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Úvod 

Daňové ráje jsou významným tématem posledních let, a to zejména kvůli zvýšenému 

zájmu medií. Prostřednictvím velkých kauz LuxLeaks, Panama Papers nebo Paradise Papers notně 

vzrostl zájem o komplexní řešení této situace ať v globálním, nebo alespoň v regionálním měřítku 

v rámci Evropské unie (dále jen „EU“). 

V EU se politické elity zejména zaobírají vyhýbáním se daňové povinnosti prostřednictvím 

rozličných nástrojů, které vycházejí z komplexnosti a komplikovanosti mezinárodního daňového 

systému. Daňové ráje jsou vnímány negativně, protože jsou využívány zejména bohatšími 

subjekty, pro které je výhodné přesunout svá aktiva do států s výhodnějším zdaněním. Méně 

movité subjekty, např. zaměstnanci, nevyužívají služby daňových rájů, jelikož ke srážce z jejich 

aktiv dochází každý měsíc, a to zcela automaticky. V důsledku toho, že méně movité subjekty 

nevyužívají služeb daňových rájů, docházím k závěru, že státní rozpočty jsou financovány 

„chudými“, zatímco „bohatí“ těží ze svého majetku, a to snížením své celkové daňové zátěže. 

Na problematiku daňových rájů lze nahlížet z více hledisek. Na jednu stranu se jedná 

o nástroj kriminálních skupin, který umožňuje legalizaci výnosů z trestné činnosti a její následné 

financování. A právě daňové ráje znemožňují orgánům činným v trestním řízení zjistit potřebné 

skutečnosti k zastavení této společensky škodlivé činnosti. Toto hledisko je samozřejmě pro 

většinu obyvatel zavrženíhodné, neboť takové jednání nelze ospravedlnit jakýmkoli výkladem, 

který by ono jednání uvedl do souladu s morálními standartami společnosti. Z druhé perspektivy 

se jedná o daňovou soutěž mezi státy, kdy daňový systém je využíván jako nástroj hospodářské 

politiky. Státy chtějí dosáhnout většího blahobytu, zvýhodňují tak nadnárodní společnosti s cílem 

získat pro své národní rozpočty přímé zahraniční investice. Pro stát, který daňový systém jako 

nástroj hospodářské politiky využívá, je to naprosto legitimní a morální aspekt. Avšak pro stát, 

z kterého unikají značné finanční prostředky a eroduje jeho daňový základ, navíc na místo, kde 

díky mezerám v daňových systémech ani nejsou přiměřeně zdaněny, je taková praxe z morálního 

hlediska naprosto nepřijatelná. Právě zde vystupuje na povrch, co je přiměřené a co už se se blíží 

nezákonné daňové soutěži. Mají mít státy pravomoc pouze zachovat právo na určení daňové sazby, 

nebo má jejich svoboda, co se týče přímého zdanění právnických osob zůstat zachována? Bez toho 

aby se bralo do úvahy, odkud zisk pochází a čí státní rozpočet je ochuzen. Jedná se o spor národní 

suverenity vůči spravedlnosti a transparentnosti daňového systému.  

V souvislost s regulací daňových rájů lze uvést, že první dokumenty, které je upravovaly, 

byly velmi stručné a jednoduché. Ovšem globalizací a technologickou revolucí způsobený masivní 
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narůst přeshraničního obchodu vyústil až v ohromnou komplikovanost finančního světa, kdy 

každou minutou proběhnou desítky finančních transakcí, či je založeno nespočet nových 

společností.  

Existence daňových rájů je něco o čem všichni něco tuší, ale nikdo si dostatečně 

neuvědomuje, jak moc s nimi finanční systém byl, je a bude provázán. Vývoj daňových rájů 

způsobil, že z pár vybraných jurisdikcí, nás daňové ráje obklopují po celém světě.  

Diplomová práce si klade za cíl analyzovat projevy daňových rájů v státech EU  

a podrobněji se na konkrétních příkladech zabývat, jak schémata fungují. Dalším dílčím cílem je 

analýza a zhodnocení aktuálního vývoje v oblasti legislativy spojené s bojem proti daňovým 

rájům. V popředí je taktéž zájem o legislativu na mezinárodní, evropské a národní úrovni. 

Obzvlášť bych se rád zaměřil na legislativu, která pramení ze soustavné snahy Organizace  

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) o nastolení celosvětové shody na 

regulaci daňových rájů, která se prostřednictvím směrnic EU projevuje v českém právním řádu. 

Ovšem snaha OECD naráží na nesouhlasné postoje členských státu mezinárodních organizací 

(např. Irsko a Nizozemsko se vyjadřují negativně k nástroji ovládané zahraniční společnosti - 

Controlled foreign company (dále jen „CFC“) legislativy, která je součástí směrnice proti 

vyhýbání se daňové povinnosti). Ačkoliv zájem o vytvoření jednotné právní úpravy týkající se 

problematiky daňových rájů roste, stále nebylo dosaženo konsenzu. V návaznosti na tuto 

skutečnost je mým dalším cílem práce vytvoření řešení de lege ferenda, které by vycházelo 

z analýzy a hodnocení aktuálního vývoje v oblasti daňových rájů a zprostředkovalo by řešení dané 

problematiky v mezinárodním měřítku. Některé členské státy částečně inklinují k používání 

praktik typických pro daňové ráje, ale domnívám se, že hlavním důvodem pro odmítání přijetí 

závazných opatření z mezinárodních smluv je skutečnost, že by si mohli omezit národní suverenitu 

v daňových záležitostech, a to odmítají. Se zaměřením na snahu EU, která se v reakci na velké 

skandály snaží hrát vůdčí roli v daňové spravedlnosti a transparentnosti, s cílem vytvořit z EU 

vnitřní trh, kde bude fungovat společný konsolidovaný daňový základ, daňové správy mezi sebou 

budou sdílet informace o daňových subjektech uvnitř i vně vnitřního trhu. Česká republika (dále 

jen „ČR“) jako postkomunistická země, v 90. letech příznivě vyhlížela zahraniční investice  

a všechny efekty s ní spojené. Avšak vývojem času část obyvatelstva ČR s nelibostí sleduje, kam 

reálně odtékají zisky vzniklé ekonomickou činností za pomoci zdrojů v ČR.  

Jelikož je téma daňových rájů pro formát diplomové práce široké, rád bych uvedl, že se 

v rámci své literární rešerše zaměřím pouze na daňové ráje nalézající se v Evropě, konkrétně se 

pak budu soustředit na pohled daňových rájů, který je nedává do souvislosti s kriminální činností. 
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Budu se pak zejména soustředit na vyhýbání se daňové povinnosti právnických osob v rámci 

přeshraničního obchodu na vnitřním trhu EU. Důvodem, proč jsem si takto zvolil, je skutečnost, 

že ČR je právě nejvíce ovlivněna přeshraničím obchodem v rámci vnitřního trhu EU a také faktem, 

že v zahraniční vlastnické struktuře majetku ČR hrají hlavní roli státy z Evropy a z ČR do nich 

plnou dividendy. Autor diplomové práce se bude zabývat přímým zdaněním příjmů z právnických 

osob a mezinárodní spolupráci při správě daní.  

Naopak se nebude zabývat ostatními daněmi v úzkém smyslu, tedy daní z přidané hodnoty 

(dále jen „DPH“), spotřebními daněmi, clem, energetickými daněmi, daní z příjmů fyzických 

osob, daní z nemovitých věcí, daní silniční, daní z hazardních her, daní z nabytí nemovitých věcí, 

poplatky a peněžitými plněními obdobným daním a poplatkům. 

Práce bude rozdělena do několika částí.  Po úvodu do problematiky daňových rájů, se 

v první části se budu zabývat samotným pojmem daně, daňovým systémem, fundamentálními 

údaji o daňových rájích. V rámci první části budou rozebrány rozdíly mezi pojmy daňový únik, 

vyhýbání se daňové povinnosti a daňovým plánování. V první části bych chtěl dojít 

k východiskům tvořícím pevný teoretický základ.  

V druhé části se budu zabývat projevy daňových rájů. V této kapitole jsou reflektovány 

jednotlivé projevy daňových rájů na současných případech, které vyšetřuje Evropská Komise (dále 

jen „Komise“). Případy jsou spojeny s činností nadnárodních společností, které se údajně za 

využití daňových předpisů členských států EU a jejich daňových správ vyhýbají daňovým 

povinnostem. 

Ve třetí až páté části se budu zaměřovat na aspekty boje proti daňovým rájům. V částech 

tři až pět se budu snažit o hlubší analýzu směrnic, které proti škodlivým daňovým praktikám 

daňových rájů směřují. V třetí části se bude konkrétně jednat o směrnici proti vyhýbání se 

daňovým povinnostem (dále jen „ATAD“), v čtvrté části o směrnici o společném konsolidovaném 

základu daně z příjmů právnických osob (dále jen „CCCTB“) a směrnici o společném základu 

daně z příjmů právnických osob (dále jen „CCTB“), v páté části o směrnice o správní spolupráci 

v oblasti daní (dále jen „DAC“). Zaměřím svůj zájem na aktuální směrnice EU a na jejich 

transpozici do českého právního řádu, která povede ke změnám daňového systému. Transpozice 

výše uvedených směrnic do českého právního řádu by měla proběhnout ve dvou hlavních 

momentech. Jeden z nich už nastal. Došlo k němu novelizací daňových zákonů s účinností od 1. 

dubna 2019, kdy vešla v účinnost směrnice ATAD, která je způsobilá změnit pravidla hry 

mezinárodního daňového plánování. Druhý moment by měl nastat do 1. ledna 2020, kdy by 

CCCTB a CCTB měly být transponovány do jednotlivých právních řádů členských států. Je nutné 
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zmínit, že směrnice EU i předpisy ČR vycházejí z mezinárodních iniciativ OECD. V důsledku 

čehož EU a ČR uvádí mezinárodní iniciativy OECD do souladu s vlastními daňovými systémy.  

Hlavními metody, které plánuji použít, jsou metoda popisná, metoda syntetická a metoda 

analytická, a to konkrétně ve všech částech diplomové práce. Od části třetí pak budu používat 

metodu syntézy, kdy se pokusím dojít k závěrům, které zhodnotí dopad regulace na právní řád. 

Šestá část by měla být vyvrcholením celé práce, protože v jejím rámci budu vytvářet řešení de lege 

ferenda této problematiky. 

Jako hlavní zdroje literární rešerše můžeme označit právní předpisy, které jsou výsledkem 

legislativní činnosti mezinárodních, evropských a národních orgánů a dokumenty, jež byly vydány 

jako doprovodný aplikační nástroj pro dané právní předpisy (tj. důvodové zprávy, dopadové 

studie). Ovšem používám i klasické zdroje jako učebnice a články zabývající se stanovenou 

problematikou. Použité zdroje jsou ve znění českém, anglickém a německém. Za účelem napsání 

diplomové práce se mi podařilo kontaktovat i Národní centrálu proti organizovanému zločinu (dále 

jen „NCOZ“), která mi poskytla určité trestněprávní pohledy do dané problematiky, zejména 

způsob fungování spolupráce mezi správci daně jednotlivých jurisdikcí. Jestliže bych se měl řídit 

tématy spojenými s NCOZ, došlo by k odchylce od úhlu práce vymezeného v tomto úvodu.  

Ale i přesto spolupráci s orgány činnými v trestním řízení vnímám velmi pozitivně a určitě bych 

ji ohodnotil jako přínosnou.  
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1. Základní koncepty 

1.1. Daň, daňový systém, daňová soustava 

Jako první je nutné vymezit středobod celé práce, kterým je daň.  Daň v širokém smyslu 

znamená příjem veřejných rozpočtů daňového charakteru. Pod pojem daň v širokém smyslu 

spadají pojmy daň v úzkém smyslu, poplatky a peněžitá plnění obdobná daním a poplatků.1 Daně 

v úzkém smyslu jsou „nenávratná, nedobrovolná, neekvivalentní a nesankční peněžitá plnění 

ukládaná na základě zákona a spravovaná státem nebo jinými osobami vykonávajícími finanční 

veřejnou správu, která jsou veřejnými příjmy veřejných rozpočtů, a to příjmy zpravidla 

neúčelovými, řádnými, pravidelnými a plánovanými.“2 Daň v úzkém smyslu tvoří určité 

konstrukční prvky, bez kterých by nemohla existovat. Bez pochyb lze mezi základní prvky zařadit 

subjekt daně, předmět daně, základ daně a sazbu daně. Mezi základní prvky daně dále patří výpočet 

daně, období daně (zdaňovací období) a rozpočtové určení daně. V určitých případech může dojít 

k tomu, že základ daně, sazba daně a výpočet daně jsou nahrazeny pouze výší daně. Za určitých 

okolností lze mezi základní konstrukční prvky daně zařadit i splatnost daně, ale i bez určení 

splatnosti daně je možné určit výši daně.3  

Bez subjektu daně by daň neměla smysl. Ten, jehož příjem, věc, nebo činnost jsou 

podrobeny dani, je subjekt. Subjekt daně odpovídá vymezení pojmu poplatník daně, ale z tohoto 

stavu existují i výjimky, např. plátce DPH, jelikož je jeho činnost přímo podrobena DPH. Ovšem 

plátce daně, tedy ten kdo je povinen daň od poplatníka vybrat nebo srazit a odvést ji správci daně, 

není subjektem daně.4 Plátce je osoba, která odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků  

nebo sraženou poplatníkům pod vlastní majetkovou odpovědností.5 Je také nutné rozlišovat  

od subjektu daně daňový subjekt, protože v případě daňového subjektu se jedná o procesní pojem.  

                                                 

1 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str. 147. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7552-935-0. 

2 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 15-16. 

ISBN 978-80-7357-574-8. 

3 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str. 148-149. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7552-935-0. 

4 Tamtéž str. 158-159. 

5 PELC, Vladimír. § 38c . In: PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2015, s. 1037. ISBN 978-80-7400-517-6. 
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Dalším základním konstrukčním prvkem daně je předmět daně, který určuje, co se zdaňuje. 

Jedná se o věc, činnost nebo příjem.6 Nejedná se pouze jediný pohled na dělení předmětu. 

Vančurová dělí předměty daně na hlavu, majetek, důchod a spotřebu.7 

Základ daně určuje, z čeho se daň vypočítá, v podstatě se na něj dá nahlížet jako na 

kvantifikovaný předmět daně. Je stanoven v penězích nebo jinak. Základ daně může být valorický, 

specifický nebo kombinovaný.  

Sazba daně je algoritmus, který se používá ke stanovení základní částky daně ze základu 

daně sníženého o odpočty.8 K uplatnění poměrné sazby daně dochází v situaci, kdy je základ daně 

valorický a poměrná sazba je ve většině případů stanovena v procentech. O výjimku stanovení  

v procentech se může jednat v případě, kdy za každou započatou částku (např. 10 000 Kč), bude 

vyměřena daň v určité výši (1 000 Kč). Pevná sazba daně má základ daně specifický. Výše daně 

je konstrukčním prvkem u daní, jež nemají upraven základ daně, sazbu daně a výpočet daně. 

Období daně neboli zdaňovací období je vymezení časového úseku, ze kterého se zjišťuje předmět 

a základ daně. V případě, že se daň vztahuje k určitému okamžiku, ale ne k časovému období, daň 

období nemá. Rozpočtové určení daně je možné charakterizovat jako stanovení veřejného 

rozpočtu, do kterého výnos daně plyne. Rozpočtové určení daně se dělí na výlučné a sdílené. 

U výlučných plyne výnos z daně do jednoho rozpočtu, zatímco u sdílené je výnos daně rozdělován 

do více veřejných rozpočtů.9  

Dále považuji za vhodné zmínit ostatní konstrukční prvky daně. Tedy osvobození od daně, 

které může být úplné nebo částečné. Je-li osvobození od daně vázáno na subjekt, jedná se osobní 

osvobození, je-li osvobození vázáno na předmět, jde o věcné osvobození. Dalším ostatním 

konstrukčním prvkem daně je maximální základ daně a minimální základ daně. Maximální základ 

daně stanoví maximální částku daně, která může být na dani zaplacena, zatímco minimální základ 

daně stanoví minimální částku daně, která má být zaplacena.  Podstatou dalších ostatních 

konstrukčních prvků daně, kterými jsou nezdanitelná část základu daně nebo daně prostého 

minima je skutečnost, že výchozí část základu se nezdaňuje. Velmi podobnou funkci má i zvýšení 

                                                 

6 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str. 160-162 

. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7552-935-0. 

7 VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR. V Praze: 1. VOX, 2016, str. 24. 

Ekonomie. ISBN: 978-80-87480-44-1. 

8 Tamtéž str. 16. 

9 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str. 160-162. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7552-935-0. 
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a snížení sazby. Dalším z ostatních konstrukčních prvků daně je daňová ztráta, která se použije, 

když je základ daně záporný, a to se uplatňuje typicky u daně z příjmu. Při daňovém odpočtu 

a daňovém bonusu je daň snižována o určité položky.10 

Právnické osoby dle § 20 občanského zákoníku11 jsou buď poplatníci, kteří jsou daňovými 

rezidenty ČR, nebo nejsou daňovými rezidenty. 12 Právnické osoby s daňovým rezidentstvím v ČR 

jsou takoví poplatníci, kteří mají na území ČR své sídlo, nebo místo svého vedení. Místem vedení 

se rozumí adresa místa, odkud se poplatník řídí. Pojem místo vedení společnosti lze také vyložit 

jako místo efektivního vedení společnosti, kde jsou ve skutečnosti prováděna klíčová řídící  

a obchodní rozhodnutí, která jsou nezbytná pro provádění průmyslové činnosti podniku jako celku 

a která nemohou být na nižších úrovních řízení měněna.13 Obvykle se bude jednat o ředitele 

společnosti nebo skupinu jejích představitelů. V podstatě by se mělo jednat o místo, kde dochází 

k rozhodnutím, která mají vliv na chod činnosti celé společnosti a odkud je nařizována praktická 

politika podniku s konečným účinkem. V důsledku definice pojmu místa vedení dochází ke vzniku 

daňově právního vztahu mezi daňovým subjektem a státem, na jehož území se místo skutečného 

vedení nachází. Dochází ke vzniku daňové rezidence, která je určující pro vznik neomezené 

daňové povinnosti.14 Místo vedení je spojeno s principem hlavního místa řízení.  

V případě R a další vs. Holden (2004), Wood v. Holden (2006) Pan Wood převedl podíl  

na společnost z Britských Panenských ostrovů. Společnost z Britských panenských ostrovů 

prodala podíly dceřiné společnosti v Nizozemsku a ta je následně prodala dál. Britská daňová 

správa dospěla k závěru, že prodej z Nizozemska dál, by měl podléhat dani ve Velké Británii, 

jelikož jednatel nizozemské společnost neměl dostatek informací k takovému rozhodnutí a jednal 

pod vlivem osob rezidentních ve Velké Británii. Toto rozhodnutí bylo následně odvolacím soudem 

potvrzeno a upřesněno tvrzením, že určovatelem umístění uskutečňování hlavního řízení  

                                                 

10 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str. 162. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7552-935-0. 

11 § 20 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

12 § 17 odst. 2 zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů 

13 OECD. Komentář k vzorové smlouvě o zamezení dvojího zdanění OECD. In: oecd.com [online] [cit. 2019-02-01]. 

Dostupné z: http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf 

14 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Sdělení č. 251/122 875/2000 Ministerstva financí k problematice pojmu „místo 

vedení“ a „skutečný vlastník“. In: sagit.cz [online] 2001. [cit. 2019-02-01]. Dostupné z: 

http://www.sagit.cz/info/fz01013 
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a kontroly je jednání ovlivňující rozhodnutí jednatele a ne pouhé vykonávání příkazů jednatelem. 

Dalším případem je Laerstate BV vs. HMRC (2009) kde byl vyjádřen závěr, že místo řízení  

a kontroly není pouze místo schůzí jednatelů. Podstatné je zjišťovat, kdo a kde společnost řídí  

a přijímá rozhodnutí, ačkoliv může být takový způsob přijímání rozhodnutí v rozporu s platnými 

stanovami společnosti.15Daňová povinnost právnických osob s daňovým rezidentstvím v ČR se 

vztahuje jak na příjmy ze zdroje plynoucího na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů ze 

zahraniční. Jedná-li se o poplatníka, jež není právnickou osobou ve smyslu § 20 občanského 

zákoníku založenou nebo zřízenou podle právních předpisů ČR, má se za to, že má na území ČR 

sídlo.16 Daňoví nerezidenti, kteřé jsou právnickými osobami ve smyslu § 20 občanského zákoníku, 

pak daní pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR. Tyto příjmy jsou vymezeny § 22 zákona 

č. 586/1992 Sb  o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).17 

Pojmy rezident a nerezident hrají v daňových rájích významnou roli. Daňové ráje  

od rezidentů vyžadují přímé zdanění příjmů, které není právě vyžadováno od nerezidentů, ti pak 

využívají daňové ráje kvůli skutečnosti, že nedochází k přímému zdanění jejich celosvětových 

příjmů. Daňové ráje si zajišťují přísun finančních prostředků do státního rozpočtu jinými způsoby. 

Například jinými platebními povinnostmi nerezidentů než přímým zdaněním. Jedná se o licenční 

poplatky, registrační poplatky, zřízení místní pobočky a zajištění pozice místního ředitele, 

zaměstnaneckou daň, celní daň nebo další jiné způsoby dle místní legislativy jako částky 

zajišťující přísun peněz do ekonomiky daňového ráje a nahrazující ztrátu, ke které dochází 

v důsledku, že nedochází k přímému zdanění příjmů nerezidentů.18 Ale ne vždy musejí daňové ráje 

takovou platbu namísto přímého zdanění vyžadovat. Státy chtějí přilákat do své ekonomiky 

nadnárodní společnosti. Přestože nadnárodní společnosti ve státech nebudou platit žádné přímé 

daně, státům postačí nově vytvořená pracovní místa, zrychlení růstu hrubého domácího produktu 

(dále jen „HDP“) a další efekty spojené s usazováním ekonomicky významných nadnárodních 

společností.  

