračovat v jejich
tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a
opravných položek,
b)
převzít vyměřenou daňovou ztrátu nebo část daňové ztráty,
která souvisí s převedeným obchodním závodem a dosud nebyla
uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně převádějící
obchodní korporací; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku
odčitatelnou od základu daně ve zdaňovacích obdobích zbývajících
do pěti zdaňovacích období bezprostředně následujících po
zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové
přiznání, za které byla daňová ztráta převádějící obchodní korporaci
vyměřena za podmínek stanovených tímto zákonem; neprokáže-li
poplatník, jaká část daňové ztráty se vztahuje k převedenému
obchodnímu závodu, stanoví se tato část daňové ztráty podle poměru
hodnoty převedeného majetku zachycené v účetnictví převádějící
obchodní korporace podle právních předpisů upravujících účetnictví
bezprostředně před převodem snížené o převedené dluhy při převodu
obchodního závodu a hodnoty veškerého majetku zachycené v
účetnictví převádějící obchodní korporace podle právních předpisů
upravujících účetnictví snížené o veškeré dluhy převádějící obchodní
korporace bezprostředně před provedením převodu; přitom je-li
převádějící obchodní korporace poplatníkem, který je daňovým
nerezidentem a nemá stálou provozovnu na území České republiky,
lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla převádějící obchodní
korporaci v jiném členském státu a která nebyla uplatněna v jiném
členském státu jako položka snižující základ daně převádějící
obchodní korporace nebo jiné obchodní korporace, maximálně však
do výše, do které by byla daňová ztráta stanovena podle tohoto
zákona, kdyby převádějící obchodní korporace byla ve zdaňovacím
období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, v němž
daňová ztráta vznikla, poplatníkem, který je daňovým rezidentem,
c)

převzít položky odčitatelné od základu daně vztahující se k
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daňové účely.
4. Odstavce 1 a 3 se použijí pouze tehdy, vypočítá-li

přijímající společnost všechny nové odpisy a zisky nebo
ztráty vztahující se k převedeným aktivům a pasivům
podle pravidel, jimž by podléhala převádějící společnost
nebo společnosti, kdyby k fúzi, rozdělení nebo
částečnému rozdělení nedošlo.
5. Může-li přijímající společnost podle právních
předpisů členského státu převádějící společnosti provést
výpočet nových odpisů a zisků nebo ztrát vztahujících
se k převedeným aktivům a pasivům na jiném základě,
než je uvedeno v odstavci 4, nepoužije se odstavec 1 na
aktiva a pasiva, u nichž přijímající společnost tuto
možnost uplatní.
Čl. 5
Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby v
případech, kdy jsou opravné položky nebo rezervy
řádně vytvořené převádějící společností částečně nebo
plně osvobozeny od daně a nepocházejí ze stálé
provozovny v zahraničí, byly tyto opravné položky a
rezervy převedeny se stejným osvobozením od daně na
stálou provozovnu přijímající společnosti, jež se nachází
v členském státě převádějící společnosti, s tím, že na
přijímající společnost přecházejí práva a závazky
převádějící společnosti.
Čl. 6
Pokud některý členský stát v případech, kdy jsou
operace uvedené v čl. 1 písm. a) uskutečňovány mezi
společnostmi z členského státu převádějící společnosti,
používá předpisy umožňující přijímající společnosti
převzít ztráty převádějící společnosti, které dosud

převedenému obchodnímu závodu, na něž vznikl nárok převádějící
obchodní korporaci podle § 34 odst. 4 a 5, a které dosud nebyly
uplatněny převádějící obchodní korporací, za podmínek, které by
platily pro převádějící obchodní korporaci, pokud by se převod
obchodního závodu neuskutečnil; přitom je-li převádějící obchodní
korporace poplatníkem, který je daňovým nerezidentem, a nemá
stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít pouze
zahraniční položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné
od základu daně, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí,
maximálně však do výše a za podmínek stanovených tímto
zákonem.“.

4.