Souhrn daní vybíraných v určitém státě a určitém čase se nazývá daňová soustava.  

                                                 

15 CHROBÁK, Tomáš. Místo vedení společnosti v rámci mezinárodní struktury. Daně a účetnictví: Expertní 

příspěvky. dauc.cz [online] 2011 [cit. 2019-02-04]. ISSN: 2533-4484 

16 § 17 odst. 3 zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů 

17 DĚRGEL, Martin. Vyšší zdanění plateb do "daňových rájů". Daně a účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 

2018 [cit. 2019-02-04]. ISSN: 2533-4484 

18PALAN, Ronen, MURPHY Richard a CHAVAGNEUX Christian. Tax Havens. How Globalization Really Works. 

Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2009, str. 21. ISBN 9780801476129. 
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Do daňové soustavy ČR spadají následující:  

 DPH,  

 daně spotřební, a to: daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína 

a meziproduktů, daň z tabákových výrobků, daň ze zahřívaných tabákových výrobků, daň 

ze surového tabáku, 

 tzv. energetické (ekologické) daně: daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň 

z pevných paliv, daň z elektřiny, 

 daně z příjmů: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, 

 daň z nemovitých věcí, 

 daň silniční, 

 daň z hazardních her, daň z nabytí nemovitých věcí. 

Výše uvedený výčet je kompletní, ovšem pro účely své diplomové práce se budu soustředit 

především na daň z příjmů právnických osob. Daňová soustava rozděluje daně přímé a nepřímé. 

Přímé daně zdaňují příjem při jeho vzniku a nepřímé daně zdaňují příjem při jeho spotřebě. Přímé 

daně hradí ten, kdo je ekonomicky nese, zatímco nepřímé daně hradí někdo jiný, než ten kdo je 

ekonomicky nese, jelikož je daň hrazena jiným subjektem, projevuje se prostřednictvím ceny  

za poskytované zboží nebo služby. Přímé daně dělíme na daně důchodové a daně majetkové. Přímé 

daně důchodového typu jsou daně z příjmů fyzických osob a z příjmů právnických osob. Pod přímé 

daně majetkového typu v daňové soustavě spadá např. daň z nemovitých věcí. Daně z příjmů 

právnických osob jsou přímé daně důchodového typu. Právě u přímých daní při mezinárodní 

zdaňování vzniká nejvíce problémů. Za nepřímé daně jsou typicky považovány DPH, spotřební 

daně a energetické daně. Na pomezí přímých a nepřímých daní stojí daň silniční, nebo daň z nabytí 

nemovitých věcí., jelikož tyto daně obsahují prvky obou kategorií. Pod daňový systém spadá 

daňová soustava a vedle uspořádaný systém subjektů finanční správy, který správu daně 

zabezpečuje, tj. vyměřování, vymáhání atd., jedná se o instituce uplatňující postupy vůči daňovým 

subjektům a dalším osobám.19  

Pojem daňový systém je velmi významný pro daňové ráje, protože instituce v rámci 

daňového systému mají často vliv na dění ve státě. Daňové správy vydávají například závazná 

posouzení o převodních cenách, jak později bude demonstrováno na případech vyšetřovaných 

Evropskou Komisí (dále jen „Komisí“). Daňové správy mohou mít zásadní vliv na to, ve kterém 

                                                 

19 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str. 146. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7552-935-0. 
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státě se nadnárodní společnosti usadí, jelikož prostřednictvím rozhodovacích procesů daňových 

správ může dojít ke značnému snížení zdanění nadnárodních společností (např. závazné posouzení 

režimu určování převodních cen). ČR je zásadně ovlivněna harmonizací daňové soustavy, zejména 

co se týká nepřímých daní, neboť EU má takové kompetence. Články Smlouvy o fungování 

Evropské unie (dále jen „SFEU“), jejichž předmětem je nepřímá daň, jsou čl. 110 SFEU, 

v jehož důsledku nemají vlády možnost uvalovat na dovážené výrobky jiné (vyšší, 

znevýhodňující) daně než na domácí výrobky, čl. 111 SFEU, který stanoví v případě vývozu 

výrobků do jiných členských států pravidlo, že refundace daní nesmí převýšit objem daní, které 

byly původně vybrány, a čl. 113 SFEU, který upravuje formální stránku harmonizace nepřímých 

daní. Pro účely mé práce je nutné také zmínit čl. 112 EU, který stanoví zákaz zvýhodnění vývozu 

do členských zemí EU formou úlev na přímých daních, a naopak postih dovozu z členských zemí 

daňovými opatřeními.20 Jelikož EU nemá pravomoc k regulaci přímých daní, používá 

k harmonizaci čl. 115 SFEU, který stanoví pramovoc Rady zvláštním legislativním postupem  

a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně 

přijímat směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států, které mají přímý 

vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu. To jsou směrnice ATAC, CCTB, CCCTB  

a další.21 

1.2. Fundamentální údaje o daňových rájích 

Daňové ráje jsou součástí moderního světa, resp. světa 20 století. V moderním světě je 

moderní stát založen na principu suverenity, který umožňuje státům vydávat své vlastní zákony  

a prosazovat tak svou vlastní politiku. Proto si v průběhu 20. století každý stát vyvinul svůj vlastní 

daňový systém a daňovou soustavu. Když spolu subjekty z více států přeshraničně obchodují, řídí 

se podobnými předpisy, které ale mohou mít v různých státech odlišný význam (např. rozdílný 

výklad dvou států ohledně smlouvy o zamezení dvojího zdanění (dále jen „SZDZ“)). Kvůli 

rozdílnosti všech daňových systému a soustav je obtížené definovat pojem daňový ráj. Těmito 

rozdílnostmi vzniká v ustanoveních daňové legislativy nespočet mezer, ač byl záměrem pouze 

jejich jednotný výklad. Přesto subjekty využívají různých výkladů takových mezer v předpisech, 

které jsou na jednu stranu v rozporu se smyslem zákona, ale na druhou stranu jsou dle 

                                                 

20 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice,str. 163. ISBN 978-80-7400-440-7. 

21 Čl. 111-115 Smlouvy o fungování Evropské Unie 
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gramatického výkladu aplikovatelné.22 Takové využívání mezer vedoucí k nelegitimnímu 

daňovému plánování nebo k daňovým únikům vede k vzniku daňových rájů. Na druhou stanu jsou 

ovšem i státy, jejichž zákonodárci naprosto záměrně přijímají předpisy, které umožní daňovým 

subjektům, dosáhnout minimálního zdanění. Tyto státy ze sebe vytváří daňové ráje dobrovolně, 

úmyslně a účelově. Pojmy mající přímou souvislost s rozporem se smyslem zákona jsou vyhýbání 

se daňové povinnosti a agresivní daňové plánování. Vyhýbání se daňové povinnosti je takové 

uspořádání daňového subjektu, které umožňuje snížení daňové povinnosti. Ačkoliv uspořádání je 

legální, je v rozporu se smyslem zákona, a daňové plánování je uspořádání daňových záležitostí, 

jejichž účelem je snížení daňové povinnosti.23 

Dle Palana a Murphyho jsou pravé a úmyslné daňové ráje státy, které ovlivňují 

zákonodárný proces za účelem zjednodušení provádění transakcí mezi subjekty ze skupiny, jež 

v jurisdikci jsou daňovými nerezidenty. Subjekty jsou zde přítomny, aby si snížily výši daní 

prostřednictvím vyhýbání se daňové povinnosti nebo úniku na dani. V daňovém ráji lze snadně 

založit společnost i vzdáleným přístupem. Netransparentnost tu má přednost před transparentností. 

Jeden z více z fakultativních prvků definice spočívá v tom, že někdy státy prostřednictvím svých 

daňových předpisů a činnosti daňové správy umožňují dosažení na speciální služby pro vybrané 

zákazníky (jedná se spíš o bankovní služby a pojišťovnictví).24 Já se v podstatě s takovou definicí 

ztotožňuji, pouze bych uvedl, že tato činnost se nemusí jednat pouze zákonodárné moci, ale i moci 

výkonné (např. daňová správa). 

Většina významných daňových rájů se vyvinula okolo dvou hlavních geopolitických pólů. 

Jeden pól představuje Londýn a teritoria s ním spojená prostřednictvím britských závislých území 

jako jsou Irsko, Normanské ostrovy, tedy Jersey, Guernsey a Isle of Man. Zámořská území jako 

Kajmanské ostrovy, Bermudské ostrovy, Britské panenské ostrovy, ostrovy Turks a Caicos,  

                                                 

22 PALAN, Ronen, MURPHY Richard a CHAVAGNEUX Christian. Tax Havens.; How Globalization Really Works. 

Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 2009, str. 17-20. ISBN 9780801476129. 

23 OECD, Glosář pojmů OECD. In: https://www.oecd.com/ [online]. [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm 

24 PALAN, Ronen, MURPHY Richard a CHAVAGNEUX Christian. Tax Havens.; How Globalization Really Works. 

Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 2009. str. 17-20 ISBN 9780801476129. 
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a v poslední době také kolonie z dob Britského impéria jako Hong Kong, Singapur, Bahamy, 

Bahrajn a Dubaj. Druhý pól představují země Beneluxu, které jsou pro cíl diplomové práce 

zajímavější, tedy Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko.25 

Dle mého názoru je v současnosti nejvhodnější aplikovat postoj EU k daňovým rájům 

vplývající z dokumentu „Listing of Tax Havens“. V tomto dokumentu jsou spojovány dohromady 

pojmy daňový ráj, offshorové finanční centrum, utajovací jurisdikce a nespolupracující jurisdikce. 

Následně jsou jimpřiřařazeny charakteristické znaky, aby následně mohly být zařazeny na rejstřík 

nespolupracujících států. EU si musela být vědoma, že právě problémy s přesnou definicí 

zpomalují proces regulace daňových rájů. Pro všechny je charakteristické, že poskytují nulové 

nebo nízké zdanění (implicitně obsaženo je dle mého názoru i efektivní zdanění, které může být 

diametrálně odlišné od zdanění, které je oficiálně uváděno), umožňují fiktivní daňové rezidenství 

nezaložené na reálné ekonomické aktivitě. Každý z uvedených pojmů (daňový ráj, offshorové 

finanční centrum, utajovací jurisdikce a nespolupracující jurisdikce) má určitou speciální 

vlastnost, díky které lze jeden od druhého pojmu rozlišit, ale přesto ve výsledku žádná definice 

pojmu neposkytne určení statických parametrů, kdy se jedná, nebo nejedná o daňový ráj. Přesto 

představuje EU tři kritéria, které umožní stát zařadit na rejstřík daňových rájů:  

 Nedostatek efektivní výměny relevantních informací při správě daní mezi státy, 

žádné nebo minimální zveřejňování údajů o finančních tocích a skutečném 

vlastnictví majetku. 

 Žádné nebo nízké zdanění daně z příjmů a majetku daňových subjektů, kteří jsou 

daňovými nerezidenty, preference daňových nerezidentů v porovnání s daňovými 

rezidenty. 

 Nezaručují minimální standarty corporate governance a odpovědnosti.26 

                                                 

25 PALAN, Ronen. History of tax havens. In http://www.historyandpolicy.org [online] 1 října 2009. ]. [cit. 2019-02-

14]. Dostupné z: http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/history-of-tax-havens 

26 EVROPSKÝ PARLAMENT. Důvodová zpráva směrnice o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího 

zdanění v Evropské unii, COM (2016) 686 final, str. 2-5. In: europa.eu [online] 2016 [cit. 2019-02-16]. Dostupné 

z:http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2016&number=686&version=AL

L&language=cs 
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Názor, že mezi pojmy daňový ráj a offshorových center není rozdíl, zastává i Kubátová.27 

Výše uvedený dokument uvádí, že offshorová centra v porovnání s daňovými ráji umožňují 

speciální dodatečné služby.  

U definice dle EU nastává paradoxní situace, kdy EU neaplikuje tuto definici na členské 

státy jako je například Irsko nebo Lucembursko, kde nadnárodní společnosti díky posouzením 

režimů převodních cen dosahovaly nulového efektivního zdanění. Ačkoliv je definice vystihující, 

nedostatky vyvstávají z nedostatečně přísné aplikace parametrů obsažených v definici. 

OECD roku 1998 definovala v dokumentu „Harmful Tax Competiton“ daňové ráje jako 

státy, které: 

 Neaplikují daň z příjmů vůči nerezidentům; přičemž hlavním cílem takového 

jednání je zvýhodnění nerezidentů na částce, kterou by musely daňové subjekty 

v porovnání se zdaněním v daňovém ráji, zaplatit ve své daňové rezidenci (kde 

probíhá reálná ekonomická aktivita). 

 Disponují opatřeními, jejichž účelem je zabránit efektivní výměně informací 

ohledně daňových poplatníků mezi daňovým rájem a státy, v nichž by byly daňové 

subjekty dle reálné hospodářské aktivity povinny k zaplacení daně. 

 Nedostatečná transparentnost ohledně nerezidentů způsobená předpisy, které 

znemožňují zjistit státům, kde probíhá reálná ekonomická aktivita daňových 

poplatníků, jestli daňový ráj daňové nerezidenty nějakým způsobem zvýhodňuje.28 

Definici z roku 1998 považuji za zdařilou, protože opravdu vcelku přesně postihuje 

vlastnosti pro daňový ráj charakteristické, a navíc je velmi srozumitelná. Jestliže existovala již 

před dvaceti lety definice poměrně přesně popisující, co definuje daňové, co je tedy důvodem 

 pro trvající akceptování daňových rájů v mezinárodním společenství. O existenci daňových rájů 

se často veřejnost dozví prostřednictvím medií, kterým poskytne informace whistleblower. Tak 

jako tomu bylo u afér Panama Papers, Paradise Papers, OffshoreLeaks nebo LuxLeaks. Proto bych 

rád skutečnosti z těchto skandálu více rozvedl. Luxembourg Leaks neboli Luxleaks je finanční 

skandál zveřejněný v listopadu 2014, který spočíval ve zveřejnění utajených informací  

                                                 

27 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2005. Vzdělávání a certifikace účetních, 

str. 101 ISBN 80-735-7092-0. 

28 OECD, Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, str. 19-22. In: https://www.oecd.org/ [online] [cit. 

2019-02-20]. Dostupné z: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-competition_9789264162945-

en#page20 
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o lucemburských daňových dohodách s nadnárodními společnostmi zprostředkovaných 

společností PricewaterhouseCoopers. Díky této aféře měla odborná veřejnost možnost se dozvědět  

o schématu, které bylo nadnárodními společnostmi využíváno za účelem vyhnutí se daňovým 

povinnostem. V důsledku nemusely zvýhodněné nadnárodní společnosti odvádět téměř žádné 

daně.29 Kauza doznívá až do současnosti, neboť Komise v březnu 2019 oznámila, že se provede 

hloubkové šetření 546 utajených dohod. Komentátoři uvádí, že za pomalým tempem zahájení 

vyšetřování Komise by mohla být skutečnost, že předseda Komise Jean-Claude Juncker byl 

předsedou vlády v Lucembursku v době, kdy ony utajené daňové dohody vznikaly.30 Kvůli 

zveřejnění utajovaných daňových rozhodnutí byl whistleblower odsouzen za krádež a musel 

zaplatit svému bývalému zaměstnavateli společnosti PricewaterCooperhouse symbolickou pokutu 

ve výši 1 euro.31 Z výše uvedeného se dere na povrch zajímavá otázka týkající se ochrany 

whisteblowerů. EU roku 2018 navrhla celoevropské standardy, kterými by byli chráněni 

whistlbloweři, jež poskytnou EU informace týkající se porušení evropského práva. Obranné 

mechanismy by měly spočívat v kanálech pro komunikaci mimo společnosti, přičemž společnosti 

musí samy tyto kanály vytvořit a financovat. Společnosti s povinností vytvořit uvedené kanály 

jsou ty, které mají více než 50 zaměstnanců, nebo obrat vyšší než 10 milionů eur ročně.32  

1.3. Daňový únik, daňové plánování a vyhýbání se daňové 

povinnosti  

Pojmy daňový únik, daňové plánování a vyhýbání se daňové povinnosti se překrývají. 

Proto se pokusím v této části diplomové práce o jejich přesnější vymezení. Hranice mezi daňovým 

plánováním a daňovým únikem je velmi těsná.  

                                                 

29Luxemburg Leaks. In: http:// https://www.taxjustice.net[online] listopad 2014 [cit. 2019-02-22]. Dostupné z: 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Luxemburg-Leaks 

30EVROPSKÁ KOMISE. European Commission to Investigate Secret #LuxLeaks Tax Deal. In: http:// 

www.sueddeutsche.de [online] 13. března. 2019 [cit. 2019-03-16]. Dostupné z: 

https://www.taxjustice.net/2019/03/13/european-commission-to-investigate-secret-luxleaks-tax-deal/ 

31 Whistleblower muss Schadensersatz von einem Euro zahlen. In: https://www.spiegel.de [online] 16. května 2018 

[cit. 2019-03-16]. Dostupné z: https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/luxleaks-prozess-whistleblower-

antoine-deltour-muss-1-euro-zahlen-a-1207966.html 

32 EVROPSKÁ KOMISE. Whistleblower protection. In: https://www.europa.eu [online] 23. dubna. 2018 [cit. 2019-

03-17]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/news/whistleblower-protection-2018-apr-23_en 
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Na jedné straně je daňové plánování nebo daňová optimalizace, ohledně které judikoval 

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“).33. NSS rozhodl, že uspořádání podnikání daňových 

subjektů má umožnit snížit si daňovou povinnost a dále stanovil, že neexistuje žádná povinnost, 

která by určila, že uspořádání musí být takové, aby bylo co nejvíce odvedeno do veřejných 

rozpočtů. NSS přišel také s definicí: „Daňové plánování lze definovat jako situaci, kdy „daňový 

subjekt volí z různých do úvahy přicházejících alternativ, které mají svůj samostatný smysl, tu, 

která je pro něho daňově nejvýhodnější, což je legitimní, právem aprobovaný postup.“34 

Na druhé straně je daňový únik. Daňový únik může být buď krácení daně, nebo vyhýbání 

se daňové povinnosti. Definice je v podstatě jednoznačná, protože se jedná o situace, kdy daň není 

stanovena ani zaplacena v souladu se zákonem a v důsledku takového jednání se snižuje příjem 

veřejných rozpočtů.35 

Tax evasion je pojem, který je významem přibližný pojmu daňový únik. Jedná se o pojem, 

který není možné definovat v rámci mezinárodního společenství, jelikož by vždy došlo 

k nesouladům s nadnárodními úpravami. Tax evasion jako pojem daňových předpisů byl velmi 

často využíván pro rozličné situace, existuje spoustu let, a proto si jej jednotlivé právní řády 

vykládají po svém. Mojí pozornost zaujalo řešení výkladových nejasností dle Sejkory, který 

za použití kritérií nezákonnosti, trestní odpovědnosti, zákonnosti a správní odpovědnosti dochází 

k závěrům, že tax evasion za jakýchkoliv okolností vždy založí správní odpovědnost v důsledku 

protiprávního jednání.36 Na rozdíl od toho daňový únik přesahuje i do zákonnosti. Samozřejmě 

daňový únik naplňuje charakteristiku tax evasion ve smyslu, že založí správní odpovědnost 

v důsledku protiprávního jednání. Ale ne za kterýchkoliv podmínek. Dle kritérií 

nepředvídatelných daňově právních externalit, které jsou výsledkem agresivního daňového 

plánování, které cílí na posun zákonnosti, se může jednat o daňový únik, který je však zákonný.37  

                                                 

33 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. srpna 2006, č. j. 2 Afs 178/2005-64 nebo rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 16. října 2008, č. j. 7 Afs 54/2006-155. 

34 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. prosince 2007, čj. 1 Afs 35/2007-108.  

35 BOHÁČ Radim. Obecně k daňovým aspektům sdílené ekonomiky. PICHRT, Jan, Radim BOHÁČ a Jakub 

MORÁVEK, ed. Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?. Praha: Wolters Kluwer, 2017. str. 139 ISBN 

978-80-7552-874-2.  

36 SEJKORA, Tomáš. Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské 

unie. Praha: Leges, 2017. Teoretik, str. 21 – 30. ISBN 978-80-7502-226-4.  

37 Tamtéž str. 72. 
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Agresivní daňové plánování využívá drobných technických detailů v daňových systémech 

a rozdílů mezi daňovými systémy. Účelem takového jednání je snížení daňové povinnosti. 

V důsledku agresivního daňového plánování dochází například ke dvojímu odpočtu (myšleno tak, 

že dochází ke stejné ztrátě ve státě zdroje, tak i ve státě, ve kterém je společnost usazena) a dvojí 

nezdanění (nezdanění příjmů ve státě zdroje a osvobození od zdanění ve státě, kde je společnost, 

které náleží příjem, usazena).38 Pro komplexnost vymezení stanovených pojmů považuji  

za vhodné zabývat se i daňovým plánováním. Dle Kubátové má daňové plánování vždy zůstat 

v mezích zákona. Jinak by se totiž jednalo o daňový únik. Cílem daňového plánování je snížení 

daňové povinnosti za pomoci různých dopředu vymyšlených metod.39 Ovšem daňové plánování 

může vést i k nelegitimnímu vyhýbání se daňové povinnosti nebo k daňovému úniku. V tom 

případě se pak jedná o nedovolenou daňovou optimalizaci, jak to nazývá sám NSS.40 Agresivní 

daňové plánování je někdy mezi únikem na dani a vyhýbání se daňové povinnosti. Vyhýbání se 

daňové povinnosti využívá znalosti právních kliček k maximálnímu snížení daňové povinnosti, 

hranice mezi ním a únikem na dani je velmi tenká. Agresivita v daňovém plánování spočívá 

ve zneužívání technických detailů daňových předpisů. Pro takový způsob daňového plánování jsou 

typické hybridní ujednání mezi společnostmi, které společnostem umožňují dosáhnout dvojího 

odpočtu, například odečtení ztráty jak ve státě zdroje, tak ve státě usazení, nebo jsou odečteny 

úroky v jedné zemi, ale nedojde k jejich zahrnutí do zdanitelného příjmu v zemi druhé, což 

v důsledku způsobí dvojí nezdanění.41 

Vyhýbání se daňové povinnosti spočívá v tom, že za účelem snížení daňové povinnosti 

daňoví poplatníci jednají v rozporu se skutečným účelem právních předpisů a využívají rozdílů 

mezi vnitrostátními daňovými systémy nebo se jedná o: „situaci, kdy poplatník postupuje podle 

textu daňového zákona, a zdánlivě tak neporušuje žádné povinnosti stanovené právními předpisy. 

Jeho postup je však na základě obecných principů právní úpravy, a to buď principů v úpravě 

                                                 

38 EVROPSKÁ KOMISE. Doporučení ze dne 6. prosince 2012 o agresivním daňovém plánování (2012/772/EU). In: 

https://www.europa.eu [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0772&from=EN 

39 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Praha: ASPI, 2005. Vzdělávání a certifikace účetních. 

str. 100 ISBN 80-735-7092-0. 

40 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 15. 10, 2015, č.j. 9 Afs 78/2013-18. 

41 SOBOTKOVÁ, Veronika. Agresivní daňové plánování. In: Daně a právo v praxi. [online], 2013. 4. ISSN: 1211-

7293. [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d41586v52528-

agresivni-danove-planovani/?. 



 

 

22 

 

výslovně zakotvených, nebo odvozených na základě judikatury, shledán v rozporu se zákonem.“42
 

Daňoví poplatníci mohou mít prospěch z nízkých daňových sazeb nebo mohou dosáhnout 

nezdanění svých příjmů, protože si zajistí odpočitatelnost úroků z úvěru v jedné jurisdikci, přičemž 

úroky z úvěru nebudou zahrnuty do základu daně v jiném státě. Vyhýbání se daňovým 

povinnostem vytváří nekalou daňovou soutěž.43  

Dle Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“) se pojem vyhýbání se daňové povinnosti 

vztahuje pouze na umělé operace neboli čistě vykonstruované operace, jejichž cílem je obejít 

právní předpisy členského státu. K pojmu čistě vykonstruované operace a vyhýbání se daňové 

povinnosti jsou stanoveny následující mantinely:  

Usazení v jiném členském státě neimplikuje vyhýbání se daňové povinnosti. 44 Existence 

druhé stálé provozovny v dalším členském státě, která vykonává činnosti, kterou by mohl 

vykonávat poplatník v členském státě, neznamená, že se jedná o vykonstruovanou operaci.45 

Zohlednění daňových systémů při usazování je zcela legální a legitimní nástroj podnikatelského 

uvážení.46 

Jestliže se nejedná o vykonstruovaný přesun zisků, snížení daňového zatížení představuje 

smysluplné podnikatelské uvážení, i pokud členský stát představuje preferenční daňový režim. 

I přestože některé členské státy poskytují subjektům státní podporu v nesouladu s evropským 

právem, členské státy nemůžou omezit svobodu subjektů se i tak na vnitřním trhu pohybovat. 47 

Sejkora po komparaci institutů mezi jurisdikcemi došel k vlastnímu vymezení významu 

pojmu vyhýbání se daňové povinnosti. Za pomoci pojmu nezákonnost, trestní odpovědnost, 

                                                 

42 ČAPEK, Jan. Daňové plánování ve spárech ducha zákona, 1. část. Daně a účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz 

[online] 2011 [cit. 2019-03-25]. ISSN: 2533-4484 

43 EVROPSKÁ KOMISE. Důvodová zpráva k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám 

vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu ze dne, COM (2016) 26 final 

str. 8-10. In: ec.europa.eu [online] 28. ledna 2016 [cit. 2019-03-29]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/COM-2016-683-F1-CS-MAIN.PDF 

44 Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 16. července 1998 ve věci Imperial Chemical Industries v Colmer, 

sp. zn. C-264/96. 

45 Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 12. prosince 2016 ve věci Cadbury Schweppes plc and Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of Inland Revenue, sp. zn. C-196/04. bod 37. 

46 Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 26. října 1999 ve věci Eurowings Luftverkehrs AG v Finanzamt 

Dortmund-Unna, sp. zn. C-294/97 

47 Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 12. prosince 2016 ve věci Cadbury Schweppes plc and Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of Inland Revenue, sp. zn. C-196/04. 
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zákonnost, správní odpovědnost. Je důležité uvést na pravou míru, že rozdíl mezi legitimním 

a nelegitimním vyhýbáním se daňové povinnosti spočívá v tom, že v případě nelegitimního 

dochází k nesprávné interpretaci právních norem, které jsou v rozporu se smyslem a účelem 

zákona v důsledku nedbalosti. Podmínkou správní odpovědnosti, kvůli vyhýbání se daňové 

povinnosti, je tedy nezákonnost způsobená nedbalostním jednáním pří výkladu významu právních 

norem. Na rozdíl od toho, legitimní vyhýbání se daňové povinnosti je v souladu se zákonem. 

Vyhýbání se daňové povinnosti nezakládá trestní odpovědnost, tu zakládá daňový únik, protože 

vzniká v souvislosti s úmyslným zaviněním.48  

Výše uvedené praktiky lze zařadit do speciálního sektoru ekonomiky, který se nazývá hard 

to tax. Dá se charakterizovat jako sektor, jehož zdanění orgánům daňové správy činí větší obtíže. 

Mezi dalšími předměty hard to tax sektoru tvoří využívání výše uvedených praktik významný 

podíl. Hlavními subjekty, které z toho těží, jsou nadnárodní korporace. Nadnárodní korporace 

využívají převodní ceny k převodu zisků jinak zdanitelných příjmů do států s nižším zdaněním  

a v důsledku takového jednání vzniká globální problém, který zasahuje rozpočty rozvinutých 

i rozvojových států.49 Možnost vyhnout se daňové povinnosti se jeví být středobodem při přijímaní 

klíčových rozhodnutí nadnárodních korporací. Finanční inovace, integrace kapitálových trhů, 

komplikované daňové zákony. To jsou hlavní důvody pro skutečnost, že korporace zvyšují své 

zisky prostřednictvím rozdílů v daňových sazbách, preferenčních daňových režimů, forem 

společností a dalších sofistikovaných způsobů. Akademici by měly být aktivní v publikování 

ohledně zneužívání těchto příležitostí a vyjádřit částky, které pravidelně snižují příjem státních 

rozpočtů.50 

  

                                                 

48 SEJKORA, Tomáš. Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské 

unie. Praha: Leges, 2017, str. 49-50. Teoretik. ISBN 978-80-7502-226-4. 

49 ALM, James, Jorge MARTINEZ-VAZQUEZ, Sally WALLACE. Taxing the hard-to-tax : lessons from theory and 

practice. 1 ed. Emerald Group Publishing Limited, 2005. str. 341 ISBN: 978-044451677. 

50 DESAI, Mihir, DHARMAPALA, Dhammika. Corporate tax avoidance and high-powered incetives. Journal of 

Financial Economics. In: elsevier.com [online] 79.2009 [cit. 2019-01-04]. 
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2. Projevy daňových rájů a aspekty boje proti daňovým rájům 

Existence daňových rájů se projevuje tak, že dochází k jejich využití při přesouvání zisků 

ze státu s vyšším zdaněním do státu s nižším zdaněním (daňového ráje). V důsledku přesunu zisku 

dojde buď k umělému snížení výnosů, nebo ke zvýšení nákladů prostřednictvím firmy v daňovém 

ráji. Tento postup lze jednoduše znázornit na příkladu, v němž figurují subjekty: A –Vývozce 

z ČR, B –Převozník v daňovém ráji, dceřiná společnost vývozce, C – dovozce v jiném státě. 

A prostřednictvím B prodá zboží C. Zisk utrží od C dceřiná společnost B, která z celkového zisku 

100 % alokuje na mateřskou společnost A v ČR pouze 20 % zisku. 20 % z celkového zisku je 

zdaněno v ČR a 80 % zůstává nezdaněno v daňovém ráji, kde je usazen subjekt B. Druhou 

možností je využití daňových rájů za účelem fiktivního zvýšení nákladů. Dceřiná společnost B 

poskytuje společnosti A služby (reklama, marketing, poradenství atd.), které budou činit 80 % 

zisku. Proto 20 % bude zdaněno v ČR a 80 % v daňovém ráji, kde může dojít k velmi nízkému 

zdanění. Nelze opomenout skutečnosti, že na určitou skupinu subjektů, které dle určitých kritérií 

lze považovat za daňový ráj, bude aplikována srážková daň ve výši 35 % namísto 15 %.51 Dalším 

příkladem je situace, kdy nadnárodní holdingová společnost má pobočku v ČR, která má zisky 

100 milionů Kč. Tato společnost by při sazbě daně z příjmů právnických osob 19 % zaplatila  

na dani 19 milionů Kč. Ovšem česká pobočka není držitelem nehmotných práv (licence, logo). 

Proto musí držiteli se sídlem v daňovém ráji platit poplatek za nehmotná aktiva, jejichž hodnota je 

velmi těžko určitelná. Jestliže hodnota nehmotného aktiva bude 100 milionů Kč, dojde k přesunu 

celého zdanitelného základu do daňového ráje a ve výsledku bude na dani z příjmů právnických 

osob zaplaceno v ČR 0 Kč. Takovéto praktiky jsou velmi často spojeny s Lucemburskem, členem 

EU, kde sídlí např. společnost Amazon.52Až 10 % světového HDP každého státu nalezneme  

v daňových rájích.53 Dokument „The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the 

Economy and Finances of a Sample of Member States“ za pomoci sofistikovaných matematických 

metod vyčíslil sumu vyjadřující dopad daňových rájů v rámci kauzy Panama Papers na členské 

                                                 

51 DĚRGEL, Martin. Vyšší zdanění plateb do "daňových rájů". Daně a účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 

2018 [cit. 2019-04-03]. ISSN: 2533-4484 

52 ZDRAŽIL, Vladimír. Daňové správy jednotlivých států budou od 1. 4. 2017 lépe spolupracovat v oblasti výměny 

informací u globálně působících firem. Daně a účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 2017 [cit. 2019-

04-04]. ISSN: 2533-4484 

53 Who Owns the Wealth in Tax Havens? Macro Evidence and Implications for Global Inequality In: 

https://www.nber.org [online] [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://www.nber.org/papers/w23805 
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státy EU mezi 109 až 209 miliardy eur. Přičemž kdyby nedocházelo k vyhýbání se daňové 

povinnosti v EU, státy by mohly podpořit vznik až 1,5 milionu pracovních míst.54 Z ČR odtékají 

značné finanční obnosy prostřednictvím nadnárodních společností do zahraničí. ČR je s hodnotou 

4,55 % v odtoku zisků v poměru k HDP na druhém místě v Evropě, přičemž nižší poměr 4,18 % 

má i Irsko, které je daňovým rájem. Dle údajů České národní banky v roce 2017 odteklo z českých 

dceřiných společností zahraničním matkám 280 miliard Kč, v roce 2017 288 miliard Kč.  

Při srovnání relevantních kritérií je to dvakrát více než by tomu mělo být. Zřejmé vysoké částky 

tečou do daňových rájů bez toho, aby v zahraničních jurisdikcích byly zdaněny, jako příklad  

k roku 2018 uveďme Nizozemsko (56,6 miliardy Kč) a Lucembursko (38,6 miliardy Kč).55 V roce 

2016 se Janský a Kokeš zabývali tím, že české společnosti se vztahem k Nizozemsku, Švýcarsku 

a Lucembursku vykazují nejvyšší míru zadlužení, přičemž ukazatel míry zadlužení ukazuje  

na dluhové financování. Dluhové financování je tok pro přesouvání zisků z ČR. Došli tak k závěru, 

že Nizozemsko, Švýcarsko a Lucembursko jsou ve vztahu k ČR daňovými ráji. Janský s Kokešem 

pak vyjádřili doporučení, že vláda ČR by se měla zabývat dluhovým financováním včetně stupně 

finančního tajemství, měla provést analýzu SZDZ, která by měla objasnit vztah k Nizozemsku 

a dalším evropským zemím. Měla by být zjištěna data o dceřiných společnostech, pobočkách, 

stálých provozovnách a jejich vztahu k skutečným beneficiárním vlastníkům. Důkladná analýza 

by dle autorů měla vést k identifikaci mechanismů k optimalizaci daňové povinnosti, jakým je 

například „Double Irish with Dutch Sandwich“. V důsledku toho by ČR měla do svého právního 

řádu zavést daně pro specifické sektory, které byly využity v ostatních evropských zemích.56  

Dle rejstříku daňových rájů poradenské společnosti Bisnode z roku 2018 jsou daňové ráje v EU  

                                                 

54 EVROPSKÝ PARLAMENT. The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances 

of a Sample of Member State, str. 8. In: https://www.europa.eu/ [online] [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572717/IPOL_STU(2017)572717_EN.pdf 

55 Vlastní zpracování vychází z ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Statistika platební bilance. In:cnb.cz [online] 2018[cit. 

2019-04-11]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/analytics/saw.dll?Portal 

56 JANSKÝ, Petr a KOKEŠ Ondřej. Profit-shifting from Czech multinational companies to European tax havens. 

Applied Economics Letters [online]. 2016, 23(16), 1130-1133 [cit. 2019-04-12]. 

DOI:10.1080/13504851.2015.1137543. ISSN 1350-4851. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504851.2015.1137543 
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a Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, 

Malta, Nizozemsko, Velká Británie, prostřednictvím závislých území Guernsey a Jersey.57 

Domníván se, že v rejstříku je opomenuta Belgie, Švýcarsko  

a Irsko. Důvod pro přijetí vlastností daňového ráje státem, spočívá ve skutečnosti, že daňové 

zákony a výše efektivního zdanění mají značný vliv na rozhodnutí nadnárodních společností  

při usazování, tím pádem i tok zahraničních přímých investic. Zahraniční přímé investice mají  

ve středně a dlouhodobém měřítku pozitivní vliv na růst HDP.58 Nizozemsko lze považovat  

za daňový ráj, který umožňuje nadnárodním společnostem za využití SZDZ snížit zdanění 

dividend nebo snížit zdanění zisků převedených od dceřiných společností.59 

2.1. Převodní ceny 

Převodní ceny znamenají určování cen mezi přidruženými společnostmi a osobami. Dle 

OECD jsou společnosti přidružené, když se společnost přímo nebo nepřímo účastní řízení, 

kontroly majetku jiné společnosti, nebo stejné osoby se účastní přímo nebo nepřímo řízení 

podniku, nebo kontroly majetku jiné společnosti. Pro tyto společnosti rozdíl v daňovém základu  

a v daňových sazbách v daňových rájích a v státech s vysokým zdaněním může, jako 

nerezidentským společnostem, zajistit výrazný zisk. Prostřednictvím přesouvání zdanitelných 

příjmů do daňového ráje a upravováním cen v rámci transakcí přidružených společností a osob 

nadnárodní společnosti sníží skupina svůj zdanitelný základ. Transakce v rámci skupiny jsou 

legitimní a nutné, ale opačnou stranou mince jsou problémy, které vyvstanou, když společnost 

určuje ilegálně ceny při transakcích v rámci skupiny. 

Téměř každý stát implementoval princip tržního odstupu pro transakce v rámci skupiny, 

ale problém pro určení převodních cen dle principu tržního odstupu jsou chybějící srovnatelné 

                                                 

57 ŠTĚPÁNOVÁ, Petra. Z daňového ráje je řízeno 12 805 firem. Nejméně za poslední roky. In: www.bisnode.cz 

[online]. 19. ledna 2019[cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/z-

danoveho-raje-je-rizeno-12805-firem-nejmene-za-posledni-roky/ 

58 MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ FOND. Offshore Financial Centers IMF Background Paper In: www.imf.org [online]. 

23. června 2000[cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm 

59 MARUF, Kamrul Hoque. International Tax Avoidance and Tax Havens. The Cost management. [online]. 2017. 

45(1). [cit. 2019-04-13]. ISSN: 1817-5090. Dostupné z: 

http://www.icmab.org.bd/images/stories/journal/2017/Jan-Feb/11.Update_Income.pdf. 
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transakce nepřidružených společností.60 Příkladem z praxe duševního vlastnictví je téměř 

nemožnost určení přiměřených cen za design, ochranné známky nebo know-how. 

Převodní ceny se řídí principem tržního odstupu. Ten stanoví cenu transakce mezi dvěma 

spojenými osobami, tak, jakoby proběhla mezi dvěma nespojenými osobami za obvyklých tržních 

podmínek. Za podmínky správného nastavení převodních cen, je zisk správně rozdělen mezi dva 

účastníky transakce, čímž je správně rozdělen i daňový základ. Ovšem aplikace tržního principu 

se setkává v určitých případech s překážkami. Tyto překážky jsou spojeny zejména určováním cen 

duševního vlastnictví. U duševního vlastnictví je aplikace tržního odstupu nemožná nebo velmi 

nepřesná a toho společnosti ve sporných situacích využívají a převádějí zisk do zahraničí.61 

Problematikou převodních cen se zabývají 3 Akce OECD proti erozi daňového základu  

a přesouvání zisků – Base Erosion and Profit Shifting (dále jen „BEPS“), které identifikují 

problémy při aplikaci principu tržního odstupu. 

 Akce 8 Transakce, jejichž předmětem je nehmotný majetek, 

 Akce 9 Transakce rizika, 

 Akce 10 Transakce ekonomicky racionální z pohledu skupiny, ale ekonomicky 

iracionálního z pohledu jednotlivce;  

Upravení dokumentu OECD „Transfer Pricing Guidelines“ v bodech, kde bude zvýšená 

pozornost věnována skutečným ekonomickým aktivitám namísto smluvního uspořádání 

smluvních záležitostí účastníků transakce. Transfer rizika lze brát daňově v úvahu, jestliže bude 

splněna podmínka, že provádění rozhodovacích procesů je skutečné. Dále vysoce kapitalizovaným 

subjektům, jež jsou bez výkonu skutečných ekonomických aktivit, lze přiřadit nízkou částku  

ze zisku, které odpovídá bezrizikové úrokové sazbě.62 

První pohled vychází z dokumentu OECD „Transfer Pricing Guidelines“ a druhý 

z dokumentu EU „Transfer Pricing Documentation“ třetí z pokynů Generálního finančního 

ředitelství (dále jen „GFŘ“) „Pokyn D-332, Pokyn D-333, Pokyn D-334“. 

Národní kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) ve své zprávě upozorňuje na riziko převodních 

cen, resp. na transakce učiněné mezi kapitálově nebo personálně propojenými osobami. 

                                                 

60 DESAI M.A., FOLEY C.F., HINES J.R. Economic effects of regional tax havens, září 2004, str. 5, In www.nber.org 

[online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://www.nber.org/papers/w10806.pdf  

61 DHARMAPALA, Dhammika. What problems and opportunities are created by tax havens? In: elsevier.com 

[online]. 2008.4. [cit. 2019-04-15]. ISSN: 1279146 

62 OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, OECD Publishing, 

Paris, In. doi.org [online]. 2017 [cit. 2019-04-15] Dostupné z: https://doi.org/10.1787/tpg-2017-en. 
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V důsledku nedostatečné regulace převodních cen v ČR je dle NKÚ možné daňově optimalizovat 

prostřednictvím daňových rájů. Jedinou povinností právnických osob v českém právním řádu, 

která se k problematice vztahuje, je podání přílohy daňového přiznání, ve které je uveden přehled 

transakcí mezi takovými osobami a jejich vyčíslení. Povinnost ohledně přílohy k daňovému 

přiznání je účinná od roku 2014.63 

Fungování tohoto schématu se dá popsat na případu Nizozemsko, Starbucks a Komise 

SA.38374. Správce daně v Nizozemsku zvýhodnil společnost Starbucks Manufacturing EMEA 

BV (dále jen „Starbucks Manufacturing“). Rozhodnutí uměle snižovalo daňovou zátěž Starbucks 

Manufacturing, díky čemuž Starbucks Manufacturing platil vysoké licenční poplatky za výrobní 

know-how společnosti Alki se sídlem ve Velké Británii, která je součástí skupiny Starbucks. 

K umělému snížení daňové zátěže docházelo také platbami neúměrně vysokých cen za prodej 

zboží mezi Starbucks Manufacturing a Starbucks Cofee Trading SARL sídlící ve Švýcarsku. 

Komise prokázala, že výše poplatků neodrážela tržní hodnotu, a navíc Starbucks Manufacting byla 

jedinou společností ze skupiny, která know-how licenční poplatky musela platit, ačkoliv ostatní 

společnosti skupiny Starbucks jsou v identické situaci ohledně využívání know-how jako ona. 