V § 23b odstavec 1 zní:

nebyly vyčerpány pro daňové účely, rozšíří daný
členský stát působnost těchto předpisů tak, aby se
vztahovaly i na převzetí těchto ztrát stálými
provozovnami přijímající společnosti nacházejícími se
na jeho území.
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Čl. 2 písm. i)

i) „nabývající společností“ společnost, jež nabývá podíl
prostřednictvím výměny cenných papírů;

32009L0133

Čl. 2 písm. a) Pro účely této směrnice se rozumí:

„(1)
Výměnou podílů se pro účely tohoto zákona rozumí postup,
při kterém jedna obchodní korporace (dále jen „nabývající obchodní
korporace“) získá podíl v jiné obchodní korporaci (dále jen „nabytá
obchodní korporace“) v rozsahu, který představuje většinu
hlasovacích práv nabyté obchodní korporace, a to tak, že poskytne
společníkům nabyté obchodní korporace za podíl v nabyté obchodní
korporaci podíl v nabývající obchodní korporaci s případným
doplatkem na dorovnání. Většinou hlasovacích práv se rozumí více
než 50 % všech hlasovacích práv. Nabytí podílu v nabyté obchodní
korporaci provedené nabývající obchodní korporací prostřednictvím
obchodníka s cennými papíry nebo osoby s obdobným postavením v
zahraničí se posuzuje jako jedna transakce, a to za předpokladu, že se
uskuteční v rámci šestiměsíčního období.“.
5.

V § 23c odstavec 1 zní:

a) „fúzí“ operace, při které
„(1)
Fúzí obchodních korporací se pro účely tohoto zákona
rozumí postup, při kterém
a)

veškeré jmění jedné nebo více obchodních korporací, která
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i) jedna nebo více společností, jež se ruší bez likvidace,
převádí veškerá svá aktiva a pasiva na jinou existující
společnost, přičemž jejich společníkům jsou výměnou
vydány cenné papíry představující základní kapitál této

zaniká a je zrušena bez likvidace (dále jen „zanikající obchodní
korporace“), přechází na jinou existující obchodní korporaci (dále jen
„nástupnická existující obchodní korporace“), přičemž společníci
zanikající obchodní korporace zpravidla nabydou podíl v nástupnické
existující obchodní korporaci s případným doplatkem na dorovnání,

jiné společnosti a případně vyplacena hotovost
nepřesahující 10 % jmenovité hodnoty, nebo pokud
jmenovitá hodnota neexistuje, účetní hodnoty těchto
cenných papírů,
ii) dvě nebo více společností, jež se ruší bez likvidace,
převádějí veškerá svá aktiva a pasiva na společnost,
kterou vytvoří, přičemž jejich společníkům jsou
výměnou vydány cenné papíry představující základní
kapitál této nové společnosti a případně vyplacena
hotovost nepřesahující 10 % jmenovité hodnoty, nebo
pokud jmenovitá hodnota neexistuje, účetní hodnoty
těchto cenných papírů,
iii) společnost, jež se ruší bez likvidace, převádí veškerá
svá aktiva a pasiva na společnost, jež vlastní veškeré
cenné papíry představující její základní kapitál;

b)
veškeré jmění dvou nebo více zanikajících obchodních
korporací přechází na nově vzniklou obchodní korporaci, kterou tyto
zanikající obchodní korporace založily (dále jen „nástupnická
založená obchodní korporace“), přičemž společníci zanikajících
obchodních korporací nabudou podíl v nástupnické založené
obchodní korporaci s případným doplatkem na dorovnání,
c)
veškeré jmění zanikající obchodní korporace přechází na
jinou obchodní korporaci, která je jediným společníkem zanikající
obchodní korporace (dále jen „nástupnická obchodní korporace, která
je jediným společníkem“).“.

6.

V § 23c odst. 2 písmeno b) zní:
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Čl. 2 písm. c)

32009L0133

Čl. 4 odst. 2

„b)
vyčleněná část jmění obchodní korporace, která nezaniká
(dále jen „rozdělovaná obchodní korporace“), přechází na jednu nebo
více nástupnických obchodních korporací při rozdělení, přičemž
společníci rozdělované obchodní korporace zpravidla nabudou podíl
v nástupnické obchodní korporaci při rozdělení nebo nástupnických
obchodních korporacích při rozdělení s případným doplatkem na
dorovnání.“.