V důsledku byla převáděna velká část zdanitelného zisku do Velké Británii, kde Alki nebyla 

povinna platit daň z příjmu právnických osob.64 

2.2. Zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění 

Princip zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění (dále jen „SZDZ“) je v podstatě 

jednoduchý. Jestliže SZDZ mezi státy A a B neumožňuje zdanit dividendy vyplacené ze státu B 

do státu A, a jestliže SZDZ mezi státy A a C neumožňuje zdanit dividendy vyplacené ze státu C 

do státu A, investor ze státu C vyvine úsilí k investici do státu B prostřednictvím dceřiné 

společnosti ve státě A. Účelem takového jednání je osvobození od zdanění dividend, které by 

v případě přímé investice ze státu C do státu B byly zdaněny. Takové využívání SZDZ se nazývá 

treaty shopping.  

                                                 

63 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD. Kontrolní závěry z kontrolních akcí - 17/21: Správa daně z příjmů právnických 

osob. In. NKU.CZ [online] 2017 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.nku.cz/assets/kon-

zavery/K17021.pdf 

64 EVROPSKÁ KOMISE. Komise ukládá pokutu společnostem Fiat v Lucembursku a Starbucks v Nizozemsku za 

neoprávněné daňové výhody. In: http://europa.eu [online] 21. října 2015[cit. 2019-04-17]. Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_cs.pdf 
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Nástrojem proti treaty shopping je tzv. omezení výhod. V SZDZ se nazývá i „omezení 

výhod“, smíšená ustanovení, zabránění zneužití. ČR ve svých SZDZ většinou omezení výhod 

nemá, např. SZDZ s Nizozemskem z 1974, ale od roku 2006 se ve SZDZ vyskytují častěji. Jelikož 

Nizozemsko funguje právě na bázi Treaty shopping se svými bývalými územími, určitě by stalo 

za zvážení uvést SZDZ do souladu s mezinárodními standarty dle OECD.65 Nizozemsko funguje 

jako stát, který má spoustu smluv o ochraně a podpoře investic, je to preferenční daňový režim 

 a jeho prostřednictvím jsou aktiva přesouvána do států s nízkým zdaněním.66 

Akce 6 OECD iniciativy proti BEPS se týká změn znění Modelové smlouvy OECD 

o zamezení dvojího zdanění z roku 2017 za účelem zamezení využívání situací, kdy je jediným 

smyslem využití SZDZ snížení efektivního zdanění. 

Z preambule a textace smluv by mělo vyplývat, že smlouva není prostředek k vytvoření 

příležitosti k nezdanění, nebo snížení zdanění skrze daňové úniky nebo vyhýbání se daňové 

povinnosti.67  

Komise v případě Lucembursko, McDonald’s a Komise SA.38945 na rozdíl od ostatních 

velkých případů nadnárodních společností rozhodla, že se o státní podporu dle článku 107. odst. 1 

SFEU nejednalo. Daňový rezident McDonald ‘s Europe Franchising v Lucembursku byl dceřinou 

společností McDonald ‘s Corporation sídlící v USA. McDonald ‘s Europe Franchising měla 

pobočku v USA a ve Švýcarsku. McDonald ‘s Europe Franchising disponovala franšízovými 

právy od McDonald ‘s Corporation, které následně vnitropodnikově převedla na svoji pobočku 

v USA. Švýcarská pobočka vydávala licence franšízových práv franšízantům a prostřednictvím 

licenčních poplatků od franšízantů, které následně převáděla přes dceřinou společnost McDonald 

‘s Europe Franchising v Lucembursku na pobočku v USA. 2009 lucemburský správce daně 

rozhodl, že McDonald ‘s Europe Franchising na základě SZDZ není povinna k dani z příjmů 

právnických osob v Lucembursku, protože ji dle SZDZ může platit v USA. McDonald ‘s Europe 

Franchising a její švýcarská pobočka byla povinna podávat daňové přiznání a prokazovat,  

že licenční poplatky jsou příslušné ke zdanění ve Švýcarsku a v USA. Druhé daňové rozhodnutí 

lucemburského správce daně se ztotožnilo s argumentem skupiny McDonald ‘s, která tvrdila,  
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že pobočka v USA není stálá provozovna dle práva USA, ale stálá provozovna dle lucemburského 

práva. V důsledku druhého rozhodnutí již nemusela skupina prokazovat, že licenční poplatky 

nejsou daňově příslušné v Lucembursku. Šetření Komise se zaměřilo na to, zdali Lucembursko 

záměrně derogovalo ustanovení svého právního řádu a zvýhodnilo společnost McDonald  

s výkladem svých předpisů a SZDZ mezi USA a Lucemburskem. Údajná úmyslná derogace  

a údajný záměrný výklad předpisů měly vést ke dvojímu nezdanění licenčních poplatků 

převedených na pobočku v USA. Komise došla k závěru, že Lucembursko se nedopustilo zneužití 

SZDZ mezi Lucemburskem a USA, tím, že došlo k exempci pobočky v USA ze zdanění.68 

2.3. Škodlivé daňové praktiky a daňová rozhodnutí 

Prostřednictvím škodlivých daňových praktik dochází k přesunu zisků do státu s nízkým 

zdaněním, přestože místo skutečné hospodářské aktivity zůstává stejné. Škodlivé daňové praktiky 

se aplikují například preferenčními daňovými sazbami na příjmy z držby práv duševního 

vlastnictví (jedná se o tzv. patent box, který snižuje daňovou sazbu na licenční poplatky). 

Nejčastější metody k převodu zisku je využívání odpočítatelnosti úroků z úvěru, kterým se budu 

věnovat v rámci části třetí diplomové práce nebo fiktivní převodní ceny v rámci 

vnitropodnikového financování. 

Škodlivé daňové praktiky jsou spojeny se závaznými posouzeními daňových sazeb 

v různých jurisdikcích, přičemž účelem posouzení bývá poskytnutí daňových výhod určitým 

poplatníkům. Daňové výhody mají za cíl daňové poplatníky přesvědčit k umělému přesunutí zisku. 

V ČR je institut rozhodnutí o daňovém režimu zakotven pod názvem závazné posouzení dle § 

38nd ZDP a o závazné posouzení mohou žádat pouze nerezidenti dle § 2 odst. 3 ZDP nebo § 17 

odst. 4 ZDP.  O závazné posouzení o převodních cenách dle § 38nc ZDP mohou žádat čeští daňoví 

rezidenti, fyzické i právnické osoby. Orgán příslušný k vydávání těchto posouzení je GFŘ. 

Závazná posouzení dle § 38nc a § 38nd ZDP se v mezinárodním právu nazývají tax rulings a jsou 

předmětem mezinárodní výměny informací při správě daně dle směrnice o spolupráci při správě 

daní III (dále jen „DAC III“). Dále může výměna informací probíhat na základě SZDZ, smluv 

o výměně v daňových záležitostech nebo zejména na základě úmluvy o vzájemné správní pomoci 

v daňových záležitostech, vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 2/2014 Sb. m. s. (dále 
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jen „Štrasburská úmluva“). Smyslem takové výměny je sdílení tax rulings v případech, kdy má 

přeshraniční dopad. V souvislosti s ČR půjde nejčastěji o závazné posouzení dle § 38nc a § 38nd 

ZDP. Ovšem problematickým bodem výměny je jejich stručnost, jelikož výměna informací 

obsahuje pouze informaci o vydání tax ruling, koho se týká a stručný popis tax ruling.69 

Oznamovací povinnost ČR se vztahovala v roce 2016 na 45 jednostranných předběžných cenových 

ujednání v rámci EU a na 10 ujednání odehrávajících se mimo EU. V roce 2016 ČR vyhověla 18 

z 20 nabídek, co se týká EU, a 2 nabídkám mimo EU nevyhověla vůbec.70 Daňové správy 

některých států EU fungují jako daňové ráje, protože jim poskytují téměř nulové efektivní zdanění 

vlastními rozhodnutí o daňovém režimu. Rozhodnutí o daňovém režimu byla v uvedených 

případech založena na fiktivní hospodářské aktivitě bez jakéhokoli souladu s realitou. Skupiny 

nadnárodních společností využívají svobody usazovaní v rámci vnitřního trhu k přesouvání zisku 

za pomoci nástrojů využívajících nesouladu v daňových a soukromoprávních předpisech. Dochází 

k tomu, i přestože jsou tyto státy členy EU a OECD. 

Další škodlivou daňovou praktikou je situace, kdy se společnosti v rámci skupiny vyhýbají 

zdanění v zahraniční prostřednictvím obcházení konceptu stálé provozovny. V českých daňových 

předpisech se vznik stálé provozovny vyhodnocuje dle § 22 odst. 2 ZDP nebo dle SZDZ. Stálá 

provozovna je pouze daňový pojem. V souladu s principy OECD s ohledem na alokaci zisků  

a ztrát se na stálou provozovnu hledí jakoby se jednalo o samostatný podnik. Stálá provozovna 

v podstatě představuje právo státu na zdanění příjmů, které vycházejí z jeho zdrojů. Stálá 

provozovna ovšem nepodává daňové přiznání, ačkoliv je to právní konstrukt podobný podniku.  

Za stálou provozovnu podává daňové přiznání poplatník.71 Vznik stálé provozovny nevede 

k vynětí zahraničních příjmů dle ZDP, nýbrž ZDP aplikuje mezinárodní zdanění příjmů.72 

Konkrétně se jedná o zneužívání stálé provozovny, jejíž titul vzniká z titulu činnosti zástupce, dále 

přípravné a pomocné činnosti představující výjimky pro vznik stálé provozovny a fragmentace 
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činnosti společnosti na několik dílčích aktivit, u nichž je následně tvrzen pomocný a přípravný 

charakter stálé provozovny.73  

Ve věci Lucembursko, Fiat a Komise SA.38375 vyšetřované Komisí lucemburský správce 

daně zvýhodnil společnost Fiat Finance and Trade ze skupiny Fiat, která poskytuje ostatním 

členům skupiny Fiat finanční služby, např. vnitroskupinové úvěry, rozhodnutím o daňovém 

režimu, které neodpovídalo realitě. Zdanitelný zisk společnosti Fiat Finance and Trade bylo dle 

Komise možno stanovit vypočtením návratnosti kapitálu vynaloženého na její finanční aktiva. 

Metodika aplikovaná lucemburským správcem daně nebyla v souladu s realitou, protože uměle 

snižovala daňovou zátěž společnosti. V případě, že by odhady kapitálu a odměny společnosti Fiat 

and Finance Trade byly v souladu s tržními podmínkami, zdanitelné zisky v Lucembursku by byly 

dvacetkrát vyšší.74 

Belgická daňová správa od roku 2005 svými rozhodnutími zvýhodňovala cca 

35 společností. Základem pro toto zvýhodnění byl daňový předpis, který umožnil nadnárodním 

společnostem nižší zdanění kvůli „nadměrnému zisku“. Odůvodnění pro existenci takového 

zvýhodnění spočívalo ve skutečnosti, že společnosti v rámci nadnárodní skupiny kvůli synergii, 

reputaci, klientům, síti dodavatelů a dalším faktorům dosahují nadměrných zisků. V porovnání se 

společnostmi s podobnou obchodní činností tyto nadnárodní společnosti dosahovaly mezi 50 % - 

90 % nižšího zdanění. Belgická daňová správa argumentovala, tak že toto zvýhodnění je nutné, 

kvůli zamezení dvojitého zdanění při přeshraničním obchodu. Opak byl pravdou, protože 

společnosti dosahovaly dvojího nezdanění. Belgie tudíž naplnila čl. 107 odst. 1 SFEU týkající se 

nedovolené státní podpory.75  

Rozhodnutí Komise ve věci Lucembursko, Amazon a Komise SA.38944 se zabývá 

daňovým zvýhodněním poskytnutým lucemburskou daňovou správou ve prospěch dceřiných 
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společností skupiny Amazon, usazených v Lucemburku, Amazon EU and Amazon Europe 

Holding Technologies, jejichž mateřskou společností byla Amazon Inc. Amazon EU v rámci 

skupiny byla provozní společností, které měla 500 zaměstnanců. Každý nákup na portálu Amazon 

v členském státě EU byl uzavřen s touto společností. Amazon Europe Holding Technologies 

neměla žádné zaměstnance, kanceláře ani obchodní činnost a jednala jako prostředník mezi 

Amazon Inc. a Amazon EU, přičemž byla držitelem práv duševního vlastnictví pro Evropu v rámci 

smlouvy o sdílení nákladů s Amazonem Inc. Amazon Europe Holding Technologies neužívala 

práva duševního vlastnictví, pouze poskytovala licenci k využití onoho duševního vlastnictví 

Amazonu EU a platila licenční poplatky za použití práva duševního vlastnictví společnosti 

Amazon Inc. v USA. Amazon EU byla daňovým poplatníkem v Lucembursku povinným k dani 

z příjmů právnických osob, ale společnost Amazon Europe Holding Technologies kvůli své právní 

formě, limited partnership, daňovým poplatníkem nebyla. U limited partnership se povinnost  

ke zdanění vztahuje pouze na úrovni jejich společníků, kteří byli usazeni v USA, avšak svoji 

daňovou povinnost odložili. Komise dospěla k závěru, že rozhodnutí daňové správy 

v Lucembursku  

o daňovém režimu skupiny Amazon představovalo nedovolenou státní podporu dle článku 107 

odst. 1 SFEU, která umožňovala skupině Amazon snižovat zdanitelný základ. Licenční poplatky 

placené Amazon EU Amazon Europe Holding Technologies byly považovány za přemrštěné 

a nereflektovaly reálnou ekonomickou aktivitu. Amazon EU byla jedinou společností, která 

provozovala obchodní činnosti na území EU a Amazon Europe Holding byla pouze prázdnou 

buňkou, která poskytovala exkluzivní právo duševního vlastnictví Amazon EU, jediným jejím 

účelem byla platba licenčních poplatků za využívání práva duševního vlastnictví. Licenční 

poplatky neodpovídaly tržnímu principu, který má být na převodní ceny v rámci společnosti 

aplikován. Závazné rozhodnutí lucemburské daňové správy umožnilo mezi lety 2006 a 2014 

vyhnout se zdanění tři čtvrtin zisků na území EU. Skupina Amazon je v důsledku rozhodnutí 

povinna doplatit tyto tři čtvrtiny zisků lucemburské daňové správě, což představuje 250 milionů 

eur.76 
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Ve věci Nizozemsko, IKEA a Komise SA.46470 se jedná o stále probíhající vyšetřování, 

které se soustředí na dvě předběžná posouzení převodních cen, která byla vydána nizozemskou 

daňovou správou ve prospěch společnosti IKEA Systems BV (dále jen „Systémy“) z let 2006  

a 2011 (dále jen „posouzení“). Společnost Systémy je tvůrcem franšízové koncepce společnosti 

IKEA, jejímž předmětem jsou práva duševního vlastnictví. Systémy udělovaly tuto franšízovou 

koncepci obchodům IKEA na celém světě (Inter IKEA Group). Na základě posouzení bylo 

umožněno společnosti Systémy si ze základu daně odečíst licenční poplatky, které dluží někdejším 

právním vlastníkům práv duševního vlastnictví. Někdejší právní vlastníci jsou dvě holdingové 

společnosti Inter IKEA se sídlem v Lucembursku (do 2009) a v Arubě (2010-2011). Společnost 

Systémy v roce 2011 přestala platit licenční poplatky, protože získala práva duševního vlastnictví. 

Aby tato společnost splatila akvizici práv duševního vlastnictví, získala půjčku od nadace Inter 

IKEA se sídlem v Lichtenštejnsku. Posouzením bylo umožněno, že si Systémy mohly odečíst  

od svého základu daně úroky zaplacené v souvislosti s uvedenou půjčkou od nadace Inter IKEA 

v Lichtenštejnsku. Komise zjišťuje, jestli byla skupina IKEA v Lichtenštejnsku zvýhodněna 

posouzeními. Jádro problému obou posouzení spočívá v tom, že převodní ceny licenčních 

poplatků v rámci vnitropodnikových transakcí byly značně odlišné od cen, které by si mezi sebou 

účtovaly nezávislé podniky, které by jednaly za srovnatelných okolností a za obvyklých tržních 

podmínek. Celý systém dle Komise způsobil, že zdánlivě nepřiměřené vysoké a licenční poplatky 

a úroky nezdanění jsou podstatné části zisku, který byl následně převeden do jurisdikcí s nízkým 

zdaněním.77 

Nutno dodat, že se nejedná o první případ využívání škodlivých daňových praktik 

společností IKEA. V minulosti využívala schéma, které ji umožňovalo snižovat daňovou 

povinnost. Ačkoliv je skupina IKEA celosvětovým prodejcem nábytku, nebyla organizována jako 

korporace, ale jako charitativní nezisková organizace Stichting Ingka Foundation se sídlem  

v Nizozemí, přičemž taková forma uspořádání byla vyjmuta ze zdanění. Stichting Ingka 

Foundation byla vlastníkem společnost Ingka Holding, která byla mateřskou společností téměř 
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všech dalších společností IKEA. Takové uspořádání umožňovala skupině IKEA držet zisky 

v takové entitě, aniž by byly zdaněny.78 

Domnívám se, že kdyby fungovala efektivnější a rozsáhlejší výměna informací při správě 

daní ohledně posouzení o daňovém režimu v souvislosti s převodními cenami a stálou 

provozovnou, bylo by možné takovému rozsáhlému nelegitimnímu daňovému plánování zabránit. 

Jelikož se jedná o skupiny společností, které jsou aktivní i v ČR, lze uvažovat o tom, zdali česká 

daňová správa by neměla zvážit určité kroky, které by vedly k zaplacení daně v ČR.  

 

2.4. Double Irish with Dutch Sandwich 

Double Irish with Dutch Sandwich představuje vyhýbání se daňové povinnosti, které ke 

své realizaci využívá irské a holandské dceřiné společnosti. Prostřednictvím dceřiných společností 

dochází k přesouvání zisků z americké mateřské společnosti, která prodává zboží na určitém trhu, 

za účelem téměř nebo úplně nulového zdanění. Celé schéma spočívá v tom, že právo duševního 

vlastnictví je převedeno na dceřiné společnosti a prostřednictvím platby licenčních poplatků 

dochází k odtoku zisků z dceřiných společností do mateřské společnosti, nejčastěji ve Spojených 

státech amerických (dále jen „USA“) nebo v offshore jurisdikci s nízkým nebo nulovým zdaněním 

(např. Bermudy). Důležité je zmínit, že zisky jsou přesunuty nejdřív skrz první irskou dceřinou 

společnost, poté do holandské dceřiné společnosti, a nakonec do druhé irské dceřiné společnosti, 

která sídlí v daňovém ráji. První irská dceřiná společnost, vlastnící právo duševního vlastnictví 

přijme drahé licenční poplatky, které plynou z prodeje na určitém trhu. Zdanění zisků z prodeje 

v USA je rapidně sníženo zdaněním v Irsku. Navíc díky mezerám v irských zákonech, může dojít 

k převodu zisků na dceřinou společnost sídlící na Bermudách, přičemž se jedná o společnost 

založenou podle irského práva, čímž je dosaženo, že skupina nemusí v porovnání se zdaněním 

v USA danit téměř nic. Další třetí dceřiná společnost sídlící v Irsku, která zajišťuje prodej 

v Evropě, může prostřednictvím holandské společnosti převést svoje zisky na první dceřinou 

společnost v Irsku, a tudíž se dostane se do stejného postavení, kdy může přesunout své zisky 
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druhé dceřiné společnosti na Bermudách a dosáhnout nulového zdanění.79 V Irsku by byla 

společnost povinna k dani z příjmu právnických osob ve výši 12,5 %, ale za pomoci tohoto 

schématu může dosáhnout nulového zdanění.80 

 

Přesně toto schéma bylo předmětem vyšetřování Komise v před vydáním rozhodnutí 

Komise 2017/1283 ze dne 30. srpna 2016, v němž bylo přijato stanovisko dle kterého daňová 

rozhodnutí vydaná irskou daňovou správou z roku 1991 a 2017 ve prospěch skupiny Apple, 

konkrétně společností Apple Sales International (dále jen „ASI“) a Apple Operations Europe (dále 

jen „AOE“) (dále jen „sporná daňová rozhodnutí‘) představovaly státní podporu ve smyslu čl. 107 

SFEU. Irsko porušilo čl. 108 odst. SFEU. Apple bylo uloženo vrátit poskytnutou podporu zpět. 

Spornými daňovými rozhodnutími byly schváleny metody, jakými společnosti ASI a AOE 

přiřazovaly zisk svým irským pobočkám. Metody přiřazení zisku schválené v sporných daňových 

rozhodnutích umožňovaly ASI a AOE určit výši daně z příjmu právnických osob, kterou měli 

platit v Irsku.  

 

                                                 

79 KAGAN Julia, MURPHY Chris. Double Irish With A Dutch Sandwich, str. 5. In: www.investopedia.com [online] 

19. března 2019[cit. 2019-04-42]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/d/double-irish-with-a-

dutch-sandwich.asp 

80 MARUF, Kamrul Hoque. International Tax Avoidance and Tax Havens. The Cost management [online]. 2017. 

45(1). [cit. 2019-04-22]. ISSN: 1817-5090. Dostupné z: 

http://www.icmab.org.bd/images/stories/journal/2017/Jan-Feb/11.Update_Income.pdf. 
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Zdroj: Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1283 ze dne 30. srpna 2016 o státní podpoře SA.38373  

 

Na obrázku je struktura společnosti Apple v Irsku a USA Z pěti společností v Irsku 

zapsaných v obchodním rejstříku v Irsku jsou tři společnosti daňovými rezidenty. ASI je dceřinou 

společností AOE, AOE je dceřinou společností Apple Operations International (dále jen „AOI“), 

AOI je dceřinou společností Apple Inc. ASI a AOE byly zapsány v obchodním rejstříku v Irsku, 

ale po dobu platnosti sporných daňových rozhodnutí nebyly v Irsku daňovými rezidenty. Během 

tohoto období nebyly daňovými rezidenty v žádné jiné jurisdikci, lze je označit pro účely daňového 

rezidenství jako společnosti „bez státní příslušnosti“. Oddíl 21 A irského zákona Taxes 

Consolidation Act z roku 1997 (dále jen „zákon TCA 97“) umožnil, že významné společnosti 

zapsané v obchodním rejstříku v Irsku a vykonávající obchodní činnost v Irsku, které byly 

centrálně spravovány a řízeny z místa mimo Irsko, nebyly považovány za daňové rezidenty v Irsku. 