7.

V § 23c odst. 8 písmena a) až c) znějí:
„a)
převzít rezervy a opravné položky vytvořené zanikající nebo
rozdělovanou obchodní korporací podle právního předpisu
upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek za podmínek, které
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c) „částečným rozdělením“ operace, při které
společnost, aniž by byla zrušena, převádí jednu nebo
více oblastí činnosti na jednu nebo více existujících
nebo nově vytvořených společností a současně nejméně
jedna oblast činnosti zůstává v převádějící společnosti,
přičemž jejím společníkům jsou poměrným dílem
vydány cenné papíry představující základní kapitál
společností přijímajících tato aktiva a pasiva a případně
vyplacena hotovost nepřesahující 10 % jmenovité
hodnoty, nebo pokud jmenovitá hodnota neexistuje,
účetní hodnoty těchto cenných papírů;
2. Pro účely tohoto článku se rozumí:
a) „hodnotou pro daňové účely“ hodnota, na jejímž
základě by byl vypočítán zisk nebo ztráta pro účely
zdanění příjmů, zisků nebo kapitálových zisků
převádějící společnosti, pokud by tato aktiva a pasiva

by platily pro zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci,
pokud by se fúze obchodních korporací nebo rozdělení obchodní
korporace neuskutečnily, a pokračovat v jejich tvorbě podle právního
předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek; přitom je-li
zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace poplatníkem, který
je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na území České
republiky, lze převzít zahraniční položky obdobného charakteru jako
rezervy a opravné položky související s převedeným majetkem a
dluhy vytvořené podle příslušného právního předpisu jiného
členského státu, avšak maximálně do výše stanovené podle právního
předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro
poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty, a za podmínek
stanovených tímto zákonem, a pokračovat v jejich tvorbě podle
právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek ,
b)
převzít vyměřenou daňovou ztrátu, která dosud nebyla
uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně zanikající nebo
rozdělovanou obchodní korporací; od zanikající nebo rozdělované
obchodní korporace lze převzít pouze část její daňové ztráty v
rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria;
ustanovení § 38na tím není dotčeno; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit
jako položku odčitatelnou od základu daně ve zdaňovacích obdobích
zbývajících do 5 zdaňovacích období bezprostředně následujících po
zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové
přiznání, za které byla daňová ztráta zanikající nebo rozdělované
korporaci vyměřena za podmínek stanovených tímto zákonem; přitom
je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace poplatníkem,
který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na území
České republiky, lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla zanikající
nebo rozdělované obchodní korporaci v jiném členském státu a která
nebyla uplatněna v jiném členském státu jako položka snižující
základ daně zanikající, rozdělované nebo jiné obchodní korporace,
maximálně však do výše jak by byla daňová ztráta stanovena podle
tohoto zákona, kdyby zanikající nebo rozdělovaná obchodní
korporace byla ve zdaňovacím období, nebo období, za něž se podává
daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla, poplatníkem, který je
daňovým rezidentem,
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byla prodána současně s fúzí, rozdělením nebo
částečným rozdělením, ale nezávisle na této operaci;
b) „převedenými aktivy a pasivy“ aktiva a pasiva
převádějící společnosti, která jsou v důsledku fúze,
rozdělení nebo částečného rozdělení fakticky spojena se
stálou provozovnou přijímající společnosti v členském
státě převádějící společnosti a podílejí se na vytváření
hospodářského výsledku, jenž je brán v úvahu pro
daňové účely.
Čl. 4 odst. 4

4. Odstavce 1 a 3 se použijí pouze tehdy, vypočítá-li

přijímající společnost všechny nové odpisy a zisky nebo
ztráty vztahující se k převedeným aktivům a pasivům
podle pravidel, jimž by podléhala převádějící společnost
nebo společnosti, kdyby k fúzi, rozdělení nebo
částečnému rozdělení nedošlo.
Čl. 4 odst. 5