Aniž by současně bylo požadováno, aby tyto společnosti měly jinou daňovou příslušnost. ASI  

a AOE měly právo využívat duševního vlastnictví společnosti Apple a právo umožňující prodej  

a výrobu produktů Apple mimo Severní a Jižní Ameriku, a to na základě tzv. dohody sdílení 

nákladů se společností Apple Inc. Metoda rozvržení zisku schválená spornými rozhodnutí neměla 

žádné faktické ani hospodářské odůvodnění. Většina zisků z prodeje produktů Apple byla 

přiřazena AOE a ASI. ASI a AOE poskytovaly Apple Inc. každoroční platby určené na financování 

výzkumu a vývoje prováděných jejich jménem v USA. Tyto náklady byly každoročně odečítány 

ze zisků zaznamenaných ASI a AOE. Každoroční odečtení nákladů od zisků vedlo k efektivnímu 

zdanění příjmů právnických osob skupiny Apple ve výši mezi 0,05 % až 0,005 %. 
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Metoda přiřazování zisků ve sporných rozhodnutích je v rozporu s nezávaznými pokyny 

OECD pro mezinárodní zdaňování, konkrétně čl. 9 odst. 1 vzorové úmluvy OECD o daních 

z příjmu a majetku věnovaném „přidruženým podnikům“ a čl. 7 odst. 2 vzorové úmluvy OECD  

o daních z příjmu a majetku věnovaném „obchodním ziskům“.81 

  

                                                 

81 EVROPSKÁ KOMISE. Rozhodnutí 2017/1283. In: europa.eu [online] 30. srpna 2016[cit. 2019-04-22]. Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1283&from=EN 
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2.5. Aspekty boje proti daňovým rájům  

Za efektivní nástroj, jak úspěšně zdaňovat subjekty, kteří jsou rezidenty v daňových rájích 

a nerezidenty ve státech zdroje příjmu, je účinné zdanění nerezidentů. Způsoby zdanění jsou 

srážková daň, zdanění stálých provozoven na základě skutečné ekonomické činnosti v zemi zdroje 

příjmů, zdanění společnosti dle místa skutečného řízení, použití metody tržního odstupu 

při určování převodních cen, SZDZ a legislativní určení omezení pro daňové ráje.  

Fungování srážkové daně bych chtěl popsat na následujícím případu. Subjekt A je 

společnost v ČR, subjekt B je společnost v daňovém ráji. B poskytne A službu (např. marketing) 

a A za tuto službu poskytne B platbu. Na platbu bude aplikována sazba daně 35 %, a proto subjekt 

B získá pouze 65 % z předmětné ceny služby. Je vysoce pravděpodobné, že ji plátce – subjekt A 

odvede, jinak by se správce daně s touto daňovou povinností obrátil na něj.82 Kritérium daňového 

ráje pro účely srážkové daně je stanoveno v § 36 odst. 1 písm. c) ZDP, který stanoví, že subjektem 

srážkové daně je poplatník, jnež není členský státem EU (např. Irsko, Malta, Nizozemsko, 

Lucembursko), státem EHP (Lichtenštejnsko, Švýcarsko), třetím státem se kterým má ČR 

uzavřeno SZDZ  (Hong Kong), nebo smlouvu o výměně daňových informací pro oblast daně 

z příjmu (Jersey, Guernsey, Britské Panenské Ostrovy), nebo státem, který podepsal Štrasburskou 

úmluvu a její protokol (126 států).83 O efektivitě srážkové daně se dá pochybovat, jelikož z její 

aplikace jsou vyloučeny státy, které jsou daňovými ráji. 

Další uvedené nástroje (zdanění stálých provozoven na základě skutečné ekonomické 

činnosti ve státě zdroje příjmů, zdanění společnosti dle místa skutečného řízení, použití metody 

tržního odstupu při určování převodních cen, SZDZ, legislativní určení omezení pro daňové ráje, 

a další nástroje) jsou předmětem legislativní aktivity mezinárodní organizace OECD. 

OECD je jedním z nejvýznamnějších globálních hráčů na poli mezinárodní iniciativy proti 

daňovým rájům. Po finanční krizi mezi lety 2008 a 2009 došlo k zintenzivnění úsilí spravedlnosti 

mezinárodního daňového systému. V letech 2011 a 2012 se ve Výboru pro fiskální záležitosti 

(Committee on Fiscal Affairs, dále jen „CFA“) OECD státy shodly, že je nutné bojovat proti 

agresivnímu daňovému plánování, jelikož eroze daňových základů a přesouvání zisků je  

                                                 

82 DĚRGEL, Martin. Vyšší zdanění plateb do "daňových rájů". Daně a účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 

2018 [cit. 2019-04-23]. ISSN: 2533-4484 

83 DĚRGEL, Martin. Srážková daň a služby ze Seychel. Daně a účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 2019. 

[2019-04-23] ISSN: 2533-4484 
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pro všechny státy škodlivá. Publikací zprávy „Addressing Base Erosion and Profit Shifting“ 

v únoru 2013 byl definován problém, kterým byl předmětem zájmu CFA. Následně 

prostřednictvím publikace dokumentu „Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting“ 

v červenci 2013 byla konkretizována myšlenka, že ke zdaňování zisku má docházet v místě 

ekonomické aktivity, která zisk vytvořila. O dva roky později v září 2015 bylo publikováno 14 

akcí, jejichž obsahem byla doporučení, která mají výrazně omezit možnosti nadnárodních firem 

nelegitimně optimalizovat své daňové povinnosti. ČR společně s dalšími členskými zeměmi 

OECD projekt BEPS v září 2015 schválila.  

Projekt BEPS obsahuje: 

• Akce 1: Daňové výzvy digitální ekonomiky 

• Akce 2: Neutralizace efektů hybridních schémat 

• Akce 3: Zavedení efektivních pravidel pro zdaňování ovládaných zahraničních 

společností (CFC pravidla) 

• Akce 4: Omezení odečitatelnosti úroků 

• Akce 5: Efektivnější čelení škodlivým daňovým praktikám 

• Akce 6: Předcházení zneužívání smluv o zamezení dvojímu zdanění 

• Akce 7: Předcházení umělému vyhýbání se statusu stálé provozovny 

• Akce 8-10: Přizpůsobení převodních cen ekonomické aktivitě 

• Akce 11: Měření a monitorování BEPS 

• Akce 12: Povinné oznamování daňově optimalizačních schémat 

• Akce 13: Dokumentace k převodním cenám a zpráva podle jednotlivých zemí 

(country-by country reporting) (dále jen „CbCR“) 

•  Akce 14: Zefektivnění mechanismu řešení případů dohodou84 

Reakcí na OECD iniciativu proti BEPS je Balíček proti daňovým povinnostem EU, jehož 

součástí je ATAD, CCTB, CCCTB, DAC.85 Ještě předtím byla schválena směrnice Rady EU 

                                                 

84 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Veřejná konzultace: Mezinárodní iniciativy proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem v oblasti přímých daní. In: mfcr.cz [online] 22. dubna 2016 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/mezinarodni-spoluprace/aktuality/2016/mezinarodni-iniciativy-proti-

vyhybani-se-24656 

85 EVROPSKÁ RADA. Balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem. In: 

https://www.consilium.europa.eu/[online] 2016 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: 

https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/anti-tax-avoidance-package/ 
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2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných 

společností z různých členských států. 

Balíček se zaměřuje na obtíže při určování země, kde má být příjem nadnárodní společnosti 

zdaněn. Obtíže vycházejí ze skutečnosti, že nadnárodní společnosti uměle přesouvají zisky  

do jurisdikcí s nejnižšími daněmi a využívají je k minimalizaci svých daní. Důležitý prvek balíčku 

je představován vyjasněním a zefektivnění složitých a neprůhledných daňových předpisů, které 

umožňují využívání agresivního daňového plánovaní. Vedle toho je rovněž cílem balíčku, aby 

daňové systémy upřednostňovaly kapitálové financování před dluhovým. A taktéž dalším cílem je 

dosáhnout větší spravedlnosti na trzích, kdy se na jedné straně společnostem využívajících 

agresivního daňového plánování otevírají možnosti k získání výhody na trhu způsobené nižšími 

náklady a vyšším ziskem, na straně druhé pak společnostem potýkajícím se s dvojím zdaněním se 

pole působnosti zužuje. Všechny skutečnosti jsou důsledkem zvýšené intenzity přeshraničního 

obchodu, globalizace, škodlivé daňové konkurence mezi státy. EU sice v 90. letech přijala 

směrnici o mateřských a dceřiných společnostech, směrnici o úrocích a licenčních poplatcích  

a kodex chování pro zdaňování podniků, ale tyto prostředky se dostatečně neosvědčily. Balíček 

stanovuje pět cílů: 

 Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob 

 Zajištění efektivního zdanění v místě, kde byl vytvořen zisk 

o Sjednocení místa zdanění s místem vytváření zisků a zajištění efektivního zdanění 

zisků 

o Zlepšení rámce EU pro převodní ceny 

o Vytvoření vazby mezi preferenčními režimy a místem, kde byla hodnota vytvořena 

 Dodatečná opatření k vytvoření lepšího daňového prostředí pro podniky 

o Možnost započtení zahraničních ztrát 

o Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění 

 Další pokrok v otázkách daňové transparentnosti 

o Jednotnější přístup k nespolupracujícím daňovým jurisdikcím třetích zemí 

o Další činnost ve věci transparentnosti zdaňování právnických osob, například 

možnost podávat zprávy podle jednotlivých zemí 

 Nástroje EU pro koordinaci 

o Zlepšení koordinace členských států v otázce daňových auditů 

o Reforma Skupiny pro kodex chování (zdanění podniků) a Platformy pro řádnou 

správu daní 
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Dle mého názoru se velmi ambiciózní plán snaží EU skutečně prosazovat, neboť 

v legislativním procesu jsou schvalovány směrnice, které naplňují body jeho programu. Společný 

cíl konsolidovat základ daně z příjmu právnických osob je součástí směrnice CCCTB. Na zajištění 

efektivního zdanění v místě, kde byl vytvořen, míří směrnice ATAD. Možnost započtení 

zahraničních ztrát je upravena ve směrnici CCTB. Daňová transparentnost je řešena směrnicemi 

DAC. Domnívám se, že vhodným postupem je, když bude docházet k postupné harmonizaci 

i v oblasti přímých daní v EU, aby došlo k vytvoření skutečného vnitřního trhu. Názorově se tak 

ztotožňuji s významem balíčku, a tudíž jsem se rozhodl balíček rozebrat více podrobně.  

Dle mého názoru je nejsilnějším nástrojem, jak zamezit škodlivým praktikám daňových 

rájů mezinárodní výměna informací. Pojem mezinárodní spolupráce při správě daní není v českém 

právu vymezen. Základním stavebním kamenem pro mezinárodní spolupráci při správě daní je 

Štrasburská úmluva. Dalšími prostředky spolupráce jsou SZDZ, smlouvy o výměně informací 

v daňových záležitostech, mezinárodní právní předpisy týkající se spolupráce při správě daní se 

v českém právním řádě, které se promítají prostřednictvím zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 

spolupráci při správě daní (dále jen „ZMSSD“).86 Důležitým nástrojem boje proti daňovým rájům 

je Štrasburská úmluva, která vznikla na půdě Rady Evropy a OECD. Za svoji existenci od roku 

1998 prošla nejednou velkou změnou. V roce 2011 vstoupil v účinnost protokol, který uvedl 

Štrasburskou úmluvu do souladu s novým standartem OECD pro výměnu informací. Štrasburská 

úmluva umožňuje výměnu informací ve třech formách, na žádost, automatickou a spontánní. 

Poskytuje nástroje pro souběžná daňová šetření, umožňuje českému správci daně, aby byl 

přítomen při daňových kontrolách v zahraničí. Uděluje daňové správě pravomoc dožadovat se 

vymáhání nároku, předběžných opatření a také doručování dokumentů.87 Čl. 6 Štrasburské úmluvy 

byl proveden Mnohostrannou dohodou příslušných orgánů o automatické výměně informací 

o finančních účtech (dále jen „MCAA“). Velmi známý a úspěšný nástroj boje proti daňovým rájům 

je Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen „FATCA“). Jedná se o americký zákon, dle 

kterého jsou cizí finanční instituce povinny poskytovat informace o finančních účtech amerických 

daňových rezidentů. Jestliže tato povinnost finanční institucí není splněna, bude na finanční 

                                                 

86 Sněmovní tisk č. 999/0, část č. 1/10 n. z. o mezinárodní spolupráci při správě daní, str. 10-17. In: PSP.cz [online]. 

2019. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=999 

87 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech. In: mfcr.cz 

[online] 16. června 2016 [cit. 2019-04-23].  Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-

spoluprace-v-oblasti-dani/umluva-o-vzajemne-spravni-spolupraci-mca/umluva-o-vzajemne-spravni-pomoci-v-

danov 
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instituci uvalena srážková daň. Existují dva způsoby splnění této oznamovací povinnosti. Dle 

prvního způsobu finanční instituce oznamuje údaje správci daně a ten je následně předá do USA, 

nebo dle způsobu druhého finanční instituce oznamuje informace sama přímo do USA. V ČR 

funguje první způsob, který je proveden v ZMSSD. FATCA je stavebním kamenem pro regulaci 

využívání daňových rájů a následující regulace ji využily jako pramen při tvorbě pravidel.88 

Velmi důležitý pro boj s daňovými ráji je také směrnice rady 2010/24/EU, o vzájemné 

pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření. 

Transpozičním předpisem v ČR je zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání 

některých finančních pohledávek. Před existencí tohoto transpoziční předpisu platil zákon 

č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek s účinností 

od 1. května 2004, který v důsledku transpozičního předpisu zanikl. Přínosem implementace 

zákona bylo rozšíření a zpřesnění pravidel vzájemné spolupráce mezi správci daně, které ve svém 

důsledku vedla k efektivnějšímu fungování spolupráce při daňovém vymáhání.89 

Vedle toho také návrh směrnice Rady EU o mechanismech řešení sporů týkajících se 

dvojího zdanění v EU je ve vztahu k akci 14 BEPS. Navazuje na SZDZ a arbitrážní konvenci. 

Prvotní snahou o mechanismy řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v EU byl kodex chování. 

Hlavním přínosem směrnice je vytvoření formalizovaného postupu pro dohadovací řízení při sporu 

či výklad uplatňování mezinárodní smlouvy. Dle současného právního stavu se dotčená osoba se 

může obrátit na příslušný orgán. Přičemž příslušný orgán má povinnost jednat, ovšem není 

povinen dosáhnout dohody. V případě úspěšné implementace vznikne nový právní stav, kdy 

v situaci, kdy se příslušný orgán problémem nezabývá nebo nedojde k dohodě, má dotyčná osoba 

právo požadovat arbitráž, která je zárukou řešení.90 Při regulaci daňových systémů je vždy nutné 

brát v úvahu hledisko daňové soutěže a národní suverenity států ohledně přímého zdanění. 

Z jednoho hlediska snaha o harmonizaci pravidel mezinárodní daňového systému pomůže zvýšit 

                                                 

88 ZUCMAN, Gabriel. Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits. In: Journal of 

Economic Perspectives [online]. 2014. 28(4).[cit. 2019-04-23]. ISSN: 0895-3309. Dostupné z: https://gabriel-

zucman.eu/files/Zucman2014JEP.pdf. 

89 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních 

pohledávek, str. 21-25 In: beckonline.cz [online] [cit. 2019-04-23].  

90 EVROPSKÝ PARLAMENT. Důvodová zpráva směrnice o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího 

zdanění v Evropské unii, COM (2016) 686 final, str. 2-5 In: europa.eu [online] 2016 [cit. 2019-04-24] 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2016&number=686&version=ALL

&language=cs  
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příjmy státního rozpočtu. Nicméně, nesmí být zapomenuto na skutečnost, že daňová soutěž mezi 

státy lze považovat za jednu ze záruk svobodné společnosti. Zárukou ve v tom smyslu, že pro stát 

není automatické, že má podíl na veškeré předměty zdanění, k nimž dojde na jeho území.  

Ve svobodném světě by měly mít možnost vlády kombinovat široký daňový základ s mírnou 

sazbou daně (jako v Německu) nebo kombinovat daňové pobídky a úvěry na vědu a výzkum 

s vysokou sazbou daně (jako v USA).91 

 

2.6. Rejstříky daňových rájů 

2.6.1. Rejstřík daňových rájů dle Evropské Unie 

Členské státy EU se roku 2017 shodly na vytvoření rejstříku daňových rájů. Kritéria 

rejstříků jsou ve třech hlavních bodech, kterými jsou transparentnost, férová daňová soutěž  

a implementace jednotlivých akcí z projektu proti BEPS. V rámci transparentnosti jsou státům 

stanoveny tři kritéria. Prvním je přijetí mezinárodních standartů o automatické výměně informací 

a výměně informací na žádost. Druhým je ratifikace Štrasburské úmluvy nebo uzavření 

bilaterálních smluv se všemi členskými státy EU. Od roku 2019 budou muset státy splňovat 

všechna tři kritéria, doposud ohledně transparentnosti stačila pouze dvě. V rámci férové daňové 

soutěže je stanoveno, že, státy by neměly mít škodlivé daňové režimy, které jsou v rozporu 

s principy kodexu chování při zdaňování podniků a Fórem OECD pro škodlivé daňové praktiky. 

Toto velmi vágní kritérium se zaměřuje především na zajištění, že nebudou využívány umělé 

offshorové struktury, bez jakékoliv reálné hospodářské aktivity. Kritérium je značně nejasné, 

protože odkazuje na principy férové daňové soutěže a na škodlivost offshore struktur  

bez hospodářské aktivity, aniž by odkazovalo na konkrétní pravidla. Třetím kritériem je 

implementace iniciativy proti BEPS. Stanovuje požadavek k implementaci minimálního standartu, 

který je tvořen Akcí 5 - Škodlivá daňová soutěž, Akce 6 - předcházení zneužívání SZDZ Akce 13– 

CbCR, Akce 14 - Zefektivnění mechanismu řešení případů dohodou. Pro účely třetího kritéria se 

od počátku roku 2019 sleduje CbCR. Členské státy při jejím porušení ohledně sankcí dohodly, že 

sankce za jejich porušení se budou stanovovat v národních právních řádech. Rejstřík je rozdělen 

                                                 

91 THOMSEN Martin, WATRIN Christoph, Tax avoidance over time: A comparison of European and U.S. firms., 

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. In. elsevier.com [online] 40-63, 33.2018 [cit. 2019-

04-25]  
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na černou a šedou zónu. V černé zóně jsou státy, které nesplňují kritéria a neslíbily, že podniknou 

opatření ke splnění těchto kritérií, v šedé zóně jsou státy, které nesplňují kritéria, ale slíbily, že 

kritéria přijmou. Poslední aktualizace proběhla v březnu 2019, kdy se počet států na listu 

ztrojnásobil.92 Účinek seznamu je značně oslaben skutečností, že členské státy EU se nedohodly 

na systému sankcí, a protože na něj nejsou zařazovány členské státy EU, kritérium o férové daňové 

soutěži je tudíž velmi neurčité. Nedostatky jsou způsobeny tím, že některé členské státy EU jsou 

daňovými ráji a v rámci svých možností se snaží, co nejvíce zamezit aplikaci kritérií rejstříku na 

ně. Navíc EU aplikuje kritéria mírně, a tak se v rejstříku nachází méně států, než kdyby byla 

kritéria uplatňována zcela striktně.93 Paradoxní situace pak nastává kvůli USA, která 

prostřednictvím FATCA získává informace od finančních institucí o svých daňových rezidentech 

po celém světě, ale nepodílí se na CRS. Z toho důvodu by USA měly být také v rejstříku daňových 

rájů. 

2.6.2. Rejstřík nespolupracujících jurisdikcí dle Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 

Orgán OECD Globální fórum pro daňovou transparentnost a výměnu informací pro správu 

daní vydal od roku 2000 rejstřík nespolupracujících jurisdikcí, které nesplňují požadavky 

stanovené OECD ohledně transparentnosti, výměny informací a jež naplňují charakteristiku 

daňových rájů. Z evropských zemí byly v tomto rejstříku uvedeny: Kypr, Guernsey, Jersey, Isle 

of Man, Lichtenštejnsko, Malta, Monaco, San Marino. Avšak v roce 2019 už na tomto seznamu 

chybí všechny výše uvedené evropské země, pouze jsou zde Trinidad a Tobago.94 Kritéria 

pro zařazení na rejstřík nespolupracujících jurisdikcí, jsou situace, když nejsou splněny všechny 

tři pokyny (pokud ale stát splňuje pouze dva, není zařazen na seznam nespolupracujících 

jurisdikcí): 

 Stát se zaváže k výměně informací o daňových záležitostech na žádost. 