Čl. 5

5. Může-li přijímající společnost podle právních
předpisů členského státu převádějící společnosti provést
výpočet nových odpisů a zisků nebo ztrát vztahujících
se k převedeným aktivům a pasivům na jiném základě,
než je uvedeno v odstavci 4, nepoužije se odstavec 1 na
aktiva a pasiva, u nichž přijímající společnost tuto
možnost uplatní.
Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby v
případech, kdy jsou opravné položky nebo rezervy
řádně vytvořené převádějící společností částečně nebo
plně osvobozeny od daně a nepocházejí ze stálé
provozovny v zahraničí, byly tyto opravné položky a
rezervy převedeny se stejným osvobozením od daně na
stálou provozovnu přijímající společnosti, jež se nachází
v členském státě převádějící společnosti, s tím, že na

přijímající společnost přecházejí práva a závazky
převádějící společnosti.

c)
převzít položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl
nárok zanikající nebo rozdělované obchodní korporaci podle § 34
odst. 4 a 5 a které dosud nebyly uplatněny zanikající nebo
rozdělovanou obchodní korporací za podmínek, které by platily pro
zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci, pokud by se fúze
obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace
neuskutečnily; od zanikající nebo rozdělované obchodní korporace
lze převzít pouze položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl
nárok zanikající nebo rozdělované obchodní korporaci a které nebyly
dosud zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporací uplatněny, a
to pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného
kritéria; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace
poplatníkem, který je daňovým nerezidentem a nemá stálou
provozovnu na území České republiky, lze převzít pouze zahraniční
položky obdobného charakteru jako položky odčitatelné od základu
daně, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí, maximálně však do
výše a za podmínek stanovených tímto zákonem.“.

8.

V § 23d odst. 1 se slovo „společností“ nahrazuje slovem „korporací“.

Čl. 6

32009L0133

Čl. 15

Pokud některý členský stát v případech, kdy jsou
operace uvedené v čl. 1 písm. a) uskutečňovány mezi
společnostmi z členského státu převádějící společnosti,
používá předpisy umožňující přijímající společnosti
převzít ztráty převádějící společnosti, které dosud
nebyly vyčerpány pro daňové účely, rozšíří daný
členský stát působnost těchto předpisů tak, aby se
vztahovaly i na převzetí těchto ztrát stálými
provozovnami přijímající společnosti nacházejícími se
na jeho území.

1. Členský stát může odmítnout použít veškerá
ustanovení článků 4 až 14 nebo jejich část nebo odepřít
výhody z nich plynoucí, je-li zjevné, že některá z
operací uvedených v článku 1
a) má za svůj hlavní cíl nebo za jeden z hlavních cílů
daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem;
skutečnost, že tato operace není prováděna z platných
hospodářských
důvodů,
jako
je
například
restrukturalizace nebo racionalizace činnosti společností
účastnících se této operace, může vést k předpokladu, že
hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů této operace
je daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem;
b) má za výsledek, že společnost, ať už se této operace
účastní nebo ne, přestane splňovat podmínky
požadované pro zastoupení zaměstnanců v orgánech
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společnosti podle pravidel platných před touto operací.
2. Ustanovení odst. 1 písm. b) se použije tak dlouho a
do té míry, dokud se na společnosti spadající do
působnosti této směrnice nebudou vztahovat žádné
právní předpisy Společenství obsahující obdobná
pravidla o zastoupení zaměstnanců v orgánech
společností.
9.

V § 23d odst. 2 se slovo „společností“ nahrazuje slovem „korporací“
a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“.

32009L0133

Čl. 15

1. Členský stát může odmítnout použít veškerá
ustanovení článků 4 až 14 nebo jejich část nebo odepřít
výhody z nich plynoucí, je-li zjevné, že některá z
operací uvedených v článku 1
a) má za svůj hlavní cíl nebo za jeden z hlavních cílů
daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem;
skutečnost, že tato operace není prováděna z platných
hospodářských
důvodů,
jako
je
například
restrukturalizace nebo racionalizace činnosti společností
účastnících se této operace, může vést k předpokladu, že
hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů této operace
je daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem;
b) má za výsledek, že společnost, ať už se této operace
účastní nebo ne, přestane splňovat podmínky
požadované pro zastoupení zaměstnanců v orgánech
společnosti podle pravidel platných před touto operací.
2. Ustanovení odst. 1 písm. b) se použije tak dlouho a
do té míry, dokud se na společnosti spadající do
působnosti této směrnice nebudou vztahovat žádné
právní předpisy Společenství obsahující obdobná
pravidla o zastoupení zaměstnanců v orgánech
společností.