                                                 

92 EVROPSKÁ RADA. Balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem. In: 

https://www.consilium.europa.eu/[online] 2016 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: 

https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/anti-tax-avoidance-package/ 

93 TAX JUSTICE. The EU Tax Haven Blacklist – a toothless whitewash. In taxjustice.net[online] 12. března 2019. 

[cit. 2019-04-26]. Dostupné z: https://www.taxjustice.net/2017/12/08/eu-tax-haven-blacklist-toothless-

whitewash/ 

94 OECD. List of Unco-operative Tax Havens. In: oecd.org[online]. [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: 

https://www.oecd.org/countries/monaco/list-of-unco-operative-tax-havens.htm 
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 Stát se zaváže k přijetí CRS a začne jej používat od roku 2018. 

 Stát přijal Štrasburskou úmluvu. 

Kritéria jsou kritizována, jelikož existují způsoby, jak je obejít. Výměna informací  

o daňových záležitostech na žádost jsou v porovnání s CRS a multilaterální výměnou velmi 

slabým kritériem, protože efektivita výměny informací na žádost je nízká.95 Další pochybnosti 

vzbuzuje závazek k přijetí Štrasburské úmluvy a jejího Protokolu z roku 2010, kdy stát tyto 

dokumenty může přijmout, ale nemusí je ratifikovat, a proto Štrasburská úmluva nebo Protokol 

nevejdou v účinnost. Řešení, jak zlepšit fungování rejstříku nespolupracujících jurisdikcí, je 

navrhovaný Tax Justice Network, které by mělo stanovit přísnější kritéria. CRS musí být 

implementován do právního řádu státu, státy musí ratifikovat Štrasburskou úmluvu a její protokol 

a tyto státy musí splňovat všechna tři kritéria.96 

  

                                                 

95 OECD. Jurisdictions participating in the convention on mutual administrative assistance in tax matters status ze dne 

25. Dubna 2019  In oecd.org[online]. [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-

information/Status_of_convention.pdf 

96TAX JUSTICE. The EU Tax Haven Blacklist – a toothless whitewash. In: taxjustice.net[online] 12. března 2019 

[cit. 2019-05-27]. Dostupné z: https://www.taxjustice.net/2017/12/08/eu-tax-haven-blacklist-toothless-

whitewash/ 
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3. Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem  

ATAD je součástí balíčku Komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem. ATAD vytváří 

nová pravidla v pěti oblastech:  

 Článek 4: Pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků 

 Článek 5: Zdanění při odchodu 

 Článek 6: Obecné pravidlo proti zneužívání daňové režimu 

 Článek 7: Pravidla pro ovládané zahraniční společnosti  

  Článek 8: Výpočet příjmů ovládané zahraniční společnosti 

 Článek 9: Hybridní nesoulady 

V případě OECD iniciativy proti BEPS se jedná o doporučení, naproti tomu směrnice EU jsou 

závazné pro všechny členské státy, jestliže jsou schváleny.  

ATAD cílí na agresivní daňové plánování, v jehož důsledku mají poplatníci daně 

z právnických osob možnost snížit základ daně nebo převést zisk daňově výhodnějších jurisdikcí. 

V případě nepřijetí ATAD všemi členskými státy, členské státy, které by ATAD do svého právního 

řádu neimplementovaly, by získaly konkurenční výhodu oproti ostatním členským státům.97 

ATAD v ČR nabyla účinnosti dne 1. dubna 2019. V preambuli v bodu 2 ATAD je uvedeno, že 

jedině společný rámec zabrání fragmentaci trhu a ukončí nesoulad mezi daňovými systémy  

a narušení trhu. Článek 3 směrnice ATAD stanoví minimální úroveň ochrany ve smyslu, že 

v případě použití vnitrostátních nebo mezinárodních předpisů založených na dohodě, které mají 

za cíl zaručení vyšší ochrany pro vnitrostátní základ daně z příjmu se nebrání. V důsledku toho byl 

společně se směrnicí zaveden i nový § 38da ZDP, který stanoví povinnost oznamovat plátcům 

daně, jež jsou plátci příjmu plynoucího ze zdrojů na území ČR daňovému nerezidentovi, ze kterého 

je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. S tím, že to bude uplatňováno i na případy, kdy 

jde o osvobozený příjem od daně, o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění  

v ČR. Například na výplatu podílu na zisku, na osvobozené licenční poplatky i výplaty úroků  

z půjček do zahraničí, u nichž je časté, že nepodléhají zdanění na území ČR, odměna za výkon 

funkce vyplacená nerezidentům nebo bezúplatné příjmy. Úprava by měla přispět ke sběru 

informací pro daňovou správu a ke správnému výkladu SZDZ. § 6 odst. 4 ZDP stanoví, že 

oznamovací povinnost se nevztahuje na příjmy osvobozené od daně nebo nepodléhající zdanění  

                                                 

97 BOHÁČ, Radim. HRDLIČKA, Lukáš. Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky. Daně a 

účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 2018. [2019-04-27] ISSN: 2533-4484 



 

 

48 

 

v ČR dle smluv nepřevyšující 100 000 Kč za měsíc. Dle § 38da odst. 7 ZDP je umožněno plátci 

daně v odůvodněných případech zproštění oznamovací povinnosti na dobu pěti let.  

V odůvodněných případech pak lze zprostit oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích  

do zahraniční. Povinnost k podání oznámení je stanovena do konce měsíce dubna.98 Před 

jednotlivými zvláštními oblastmi směrnice je nutné čtenáře seznámit se systematikou směrnice. 

Dělí se na obecné pravidlo proti zneužití – General Anti Avoidance Rule (dále jen „GAAR“  

a na specifické oblasti – Special Anti Avoidance Rules (dále jen „SAAR“). 

3.1. Omezení odpočitatelnosti úroků  

3.1.1. Cíl úpravy 

Účelem této oblasti regulace je odrazení nadnárodních společností od dluhového 

financování, kdy jejich subjekty usazené v jurisdikcích s vysokým zdaněním jsou financovány 

dceřinými společnostmi z jurisdikcí s nízkým zdaněním prostřednictvím dluhových nástrojů. 

Subjekty z jurisdikcí s vysokým zdaněním následně hradí úroky dceřiným společnostem 

v oblastech s nízkým zdaněním, proto dochází ke snížení základu daně celé nadnárodní skupiny.99 

Prostředek k odrazení má představovat omezení výše odpočtu úroku daňového poplatníka 

v daňovém období. Úrokové náklady budou odpočitatelné pouze do určitého stanoveného poměru 

založeného na hrubém provozním zisku daňového poplatníka, tedy zisku před započtením úroků, 

daní a odpisů (dále jen „EBITDA“). Směrnicí se stanoví minimální úroveň ochrany vnitřního trhu, 

plánuje se stanovení sazby pro odpočitatelnost v horní části škály (10 až 30 %) doporučované 

OECD.100 

                                                 

98 POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČR. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k vládnímu návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, In: psp.cz [online] 2018[cit. 2019-04-27]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135859 

99 EVROPSKÁ KOMISE. Důvodová zpráva k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám 

vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu ze dne, COM (2016) 26 final 

s. 8-10. In: ec.europa.eu [online] 28. ledna 2016 [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/COM-2016-683-F1-CS- 

100 BOHÁČ, Radim. HRDLIČKA, Lukáš. Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky. Daně a 

účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 2018. [2019-04-27] ISSN: 2533-4484 
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Projekt BEPS proti OECD narozdíl od ATAD navrhoval pevný limit pro uznatelnost úroků 

ve výši 30 %. ATAD dále navrhovala aplikaci pravidla na čisté úroky přesahující hranici 1 milion 

eur (hranice de minimis).101  

3.1.2. Původní právní stav 

V ČR doposud platí pravidla proti nízké kapitalizaci. Oproti pravidlům proti nízké 

kapitalizaci je novými pravidly proti odečitatelnosti úroků zasaženo mnohem více firem. § 25 odst. 

1 písm. w) ZDP stanoví pravidla proti nízké kapitalizaci tak, že výše úroku, který je možné odečíst 

od základu daně, takže odpočet je limitován čtyřnásobkem výše vlastního kapitálu, v případě bank 

a pojišťoven šestinásobkem vlastního kapitálu. Běžná praxe v ostatních státech EU stanoví jeden 

a půl nebo dvojnásobek. Až 20 % českých firem, které mají nejvyšší poměr dluhu k vlastnímu 

kapitálu, se pohybuje nad hodnotou 0,6 : 1 a 10 % dalších českých firem se pak pohybuje nad 

hodnotou 1,7 : 1, což znamená, že hodnot 4 : 1 dosahuje jen velmi málo poplatníků. Naproti tomu 

v případě poměru úroku ku EBITDA se 40 % firem pohybuje nad hodnotou 10 % a cca 12 % firem 

se pohybuje nad hodnotou 30 %.102 Lze očekávat, že zavedení pravidla odpočitatelnosti úroků 

bude mít přímý pozitivní dopad, protože vznikne dodatečný fiskální výnos. Ten bude představován 

větším objemem neodčitatelných úroků a nižší vůli firem k dluhovému financování. Metoda je 

založena na čistém úroku na rozdíl od hrubého úroku v pravidlech proti nízké kapitalizaci.  

Na druhou stranu nalezneme i problematické skutečnosti. Nová pravidla by měla dopadat i na 

úroky placené mezi nespojenými osobami, to představuje případy, kdy nedochází k dluhovému 

financování za účelem snížení celkového zdanitelného základu, nýbrž se jedná o legitimní náklad. 

Dále bez znalosti EBITDA nelze říci, jaký objem úroků bude odečitatelný od základu daně. Dále 

se může část objemu úroku stát daňově neuznatelným, pokud poroste nominální úroková míra, 

i přestože chování poplatníka zůstane nezměněné. Negativní dopad má tudíž na firmy s nízkou 

EBITDA a vysokými úrokovými platbami (např. zadlužené firmy procházející 

restrukturalizací).103 

                                                 

101 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Veřejná konzultace: Mezinárodní iniciativy proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem v oblasti přímých daní, str. 35.. In: mfcr.cz [online] 22.dubna 2016 [cit. 2019-04-27].. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/mezinarodni-spoluprace/aktuality/2016/mezinarodni-iniciativy-proti-

vyhybani-se-24656 

102 Tamtéž str. 15-17. 

103 RADVAN Michal, MRKÝVKA Petr a KOLEKTIV. Důchodové daně, Brno, Masarykova Univerzita, Právnická 

Fakulta s. 67 ISBN 9788021083950. 
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3.1.3. Současný právní stav  

V důsledku implementace ATAD došlo k omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů  

z transakcí se spojenými i nespojenými osobami při překročení limitu nadměrných výpůjčních 

nákladů. Tímto limitem je vyšší z těchto dvou částek: 30 % daňového zisku EBITDA (před úroky, 

zdaněním a odpisy), nebo 80 milionů Kč. Pravidla omezující uznatelnost výpůjčních nákladů  

z titulu nízké kapitalizace zůstávají zachována pro všechny poplatníky.104  

Implementaci pravidel o odpočitatelnosti úroků vnímám jako krok, který přispěje 

k základnímu principu, že daň má být placena v místě, kde byl vytvořen zisk a dojde tak k zúžení 

prostoru k využití „manévrovacích praktik“ nadnárodních společností. Na druhou stranu spatřuji 

jako problematickou skutečnost, že pravidly budou administrativně zatíženy i subjekty, které 

nepoužívají úvěrové financování za účelem snížení daňového základu. K tomu však také 

podotýkám, že si zároveň uvědomuji, že kvůli obtížnosti daňového systému by bylo nemožné 

stanovení výjimek, které by postihly všechny negativní externality mezinárodního daňového 

plánování.  

3.2. Zdanění při odchodu 

3.2.1. Cíl úpravy 

Cílem zdanění při odchodu je předcházení snižování daňových odvodů daňových 

poplatníků, kteří přesunuli svůj daňový domicil a aktiva, nebo jedno bez druhého a naopak,  

do jurisdikce s nízkým zdaněním.105 Zdanění při odchodu nenavazuje na iniciativu OECD proti 

BEPS.106 

                                                 

104 KPMG. Daňové a právní aktuality, duben 2019, str. 4. In: danovky.cz [online]. [cit. 2019-04-28] Dostupné z: 

https://danovky.cz/archiv?id=76&do=download 

105 EVROPSKÁ KOMISE. Důvodová zpráva k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám 

vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu ze dne, COM (2016) 26 final 

s. 8-10. In: ec.europa.eu [online] 28. ledna 2016 [cit. 2019-04-28]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/COM-2016-683-F1-CS-MAIN.PDF 

106 BOHÁČ, Radim. HRDLIČKA, Lukáš. Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky. Daně a 

účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 2018. [2019-04-29] ISSN: 2533-4484 
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Dle článku 5 Směrnice by měl přesun aktiv do jiného státu (členský stát EU/nečlenský stát 

EU) znamenat z pohledu daňového poplatníka prodej, přičemž cena by byla určena dle tržních 

aktiv. Daňová zůstatková cena by poplatníkem byla uplatněna jako náklad.107  

3.2.2. Původní právní stav 

Česká právní úprava v rámci ZDP neupravovala zdanění při odchodu společnosti. Z tohoto 

důvodu přemístění majetku v rámci jednoho poplatníka nepodléhalo zdanění.108 Může tudíž dojít 

k situaci, kdy poplatník daně z příjmu právnických osob vlastní aktivum, jehož tržní hodnota se 

zvýší. Tento poplatník jej převede na stálou provozovnu v jiném členském státě, kde dojde 

k prodeji aktiva a ČR tak nezíská částku plynoucí z daně z příjmů daným převodem. V podstatě 

se jedná o daň, která plyne z příjmů pouze za dobu, kdy byly tyto příjmy evidovány v ČR.109 Řešení 

obsahují SZDZ, které obsahují metodu zápočtu, ne však ty smlouvy o zamezení dvojího zdanění, 

které využívají metodu vynětí. Metodou vynětí ČR není umožněno nabýt pohledávku z onoho 

převodu.110 

3.2.3. Současný právní stav 

Dle ATAD je poplatník povinen odvést daň z příjmu z částky, jejíž tržní hodnota odpovídá 

přesouvanému aktivu ve chvíli odchodu společnosti a po odpočtu jeho daňové hodnoty. K přesunu 

aktiv dochází z nebo do stálé provozovny, a to změnou daňového rezidentství nebo přesunem 

obchodní činnosti stálé provozovny. V důsledku určení těchto situací je zřejmé, že směrnice míří 

na situaci, kdy ztrácí možnost aktivum zdanit, jelikož dle právního řádu členského státu nedochází 

                                                 

107 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Veřejná konzultace: Mezinárodní iniciativy proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem v oblasti přímých daní, str. 36.. In: mfcr.cz [online] 22.dubna 2016 [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/mezinarodni-spoluprace/aktuality/2016/mezinarodni-iniciativy-proti-

vyhybani-se-24656 

108 POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČR. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k vládnímu návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, In: psp.cz [online] 2018[cit. 2019-04-29]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135859 

109 BOHÁČ, Radim. HRDLIČKA, Lukáš. Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky. Daně a 

účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 2018. [2019-5-29] ISSN: 2533-4484 

110 RADVAN Michal, MRKÝVKA Petr a KOLEKTIV. Důchodové daně, Brno, Masarykova Univerzita, Právnická 

Fakulta, s. 67 ISBN 9788021083950.  
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k převodu aktiv.111 Článek 5 směrnice přinesl nový § 23g ZDP s názvem zdanění při přemístění 

majetku bez změny vlastnictví. Tento článek spočívá v tom, že při přesunu majetku z ČR  

do zahraničí za podmínek, že majetek zůstává ve vlastnictví původní osoby a při přesunu ČR ztrácí 

právo zdanit příjmy z následného prodeje (úplatného převodu) daného majetku, je považován za 

prodej majetku sobě samému za obvyklou cenu. Jedná se například o situaci, kdy máme společnost 

A daňového rezidenta ČR s pobočkou v Maďarsku. V obchodním majetku má obraz v tržní ceně 

10 000 eur a daňová zůstatková cena 1 000 eur. Následně převede dílo na pobočku v Maďarsku, 

kde se jej chystá prodat. Bude-li aplikována úprava dle § 23g ZDP společnost bude nucena odvést 

daň se sazbou 19 % ze základu 9 000 eur. Po následném prodeji v Maďarsku už nebude muset 

další daň platit. Na poplatníka § 23g ZDP dopadne v rozdíl dané sazby, která v uvedeném případě 

činí 10 % (daň z příjmu právnických osob v Maďarsku 9 % a v ČR 19 %). V souvislosti s § 23g 

ZDP vznikne daňovým poplatníkům právo rozložit si tuto daňovou povinnost na pět let tzv. 

nárokové posečkání daně v § 156 a 157 daňového řádu, přičemž poplatníkovi nevznikne povinnost 

hradit úroky z prodlení, ale vznikne mu povinnost hradit úrok z posečkané částky. Avšak poplatník 

může žádat o prominutí úroků z posečkané částky. Rozložení splátky je podmíněno skutečností, 

že se jedná o převod do členského státu EU a za splnění určitých okolností do EHP. Nové 

ustanovení má rovněž i souvislost s převodními cenami, jelikož poplatník převádějící svůj majetek 

je povinen dbát při určení převodní ceny na princip tržního odstupu definovaný OECD jako 

„Pricing Guildelines“, tak i závaznými Pokyny Finanční správy.112 Výhodou nově vzniknuvšího 

ustanovení je řešení problémů odlivu zisků prostřednictvím přemístění majetku do jurisdikce 

s nižším zdaněním.113 Na druhou stranu vzroste administrativní zátěž na straně poplatníka 

i na straně daňové správy.114 

                                                 

111 BOHÁČ, Radim. HRDLIČKA, Lukáš. Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky. Daně a 

účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 2018. [2019-5-29] ISSN: 2533-4484. 

112 HLADÍK, Josef. Zdanění při odchodu, In grinex.cz [online] 2018 [cit. 2019-04-29]. Dostupné 

https://grinex.cz/cs/blog/2018/11/20/zdaneni-pri-odchodu-exit-tax/ 

113 RADVAN Michal, MRKÝVKA Petr a KOLEKTIV. Důchodové daně, Brno, Masarykova Univerzita, Právnická 

Fakulta, s. 67. ISBN 9788021083950. 

114 POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČR. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k vládnímu návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, str. 24. In: psp.cz [online] 2018[cit. 2019-

04-30]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135859 
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3.3. Obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu  

3.3.1. Cíl úpravy 

GAAR není součásti akcí OECD proti BEPS a EU jde tímto pravidlem nad rámec inciativy 

proti BEPS. Cílem GAAR je udělení pravomocí k postižení praktik, které nejsou postižitelné 

SAAR (články 4, 5, 7, 9 ATAD). V minulosti vyšlo najevo, že nadnárodní společnosti jsou 

schopny velmi rychle reagovat na změny účinné legislativy. Při správném použití má pravidlo 

GAAR v nejasných momentech postihnout nejednoznačné situace. Pravomoc GAAR není 

bezmezná, protože jeho aplikace musí splňovat testy vykonstruované povahy.115 

3.3.2. Původní právní stav 

Daňové předpisy obsahovaly před účinností pravidla, implicitní obecné pravidlo proti 

zneužití. § 23d odst. 2 ZDP před novelizací stanovil zvláštní pravidlo proti vyhýbání se daňové 

povinnosti. Dále § 8 odst. 3 daňového řádu, lze vykládat, tak že pravidlo proti zneužití existuje 

jako důsledek zásady obsahu před formou plynoucí z obecné zásady materiální pravdy.116  

Pravidlo § 8 odst. 3 daňového řádu se ovšem vztahuje pouze na dissimulaci, která je definována, 

v důsledku čehož poplatníci předstírají určité právní jednání, ale ve skutečnosti skrývají jeho pravý 

obsah.117 

Dle mého názoru je implicitní pravidlo srozumitelně popsáno v rozhodnutí NSS 4 Afs 

137/2016-43, ze dne 30. listopadu 2016, kdy se soud vyjadřil následujícím způsobem: „k jednání, 

jehož jediným účelem je získání daňové výhody vyjadřuje ve smyslu, že když § 18 odst. 1 zákon o 

daních z příjmu stanoví, že předmětem daně z příjmů právnických osob jsou příjmy z veškeré jejich 

činnosti a z nakládání s veškerým jejich majetkem, nesmyslí se tím nelegitimní daňového 

zvýhodnění, jehož jediným smyslem je snížení daňové povinnosti prostřednictvím obcházení 

                                                 

115 EVROPSKÁ KOMISE. Důvodová zpráva k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám 

vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu ze dne, COM (2016) 26 final 

s. 19. In: ec.europa.eu [online] 28. ledna 2016 [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/COM-2016-683-F1-CS-MAIN.PDF 

116 Sněmovní tisk 206/0, část č. 1/12Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní, str. 100. In: psp.cz [online]. 

2019[cit. 2019- 04-30]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=206&CT1=0 

117 RADVAN Michal, MRKÝVKA Petr a KOLEKTIV. Důchodové daně, Brno, Masarykova Univerzita, Právnická 

Fakulta, s. 60. ISBN 9788021083950. 
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daňové povinnosti. Přičemž toto tvrzení má své vyjádření i v §23 odst.10 zákona o dani z příjmu, 

kde je stanoveno, že pro zjištění základu daně předmětem daně z příjmů právnických osob jsou 

příjmy z veškeré jejich činnosti a z nakládání s veškerým jejich majetkem pro zjištění základu daně 

vychází, až na zákonem stanovené výjimky, z účetnictví vedeného podle účetních předpisů, pokud 

ovšem nedochází ke krácení daně jiným způsobem.“ NSS vykládá ustanovení ZDP tak, že v nich 

nachází obecné pravidlo proti zneužití. Právě v tom spočívá rozdíl mezi dvěma pravidly proti 

zneužití, zatímco to implicitní pravidlo se nachází v ZDP, to explicitní se nachází v daňovém 

řádu.118 Dřívěji bylo pravidlo proti zneužití vykládáno v rozhodnutí NSS ze dne 10. listopadu. 

2005, sp. zn. 1 Afs 107/2004 a následně potvrzena i Ústavním soudem (dále jen „ÚS“) usnesením 

ze dne 31. 10. 2007, Sp. zn. III. ÚS 374/06. NSS v rozhodnutí sp. zn. 1 Afs 107/2004 zabývá 

zneužitím práva v souvislosti s odečtením hodnoty daru ze základu daně fyzické osoby  

za skutečnosti, že jediným účelem darování je snížení základu daně. Jednalo se o porušení 

tehdejšího § 15 odst. 8 ZDP. ÚS konstatoval, že „jazykový výklad představuje jen prvotní 

přiblížení se k aplikované právní normě“, a proto je nutné na ustanovení nahlížet systematickým 

výkladem, tedy v souvislostech celého právního systému. Daňově uznatelný dar musí splňovat 

podmínku dobrovolnosti a být ve prospěch cizích zájmů. Zatímco v judikovaném případě byla sice 

splněna dobrovolnost, ale ta byla ovlivněna vlastním zájmem. 

Soudy čerpaly ze dvou zdrojů. Prvním je Knapp, který rozumí zneužití práva jako výkonu 

subjektivního veřejného práva k újmě jinému, nebo společnosti. Druhým je judikatura SDEU, 

rozhodnutí Halifax, v jehož důsledku došlo k zavedení testů. První test se zabývá, jestli je hlavním 

cílem operace daňové zvýhodnění. Druhý test spočívá v zjišťování, jestli by přiznaná výhoda byla 

v rozporu se smyslem a účelem příslušných ustanovení. Z toho vyplývá, že pravidlo sice bylo 

součástí, ale nebylo obsaženo v daňovém řádu, jeho aplikace byla možná pouze při aplikaci 

systematického výkladu. 

3.3.3. Současný právní stav  

Aplikace GAAR má dvě podmínky. Tou první je prokázání, že operace poplatníka nejsou 

skutečné, tedy pro jejich uskutečnění neexistují žádné hospodářské důvody a nereflektují 

hospodářskou realitu, přičemž k závěru, že právní jednání není skutečné lze dojít jen na základě 

analýzy. Druhá podmínka stanoví, že operace vznikla pouze za účelem získání daňové výhody.  

                                                 

118 Sněmovní tisk 206/0, část č. 1/12Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní, str. 100. In: psp.cz [online]. 

2019[cit. 2019-04-30]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=206&CT1=0 
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A na závěr podmínka třetí určí, že ziskem daňové výhody dochází k maření předmětu a účelu 

daňového práva. Jestliže první podmínka stanoví, že operace musí být skutečná, povede k tomu, 

že i když se bude jednat o zneužití daňového práva, ale operace nebude umělá, nýbrž skutečná, 

pravidlo GAAR nebude možno použít, protože nebudou splněny podmínky pro jeho aplikaci.119  

Transpozicí článku 6 ATAD přibyly v daňovém řádu nová ustanovení, která stanoví v § 8 

odst. 4 daňového řádu, že k právním jednáním a jiným skutečnostem, jejichž převažujícím 

smyslem je získání výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového předpisu se nepřihlíží  

a v § 92 odst. 5 pak, že správce daně ohledně takových jednání musí unést důkazní břemeno 

ohledně účelu jednání. Změnu také zaznamenal § 116 odst. 3 daňového řádu, dle kterého, již 

odvolací orgán nedává pokyny pro další řízení správci daně prvního stupně.120 

GAAR je v souladu s implicitním pravidlem proti zneužití daňového práva i proto, 

že za jeho vznikem stojí stejné inspirační zdroje. Otázkou také je, zda dojde k vyloučení aplikace 

implicitního pravidla proti zneužití daňového práva, když podmínky GAAR nebudou naplněny, 

např. jestliže operace nebude splňovat podmínku umělosti. V porovnání s pravidlem principle-

purpose-test, které je obsaženo v akčním plánu č. 6 iniciativy OECD proti BEPS vychází závěr, 

že podmínka umělosti v něm stanovena není.121 

Transpozici tohoto explicitního pravidla považuji za vhodnou, neboť v době, kdy bylo judikováno, 

česká právní úprava neobsahovala zvláštní oblasti transponované z ATAD. Implicitní pravidlo 

bylo natolik široké, že bylo možné jej aplikovat na kteroukoli ze SAAR z ATAD. Domnívám se, 

že vypuštěním GAAR by směrnice ATAD nenaplnila svůj účel, protože by neexistoval konkrétní 

explicitní nástroj, který by postihl mezery mezi jednotlivými zvláštními oblastmi ATAD. Ovšem 

při aplikaci je nutno zamezit nadužívání pravidla GAAR.122 

                                                 

119 RADVAN Michal, MRKÝVKA Petr a KOLEKTIV, Důchodové daně, Brno, Masarykova Univerzita, Právnická 

Fakulta, str. 60 – 61. ISBN 9788021083950. 

120 Sněmovní tisk 206/0, část č. 1/12Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní, str. 119. In: psp.cz [online]. 

2019[cit. 2019- 05-01]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=206&CT1=0 

121 VYBÍRAL, Roman. Zneužití práva a související pojmy v daňové oblasti. In: MRKÝVKA, Petr, PAŘÍZKOVÁ, 

Ivana, VALDHANS, Jiří. DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014: Část VIII. Zneužití práva a svévole při 

veřejné finanční činnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 377. ISBN 978-80-210-7914-4. s. 375–381,  

122 KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR. Tisková zpráva. Komora podporuje pozměňovací návrhy, které zvýší 

stabilitu daňového prostředí. In: kdpcr.cz [online] [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: 
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3.4. Zavedení efektivních pravidel pro zdaňování ovládaných 

zahraničních společností  

3.4.1. Cíl úpravy 

Důvodová zpráva ATAD vyjadřuje, že cílem CFC pravidel je odradit daňové poplatníky, 

kteří ovládají dceřiné společnosti v jurisdikcích s nízkým zdaněním od převodu zisku z jurisdikcí 

s vysokým zdaněním. Účelem takových převodů je snížení celkové daňové zátěže skupiny. 

Například se jedná o situaci, kdy na dceřinou společnost v jurisdikci s nízkým zdaněním 

(ovládanou zahraničních společnost) jsou převedena nehmotná práva. Z titulu nehmotných práv 

mobilních nehmotných aktiv (např. licenčních poplatků) jsou následně převedeny zisky v rámci 

skupiny jako protiplnění za užívání. Pravidla CFC přiřazují zisky, které jsou převedeny jako 

protiplnění na ovládanou zahraniční společnost mateřské společnosti a dochází ke zdanění v místě 

usazení mateřské společnosti. V přímé souvislosti s CFC pravidly je prahová hodnota nízkého 

zdanění obsažená ve směrnici o konsolidované konsolidovaném základ daních z příjmů 

právnických osob. Prahová hodnota znamená, že zisky převedené na ovládané zahraniční 

společnosti při převodu zpět na vnitřní trh, jsou zdaněny alespoň 40 % průměrné sazby daně 

z příjmu právnických osob v členských státech, nebo aby byly zdaněny alespoň 50 % sazby 

jurisdikce, kde je poplatník usazen.123 

3.4.2. Původní právní stav 

Konkrétní pravidlo o CFC legislativě v českém právním řádu neexistovalo. Dle § 22 ZDP 

nastává zdanění nerezidentních poplatníků v ČR pouze v případě, mají-li příjmy pocházející  

ze zdrojů na území ČR, proto příjmy ovládaných zahraničních společností za podmínek podle § 

22 ZDP nepodléhají zdanění. Zdanění podléhají pouze podíly na zisku, které vyplácí nerezident 

                                                 

123 EVROPSKÁ KOMISE. Důvodová zpráva k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám 
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/COM-2016-683-F1-CS-MAIN.PDF 



 

 

57 

 

poplatníkovi daně z příjmů právnických osob - daňovému rezidentovi ČR s výjimkou 

osvobozených příjmů dle §19 odst. 1 písm. zi) ZDP.124 

Stálá provozovna daňového rezidenta ČR umístěná v zahraničí, prostřednictvím které 

dosahuje daňový rezident ČR příjmů v zahraničí, podléhá zdanění na základě SZDZ, která má ČR 

uzavřena se státy, kde je sídlo stálé provozovny. Když zde SZDZ mezi ČR a dalším státem není, 

dochází k uplatnění pravidla dle § 17 odst. 3 ZDP. Pravidlo stanoví, že daňoví rezidenti ČR mají 

daňovou povinnost vztahující se na příjmy ze zdrojů na území ČR, ze zdroje ze zahraničí 

i ze zdrojů plynoucích ze stálé provozovny. Odůvodnění pro zdanění stálé provozovny 

v zahraniční spočívá ve skutečnosti, že stálá provozovna není samostatným subjektem a příjmy 

dosahované jejím prostřednictvím jsou příjmy daňového rezidenta v ČR.125 

3.4.3. Současný právní stav  

Nově vzniklá povinnost vyplývající z článků 7 a 8 ATAD ukládá povinnost poplatníkovi 

daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem v daném členském státě, zahrnout 

pasivní příjmy nebo příjmy z umělých transakcí jím ovládané zahraniční společnosti.  

Pod podmínkou, že daňové zatížení ovládané zahraniční společnosti, je nižší než polovina daně, 

kterou by ovládaná zahraniční společnost zaplatila, kdyby byla rezidentem členského státu 

poplatníka.  

Do ZDP v důsledku implementace ATAC přibyl § 38fa – zdanění ovládané zahraniční 

společnosti. Ten stanovuje, že se pro účely daní z příjmů se na činnost ovládané zahraniční 

společnosti hledí jako kdyby byla uskutečněna ovládající společností na území ČR k okamžiku 

skončení zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti v zahraničí. Pro aplikaci jsou 

stanoveny dvě kumulativní podmínky. První podmínkou je, že ovládaná zahraniční společnost 

nevykonává podstatnou hospodářskou činnost. Druhá podmínka má dvě alternativy. První 

alternativa je, že daň, která je obdobná dani z příjmů z právnických osob, ovládané zahraniční 

společnosti, která je poplatníkem daně z příjmů právnických osob, ve státě, jehož daňovým 

rezidentem je ovládaná zahraniční společnost, je nižší než polovina daně, která by jí byla 

                                                 

124 POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČR. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k vládnímu návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, str. 26. In: psp.cz [online] 2018[cit. 2019-

05-02]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135859 

125 RADVAN Michal, MRKÝVKA Petr a KOLEKTIV, Důchodové daně, Brno, Masarykova Univerzita, Právnická 

Fakulta, str. 68-70. ISBN 9788021083950. 
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stanovena, pokud by byla daňovým rezidentem ČR. Nebo druhá alternativa, kdy daň obdobná dani 

z příjmů ve státě ovládající společnosti, ve kterém je umístěna stálá provozovna, je nižší než 

polovina daně, která by byla stanovena, pokud by činnost stálé provozovny a nakládání s jejím 

majetkem byly uskutečněny na území ČR.126 

Jednoduše řečeno členský stát, ve kterém sídlí mateřská společnost, bude mít možnost 

zdanit i zisky, které společnost převede do zemí s nízkým zdaněním, pokud je dvojnásobek 

skutečné daně nižší než daň v ČR. Aplikace CFC pravidel bude limitovaná držbou 50 % kapitálu 

či hlasovacích práv na ovládané zahraniční společnosti nebo nárokem ovládající společnosti  

na více než 50 % zisků. Přičemž objekty aplikace budou (úroky, licenční poplatky a dividendy, 

příjmy z finančních činností) a příjmy, které nejsou skutečné a hlavním účelem jejich uskutečnění 

bylo získání daňové výhody. Tyto příjmy ovládaných zahraničních společností se přičítají 

ovládající společnosti v ČR, pokud ovládaná osoba nevykonává podstatnou hospodářskou činnost, 

a to v poměrné části podílu na základním kapitálu.127 

Dle OECD je CFC legislativa v souladu se SZDC, ačkoliv Belgie, Nizozemsko a Irsko 

tvrdí, že je v rozporu. V komentáři k vzorové SZDZ OECD v § 1, bod 23. stojí, že CFC předpisy 

jsou mezinárodně uznávaným legitimním nástrojem k ochraně tuzemského daňového základu.128  

Státy ukládají tyto daně na tuzemské společníky ovládaných zahraničních společností,  

ne na samotnou dceřinou společnost v zahraničí. Z toho vyplývá, že jádro rozporu spočívá 

ve společníkových daňových povinnostech, které má vůči tuzemsku a ne ve srážkové dani 

 na dividendách z dceřiné společnosti.  

Práva států k aplikaci CFC pravidel byla značně omezena rozhodnutím ve věci Cadbury 

Schweppes.129 Společnost Cadbury Schweppes založila dvě dceřiné společnosti v Irsku, kde 

účinná korporátní daň činila 10 % ze zisku. Velká Británie považovala založení těchto dceřiných 

                                                 

126 POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČR. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k vládnímu návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, In: psp.cz [online] 2018[cit. 2019-04-20]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135859 

127 ASOCIACE EXPORTÉRŮ ČR. Návrhy změn daňových zákonů od 1. ledna 2019, In 

http://www.asociaceexporteru.cz [online]. [cit. 2019-05-02]. Dostupné z: http://www.asociaceexporteru.cz/wp-

content/uploads/2017/03/jan_soska-1.pdf 

128 OECD. Komentář k vzorové smlouvě o zamezení dvojího zdanění OECD. In: oecd.com [online].[cit. 2019-05-02]. 

Dostupné z: http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf 

129 Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 12. prosince 2016 ve věci Cadbury Schweppes plc and Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of Inland Revenue, sp. zn. C-196/04. bod 37. 
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společností za snahu vyhnout se britským daňovým povinnostem a následně na základě CFC 

legislativy uložila pokutu. Cadbury Schweppes argumentovala, že Velká Británie porušuje její 

svobodu usazování, protože jí udělila pokutu za to, že využila nízký daňový režim v jiném 

členském státě EU, přestože ona zde vykonávala legitimního obchodní činnost.130 V řízení před 

ESD byla položena předběžná otázka, zda články 43, 49 a 56 Smlouvy o EU brání takovým 

vnitrostátním předpisům jako jsou ty, jež jsou předmětem původního řízení, které za určitých 

okolností stanoví uložení daně mateřské společnosti ohledně zisků dosažených CFC. „Články 43 

ES a 48 ES musí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby do základu daně společnosti-

rezidenta usazené v některém členském státě byly zahrnuty zisky dosažené ovládanou zahraniční 

společností v jiném členském státě, pokud se tam na tyto zisky vztahuje nižší úroveň zdanění, než 

je úroveň zdanění v prvním státě, s výjimkou případu, kdy se takové zahrnutí týká pouze čistě 

vykonstruovaných operací, jejichž účelem je vyhnout se obvykle dlužné vnitrostátní dani« 

Uplatnění takového daňového opatření musí být tedy vyloučeno, pokud se na základě objektivních, 

třetími osobami zjistitelných skutečností ukáže, že bez ohledu na existenci důvodů daňové povahy 

je uvedená ovládaná zahraniční společnost skutečně usazena v hostitelském členském státě  

a vykonává zde skutečnou hospodářskou činnost“.131 Soud vyjádřil, že nestačí pouze prokázat 

subjektivní element záměru získat daňovou výhodu, ale musí existovat objektivní okolnosti 

prokazující, že sledovaný cíl svobody usazování nebyl dosažen. Sledovaným cílem svobody 

usazování je umožnit tuzemským příslušníkům členského státu se usadit v dalším členském státu 

k výkonu činnosti, k asistování ekonomického a sociálního prolínání a účastnit se stabilně a trvale 

na hospodářském životě jiné členského státu a dosahovat přitom zisku. Tento sledovaný cíl musí 

být prokazatelný objektivními faktory, zjistitelnými třetími osobami. Faktor, který hraje roli je,  

že ovládaná zahraniční společnost musí fyzicky existovat v obchodních prostorech, mít 

zaměstnance a vybavení. To má za důsledek, že i když daňový orgán považuje za zřejmé, že 

sledovaným cílem je vyhýbání se daňové povinnosti ve státě s nízkým zdaněním, ale budou 

existovat prokazatelné faktory zjistitelné třetími osobami, aplikace CFC předpisů nebude 

možná.132 

                                                 

130 ORACLE. Offshore Apocalypse: the Collapse of the Tax Haven Industry - What Does the Future Hold? An Oracle, 

2012. str. 253- 254 ISBN: 9781476436593. 

131 Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 12. prosince 2016 ve věci Cadbury Schweppes plc and Cadbury 

Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of Inland Revenue, sp. zn. C-196/04 

132 ORACLE. Offshore Apocalypse: the Collapse of the Tax Haven Industry - What Does the Future Hold? An Oracle, 

2012. str. 254. ISBN: 9781476436593. 
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Vzhledem k výše uvedené judikatuře bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se pravidla 

CFC budou aplikovat. Pro velké nadnárodní společnosti dle mého názoru nemusí být takový 

problém vytvořit si kanceláře se zaměstnanci a vybavení za nejnižší cenu jen na oko, aby následně 

mohly dosáhnout mnohonásobně nižšího zdanění přesuny zisků mezi jurisdikcemi s nižším 

zdaněním. 

3.5. Hybridní nesoulady 

3.5.1. Cíl úpravy 

Jedná se o zvláštní pravidlo, které je součástí iniciativy OECD proti BEPS, vychází z akce 

2. Hybridní nesoulady jsou představovány rozdíly mezi daňovými systémy jednotlivých jurisdikcí, 

které vyúsťují v odpočet ve dvou jurisdikcích, nebo k odpočtu příjmu v jedné jurisdikci bez 

zahrnutí v druhé jurisdikci k snížení celkové daňové skupiny daňového poplatníka.133  

3.5.2. Původní právní stav 

V českém právním řádu neexistuje pravidlo, které by upravovalo hybridní nesoulady. 

Pouze podobné tzv. protihybridní pravidlo. Pravidlo stanovuje, že mezi osvobozené příjmy nepatří 

příjmy z podílu na zisku plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem jiného 

členského státu EU než ČR, mateřské společnosti, která je daňovým rezidentem ČR, a stálé 

provozovně mateřské společnosti, která je daňovým nerezidentem a je umístěna na území ČR, 

pokud má dceřiná společnost možnost snížit o ně základ daně. SZDZ obsahují instituty, které mají 

podobným problémům předcházet:134 

 Koncept skutečného vlastníka135 

                                                 

133 RADVAN Michal, MRKÝVKA Petr a KOLEKTIV. Důchodové daně, Brno, Masarykova Univerzita, Právnická 

Fakulta, str. 120-130. ISBN 9788021083950.  

134 POSLANECKÁ SNĚMOVNA ČR. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k vládnímu návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, str. 33. In: psp.cz [online] 2018[cit. 2019-

05-03]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=135859 

135 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Sdělení č. 251/122 875/2000 Ministerstva financí k problematice pojmu „místo 

vedení“ a „skutečný vlastník“. In: sagit.cz [online] 2019. [cit. 2019-05-03]. Dostupné z: 

http://www.sagit.cz/info/fz01013 
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 Určení stálé provozovny136 

3.5.3. Současný právní stav 

Právní stav se mění pouze částečně, protože implementace ustanovení týkajících se 

hybridních nesouladů je rozdělena do dvou částí, první vstoupila v účinnost 1. dubna 2019 a druhá 

by měla být účinná od 1. ledna 2020. První část se zabývá hybridními nesoulady jako rozdíly 

plynoucí z právní kvalifikace subjektu nebo finančního nástroje, které vznikají mezi daňovým 

poplatníkem v jednom členském státě a přidruženým podnikem v jiném členském státě nebo jako 

strukturované uspořádání mezi stranami v členských státech. Druhá část zahrnuje další typy 

hybridních nesouladů, kterými jsou nesoulady z hybridních stálých provozoven, hybridní převody, 

tzv. dovážené nesoulady a nesoulady z dvojí rezidence. Hlavním rozdílem je ovšem stanovení 

pravidel hybridních nesouladů vůči třetím zemím, protože první část stanovuje pravidla jen  

pro členské státy. 

Nástrojem proti hybridním nesouladům bude obranné pravidlo. Obranné pravidlo bude mít 

primární část vztahující se k zabraňování dvojího odpočtu a sekundární část zabraňující odpočtu 

bez zahrnutí. V praxi se primární obranné pravidlo projeví odepřením odpočtu ve členském státě, 

kde nedochází ke vzniku výdaje, platby nebo ztráty. Jestliže to nebude možné, odepření odpočtu 

proběhne ve státě, kde sídlí plátce. Sekundární pravidlo bude spočívat v zahrnutí do základu daně 

ve členském státě, kde sídlí plátce. V důsledku primárního a sekundárního hybridního pravidla 

budou rozšířeny povinnosti poplatníka, který bude muset buď zvýšit svůj základ daně, nebo odepřít 

daňově uznatelný výdaj. Ovšem je možné, že obranná pravidla proti hybridním nesouladům narazí 

na překážky spočívající v problémech s určením existence hybridních nesouladů. Určení existence 

hybridního nesouladu bude vyžadovat velice efektivní přeshraniční spolupráci daňových správ 

prostřednictvím výměny informací. 

Reverzní hybridní nesoulady jsou aplikovatelné na přeshraniční obchod mezi dvěma státy. 