10.

32009L0133

V § 23d odstavce 3 a 4 znějí:
„(3)

Je-li při převodu obchodního závodu přijímající obchodní
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Čl. 15

1. Členský stát může odmítnout použít veškerá
ustanovení článků 4 až 14 nebo jejich část nebo odepřít
výhody z nich plynoucí, je-li zjevné, že některá z
operací uvedených v článku 1

korporací nebo při fúzi obchodních korporací nebo rozdělení
obchodní korporace zanikající obchodní korporací nebo rozdělovanou
obchodní korporací, nástupnickou existující obchodní korporací,
nástupnickou založenou obchodní korporací, nástupnickou obchodní
korporací, která je jediným společníkem, nebo nástupnickou
obchodní korporací při rozdělení obchodní korporace, která po dobu
delší než 12 měsíců předcházejících převodu obchodního závodu
nebo rozhodnému dni fúze nebo rozdělení ve skutečnosti
nevykonávala činnost, má se za to, že neexistují řádné ekonomické
důvody pro operaci, neprokáže-li některý z dotčených poplatníků
opak.

a) má za svůj hlavní cíl nebo za jeden z hlavních cílů
daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem;
skutečnost, že tato operace není prováděna z platných
hospodářských
důvodů,
jako
je
například
restrukturalizace nebo racionalizace činnosti společností
účastnících se této operace, může vést k předpokladu, že
hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů této operace
je daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem;
b) má za výsledek, že společnost, ať už se této operace
účastní nebo ne, přestane splňovat podmínky
požadované pro zastoupení zaměstnanců v orgánech
společnosti podle pravidel platných před touto operací.

(4)
Převede-li převádějící obchodní korporace podíl v přijímající
obchodní korporaci, který získala za převedený obchodní závod, nebo
část podílu odpovídající zvýšení jejího vkladu do základního kapitálu
přijímající obchodní korporace, kterou získala za převedený obchodní
závod, v době kratší než 1 rok po převodu obchodního závodu,
ustanovení § 23a odst. 2 se nepoužije.“.

11.

V § 23d odst. 5 se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“
32009L0133
a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporaci“.

2. Ustanovení odst. 1 písm. b) se použije tak dlouho a
do té míry, dokud se na společnosti spadající do
působnosti této směrnice nebudou vztahovat žádné
právní předpisy Společenství obsahující obdobná
pravidla o zastoupení zaměstnanců v orgánech
společností.
Čl. 15

1. Členský stát může odmítnout použít veškerá
ustanovení článků 4 až 14 nebo jejich část nebo odepřít
výhody z nich plynoucí, je-li zjevné, že některá z
operací uvedených v článku 1
a) má za svůj hlavní cíl nebo za jeden z hlavních cílů
daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem;
skutečnost, že tato operace není prováděna z platných
hospodářských
důvodů,
jako
je
například
restrukturalizace nebo racionalizace činnosti společností
účastnících se této operace, může vést k předpokladu, že
hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů této operace
je daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem;
b) má za výsledek, že společnost, ať už se této operace
účastní nebo ne, přestane splňovat podmínky
požadované pro zastoupení zaměstnanců v orgánech
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společnosti podle pravidel platných před touto operací.
2. Ustanovení odst. 1 písm. b) se použije tak dlouho a
do té míry, dokud se na společnosti spadající do
působnosti této směrnice nebudou vztahovat žádné
právní předpisy Společenství obsahující obdobná
pravidla o zastoupení zaměstnanců v orgánech
společností.
Číslo předpisu EU (kód CELEX)

Název předpisu EU

32009L0133

Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při
fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících
se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo
evropské družstevní společnosti mezi členskými státy

32010L0041

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010
o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a
o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS

32011L0096

směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění
mateřských a dceřiných společností z různých členských států
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