V takovém přeshraničním obchodě figuruje reverzní hybridní subjekt, který je pro jeden stát 

transparentní a pro druhý stát netransparentní. V důsledku netransparentnosti v jednom státě je 

nutné jej zahrnout do příjmu v druhém státě.137 

                                                 

136 Článek 5 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Irskem, 163/1996 Sb.; Článek 5 Smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění s Nizozemím, 138/1974 Sb, Článek 5 Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění 

137 BOHÁČ, Radim. HRDLIČKA, Lukáš. Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky. Daně a 

účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 2018. [2019-05-03] ISSN: 2533-4484 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2941
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1782
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Návrh na změnu směrnice je v souladu s CCCTB a CCTB. Ve vztahu k CCTB vznikne 

v druhé vlně řešení hybridních nesouladů pravidlo, které bude řešit duální rezidentství, jelikož tyto 

nesoulady budou vyplývat z konsolidovaného základu daně.138 

  

                                                 

138 EVROPSKÁ KOMISE. Důvodová zpráva k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, 

pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi, str. 2 In: europa.eu [online] 2017[cit. 2019-05-04]. Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0687:FIN:CS:PDF 
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4. Směrnice o společném základu daně z příjmů právnických osob a 

směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob  

Původně byla CCCTB navržena v roce 2011, ale nebyla jednomyslně členskými státy 

schválena. Z toho důvodu byla v roce 2016 znovu navržena v restartované podobě a rozdělena  

do dvou fází CCTB a CCCTB. CCCTB obsahuje podrobná pravidla, jak stanovit jednotný základ 

daně z příjmů právnických osob konsolidovaně pro všechny společnosti v členských státech  

z téže nadnárodní skupiny. Rozdíl oproti původní směrnici z roku 2011 spočívá v jejím rozdělení 

na dvě části, kterými jsou společný základ daně z příjmů, a společný konsolidovaný základ daně 

z příjmů. Nový systém by byl povinný pouze pro nadnárodní skupiny s celosvětovými příjmy nad 

750 milionů eur ročně a pro zbytek pouze na principu dobrovolnosti. Účelem směrnice je zajištění 

takového stavu, kdy společnosti budou odvádět daně v místě svých zisků. Směrnice navazuje na 

iniciativy v rámci OECD proti agresivní daňovému plánování. Směrnice byly Evropským 

parlamentem schváleny. Plánované datum implementace je stanovena na 1. ledna 2020.139 Původní 

návrh, jehož primárním účelem bylo sloužit jako nástroj pro efektivní korporátní zdanění, byl 

vnímán jako snaha o zásah do suverenity členských států. Ovšem v důsledku známých kauz jako 

Starbucks nebo LuxLeaks, si členské státy uvědomily, že čelí masivnímu odlivu korporátních 

daňových základů a agresivnímu daňové plánování. Proto se cíl změnil. Z původního efektivního 

nástroje pro korporátní zdanění, je nástroj, který má zabránit eliminaci přesouvání korporátních 

zisků a potlačení agresivního daňové plánování.140 To, že systém je rozdělen do dvou částí  

a skutečnost, že vstup je stanoven na 750 milionů eur považuje Nerudová za chytré tahy, neboť 

právě tímto způsobem směrnice zasáhnou velké nadnárodní společnosti, u nichž je vyšší 

pravděpodobnost, že budou dosahovat nižšího zdanění prostřednictvím vyhýbání se daňové 

povinnosti, daňových úniků a daňového plánování.141 

                                                 

139 PARLAMENT ČR, Poslanecká Sněmovna, 2016, 7. volební období. Usnesení č. 337 výboru pro evropské 

záležitosti z 59. schůze, str. 4-5. In. psp.cz [online] 15. prosince 2016 [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&v=VEZ&ct=337&ct1=0 

140 NERUDOVÁ, Danuše. Daňová politika v Evropské unii. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str. 110. Daně (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-682-3. 

141 NERUDOVÁ, Danuše. Daňová politika v Evropské unii. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Daně (Wolters Kluwer 

ČR), str. 112. ISBN 978-80-7552-682-3. 
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4.1. Směrnice o společném základu daně z příjmů 

právnických osob 

4.1.1. Stručný popis chystaných změn 

Změny týkající se společného základu daně, které musí být do českého právního řádu 

implementovány do 1. ledna 2020 se soustředí na několik okruhů. Systém CCTB by se měl 

vztahovat pouze na skupiny společností, jejichž konsolidovaný obrat činí nad 750 milionů eur 

ročně, pro zbytek pak, funguje na principu dobrovolnosti. Pro vstup do konsolidované skupiny 

budou způsobilé skupiny, v rámci kterých má mateřská společnost přímo či nepřímo více než 50% 

podíl na hlasovacích právech, nebo majetkový podíl či podíl na zisku větší než 75 %.142 To je 

rozdíl oproti původní směrnici CCCTB, jelikož vstup do systému u ní byl založen na principu 

dobrovolnosti. Dobrovolnost aplikace systému bude pravděpodobně pouze dočasná, než se stane 

povinnou pro všechny daňové subjekty v rámci několika let.143 

Stálá provozovna ve vztahu k třetím zemím bude nadále vycházet z iniciativy OECD proti 

BEPS z roku 2011. Rozdíl mezi verzí OECD a EU spočívá v definici stálé provozovny náležící 

daňovému poplatníkovi, který je rezidentem v EU a v tom, že směrnice nebude řešit vztah  

ke třetím zemím, ale pouze k členským státům.144 Hlavním smyslem inspirace v BEPS je 

předcházení interpretačním nesouladům. Pro třetí země by stálá provozovna měla být řešena 

prostřednictvím bilaterálních daňových smluv a vnitrostátních právních předpisů.145 

Základ daně bude obsahovat veškeré příjmy s výjimkou explicitně uvedených 

osvobozených příjmů. Explicitně uvedené osvobozené příjmy budou kupříkladu dotace  
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na pořízení fixního kapitálu, výnosy z prodeje majetku odpisovaného skupinově, podíly na zisku 

společností, v nichž poplatník drží alespoň 10% podíl, příjmy realizované stálou provozovnou  

v jiném členském státě. S výjimkou nákladů výdajů na pokuty, úplatky, dary bude možné odečíst 

výdaje sloužící obchodním zájmům poplatníka. Do výše 50 % bude možnost odečíst ze základu 

daně náklady na reprezentaci pod podmínkou, že nepřekročí stanovené procento příjmů 

v příslušném zdaňovacím období. Výkaz výnosů i nákladů bude vyčíslován na akruálním základě 

a nezávisle na účetnictví. Zdanitelné příjmy budou sníženy o obchodní náklady a určité další 

položky. Novinkou oproti původní verzi směrnice z roku 2011 je skutečnost, že odpočet bude 

možno uplatnit na výdaje na podporu výzkumu a vývoje.  

Úprava odpisů dle CCTB je velmi podobná úpravě v ČR. Zavádí méně odpisových skupin 

a odpisování ekonomickým vlastníkem. Oproti české úpravě snižuje limit pro vymezení majetku 

na 1 000 eur. A dále možnost odpočtů darů na charitativní účely. CCTB bude v souladu s ATAD, 

co se omezení odečitatelnosti úroků týče, tak aby bylo zamezeno praktikám přesouvání zisku  

do zemí s nízkým zdaněním. Navíc přichází i s dalšími pravidly týkající se odpisování, ztrát, rezerv  

a opravných položek.146 Součástí návrhu jsou obecná i zvláštní pravidla, která jsou součástí 

směrnice ATAD. Při vhodné implementaci těchto pravidel dojde k tomu, že společnosti a skupiny 

společností budou moci podat jedno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a u jedné 

daňové správy a jejich daňové záležitosti by byly vyřizovány podle jednotných pravidel.147 

4.1.2. Zhodnocení chystaných změn  

Mnoho otázek vzbuzuje čl. 1 směrnice, který stanoví, že: „Společnost, která používá 

pravidla této směrnice, přestane podléhat vnitrostátním právním předpisům o daních z příjmů 

právnických osob v záležitostech upravených touto směrnicí.“ Rozpory panují v tom, že některá 

ustanovení jsou velmi detailní a některá naopak velmi široká. Nepanuje však žádný precedent 

platný pro členské státy, který by stanovil, kdy se státy mají při implementaci doslovně držet znění 

směrnice, anebo kdy je členské státy mají uvést do souladu s právním řádem. ZDP detailně 

upravuje daňově neuznatelné náklady nebo odpočty na vědu a výzkum. Zásadně problematickou 

                                                 

146 PARLAMENT ČR, Poslanecká Sněmovna, 2016, 7. volební období. Usnesení č. 337 výboru pro evropské 

záležitosti z 59. schůze, str. 4-5. In. psp.cz [online] 15. prosince 2016 [cit. 2019-05-05]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&v=VEZ&ct=337&ct1=0 

147 CALDROVÁ, Naděžda. Směrnice CCTB a její možné dopady. Daně a účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz 

[online] 2018. [2019-05-06] ISSN: 2533-4484 



 

 

66 

 

skutečností je neprovázanost systému CCTB s účetnictvím. Důvod spočívá v tom, že každý stát 

má jiný systém účetnictví. Sama směrnice stanovuje pouze standartní situace, ale nepostihuje ty 

nestandartní, příkladem je spoluvlastnictví, nebo odpisy majetku nabyté vkladem do obchodní 

korporace. Záměrem směrnice je vytvoření jednotného daňového systému za účelem zabránění 

nežádoucí daňové optimalizace. Jenže mohlo by dojít k tomu, že místo 28 systémů vznikne 56 

systémů. K již existujícím 28 přibyde dalších 28 systémů pro nadnárodní korporace, které sice 

budou vycházet ze směrnice, ale každý stát si je upraví individuálně. Nutno je zmínit, také 

náročnost pro poplatníka, který by musel vést daňovou i účetní evidenci. Vůči administrativní 

náročnosti je argumentováno vyspělostí nadnárodních společností, které disponují dostatečným 

množstvím odborníků. Existence dvou daňových systému by mohla kolidovat se systémem daňové 

neutrality. Příkladem je situace, kdy nadnárodní korporace budou moci do svých nákladů více 

položek než ostatní poplatníci, nebo že odpisy dle CCTB provádí ekonomický vlastník a odpisy 

dle ZDP častokrát právní vlastník.148 Dobrovolnost volby CCTB by samozřejmě mohla vést 

k tomu, že daňové subjekty by si pro sebe vybíraly systém výhodnější a to by mohlo vést k nové 

daňové optimalizaci. Přímé daně patří do výlučné kompetence států EU, proto prostřednictvím 

směrnice dojde k částečnému omezení národní suverenity členských států v oblasti daňové 

politiky. Členské státy budou rozhodovat pouze o sazbě daně, proto již nebude možné používat 

daňový systém v rámci národní hospodářské politiky. Změny týkající se daně z příjmů 

právnických osob nebudou flexibilní, neboť změny daně z příjmů právnických osob budou moci 

být schváleny jednomyslně v rámci osmadvacítky, aniž by byla brána v potaz finanční situace 

jiných členských států. Skutečnost, že CCTB se bude vztahovat pouze na firmy, které splňují určitá 

kritéria, a pro zbytek bude na principu dobrovolnosti, povede ke vzniku toho stejného problému, 

který vzniku regulace předcházel, a to k nežádoucí daňové optimalizaci prostřednictvím 

společností, jež tato kritéria nebudou splňovat a dobrovolně se na CCTB nebudou podílet. 

Na druhou stranu budou zjednodušena daňová pravidla v jednotlivých jurisdikcích členských států 

s existencí co nejmenšího počtu výjimek. Dále také dojde ke zvýšení stability systému CCTB, 

jelikož změny bude nutné schválit jednomyslně všemi členskými státy. Ačkoliv je návrh směrnice 

velmi ambiciózní nepovede ke sjednocení právních daňových předpisů týkající se daně z příjmů 

právnických osob, neboť bude přetrvávat existence rozdílných předpisů, ať už jde o předpisy 

účetnictví nebo předpisy civilního práva. CCTB naráží na mnoho mantinelů, zejména protože 
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nenavazuje na národní systémy účetnictví. Mezi pozitivní aspekty směrnice rozhodně patří převod 

ztráty do následujících zdaňovacích období bez omezení, skupinové odpisování nebo zjednodušení 

postupu při odpisu nedobytných pohledávek. Určitě by bylo vhodné, kdyby byla směrnice více 

detailnější, v důsledku čehož by státy nedisponovaly takovým prostorem pro kreativitu a bylo by 

tak možno dosáhnout jednoty daňových předpisů v rámci vnitřního trhu. Dále pak považuji 

důležité navázat CCTB na účetní předpisy IFRS EU.149 

 

4.2. Směrnice o společném konsolidovaném základu daně z 

příjmů právnických osob 

4.2.1. Stručný popis chystaných změn 

Rozdíl mezi CCTB a CCCTB spočívá v tom, že CCCTB neobsahuje určité prvky ze CCTB, 

protože vzhledem ke konsolidovanému zdanění, již nebudou nutné. Jedná se například o definice 

stálých provozoven nebo pravidel pro převodní ceny uvnitř EU. Další rozdíl se týká ztrát, kdy 

poplatníci budou mít možnost převést ztráty z minulých období po neomezenou dobu bez omezení 

odpočitatelné částky, a to za podmínky, že v důsledku takové změny vlastnictví, nedošlo  

k podstatné změně vlastnictví a ekonomické aktivity. Dále budou stanovena pravidla uplatňování 

ztrát při vstupu a výstupu společnosti ze skupiny. Na rozdíl od srážkové daně z dividend, bude 

srážková daň z úroků a licenčních poplatků rozdělena dle stejného vzorce jako základ daně  

v daném zdaňovacím období. Důvodem pro takovou úpravu je fakt, že dividendy jsou 

distribuovány po zdanění a nevedou k předchozímu odpočtu od základu daně. 

Vzorec pro rozdělení základu daně bude spočívat v tom, že se konsolidovaný základ daně 

za všechny společnosti nadnárodní skupiny rozdělí mezi členské státy dle poměru, jakým se 

společnosti v daném státě podílí na celkových hmotných aktivech, práci a tržbách. Vedle toho 

dojde ke zjednodušení pro nadnárodní skupiny, kdy společnosti v rámci jedné skupiny budou 
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jednat s jednou daňovou správou „hlavním daňovým úřadem“ sídlícím v členském státě, kde je 

mateřská společnost skupiny, tzv. hlavní daňový poplatník.150  

 

4.2.2. Zhodnocení chystaných změn  

Implementace CCCTB je pozitivní z hlediska toho, že bude stanoven široký základ daně 

s malým počtem výjimek. Dojde ke snížení administrativních nákladů, protože v rámci EU nebude 

nutné aplikovat pravidlo pro převodní ceny a budou značně omezeny možnosti nadnárodních 

společností přesouvat zisky v rámci EU. Na druhou stranu implementací CCCTB dojde k omezení 

daňové suverenity v jednotlivých členských státech a členské státy nebudou mít nadále možnost 

využívat daňový systém jako hospodářskou politiku. Zdanění právnických osob bude možné jen 

dodatečně legislativně upravit v rámci celé EU. Dále CCCTB přinese „otevření nových vrátek“ 

pro agresivní daňové plánování prostřednictvím malých firem, které si mohou zvolit, jestli se 

budou na CCCTB podílet.151 EU spatřuje výhody CCCTB ve zjednodušení vstupu na trh 

zahraničním investorům, protože v současnosti se nadnárodní společnosti řídí 28 různými 

daňovými předpisy. V rámci EU nejspíše spatříme pozitivní efekty ve vztahu ke zprůhlednění 

situací, kdy jde o reálné zdanění společností v jednotlivých jurisdikcích v rámci nadnárodní 

skupiny, což ve svém důsledku zapříčiní spravedlivější daňovou soutěž. Podniky, které budou 

fungovat dle CCCTB by mohly díky tomu ušetřit až 7 % z nákladů na dodržování předpisů pro již 

existující společností a až 62 % z nákladů při započetí přeshraniční činnosti. Další výhodou 

CCCTB dle EU je, že skupina společností bude moci sečíst zisky a ztráty ve všech pobočkách 

v rámci EU, namísto současného stavu, kdy v jednom členském státě má skupina zisky a v druhém 

členském státě naopak ztráty, přičemž sečíst je nemůže, ve státě zisku musí platit daň, ačkoliv by 

si mohla ztrátu ze zisku odečíst a dosáhnout toho, že daň bude odvedena z celkového čistého zisku 

skupiny společností. Další výhoda CCCTB dle EU spočívá v tom, že nebude již potřeba 

komplexního systému pro určování převodních cen při přeshraničním prodeji zboží uvnitř skupiny. 

Převodní ceny představují pro podniky nákladnou stránku zdanění právnických osob, dojde 

k výraznému přilepšení skupin v rámci EU. Nedílnou součástí implementace CCCTB bude rovněž 
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pozitivní externalita spočívající v tom, že se vnitřní trh EU stane atraktivnějším pro zahraniční 

přímé investice. CCCTB poskytne rovněž větší transparentnost v daňové soutěži ve smyslu,  

že daňová soutěž bude probíhat mezi daňovými sazbami, namísto skrytých prvků v různých 

základech daně.152 CCCTB je způsobilá k zastavení využívání daňových rájů k odlivu zisku  

za účelem snížení daňové povinnosti nadnárodních společností z členských států EU.153 
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5. Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní  

5.1. Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní I. - III. 

Evropská legislativa ohledně výměny informací se za poslední roky velmi vyvinula. 

Základní normou, která se zabývá výměnou informací v oblasti přímých daní je směrnice Rady 

2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 

77/799/EHS (dále jen „DAC I“). V rámci této směrnice došlo k definici základních nástrojů 

sloužících ke spolupráci. V rámci směrnice Rady 2011/16/EU ve znění směrnice Rady 

2014/107/EU (dále jen „DAC II“) vešla v účinnost povinnost, kterou se členské státy zavázaly 

sdělovat Komisi, s kým probíhá automatická výměna informací dle MCAA a CRS. Na to navázala 

DAC III, která zavedla automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích a 

o předběžných posouzeních převodních cen, přičemž se jednalo o reakci na kauzu „LuxLeaks“.154 

DAC III vstoupil v účinnosti 1. dubna 2017. Velmi zajímavý je retroaktivní účinek, který 

umožňuje získat rozhodnutí o daňových režimech a posouzení převodních cen mezi spřízněnými 

subjekty za předchozí roky. Výměna informací prošla zásadní změnou, protože došlo k posunu 

z principu spontánnosti na princip automatické výměny. DAC I až DAC III jsou do českého 

právního řádu transponovány prostřednictvím ZMSSD.155 

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních 

účtech (dále jen „MCAA“) a Common Report Standart (dále jen „CRS“) byly vytvořeny na půdě 

OECD v roce 2014. Cílem těchto úmluv je znemožnit daňovým rezidentům skrývání peněz  

na účtech v zahraničí prostřednictvím automatické výměny informací mezi jednotlivými zeměmi, 

aniž by tyto přiznaly v daňových přiznáních své daňové rezidence. Právním základem pro CRS je 

Štrasburská úmluva a směrnice DAC. Inspirací pro vznik CRS byl americký zákon FATCA 

 a dohody na něj navazující. Finanční instituce jsou povinny zjišťovat určitý okruh informací  

o daňových subjektech, následně je předávat české daňové správě a daňová správa je předává dále 

na zahraniční daňové správy. Předávání mezi daňovými správami je možné pouze, pokud státy  
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do svého systému CRS implementovaly.156 Výměna informací probíhá na základě různých 

právních předpisů. Fungování výměny informací lze popsat příkladem na ČR. ČR si vyměňuje 

informace se členskými státy EU na základě směrnice DAC II, se zeměmi EHP prostřednictvím 

Dohody EU se státy z EHP, se třetími zeměmi podle ustanovení o CRS ve Štrasburské smlouvě  

a jejího protokolu Celkově je aplikován standart CRS mezi ČR a 69 státy.157 Určité spekulace  

o funkčnosti CRS byly vyvolány jednáním Švýcarska, které odložilo svou účast v CRS na rok 

2019. To je  

o dva roky později než ČR, ačkoliv Švýcarsko o této regulaci dlouho vědělo a disponuje vyspělým 

bankovním sektorem, který se na účinnost nové regulace mohl připravit. CRS se nebude vztahovat 

na dříve existující bankovní účty a na uzavřené účty. V případě ČR se jedná o účty, které byly 

otevřeny před 31. prosince 2015 a v případě Švýcarska o účty otevřené před 31. prosincem 2017. 

Z čehož vyplývá, že bankovní sektor bude mít dost času upravit všechny záležitosti tak, aby byly 

uvedeny do souladu s mezinárodními požadavky.158 

Význam směrnic DAC spočívá především v úpravě mezinárodní výměny údajů, u kterých 

je zřejmý význam pro správu daní a vymáhání domácích právních předpisů. Do českého právního 

řádu byly prostřednictvím směrnic implementovány nástroje pro výměnu informací.159 ZMSSD 

obsahuje tři režimy automatické výměny informací. §13 ZMSSD stanoví právní režim, údaje  

o druzích příjmu a majetku. Druhý režim ve zvláštním oddíle ZMSSD obsahuje informace 

o klientech a jejich účtech poskytovaných finančním institucemi, v důsledku transpozice DAC II. 

Třetí režim je představován výměnou informací o tzv. daňových stanoviscích s přeshraničním 

                                                 

156 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Mnohostranná dohoda (MCAA) a Společný standard (CRS). In: mfcr.cz 

[online] 16. června 2016[cit. 2019-05-07].  Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-

spoluprace-v-oblasti-dani/umluva-o-vzajemne-spravni-spolupraci-mca/mnohostranna-dohoda-mcaa-a-

spolecny-standart 

157 OECD. Exchange relationship In: oecd.org[online] [cit. 2019-05-07]. Dostupné z: 

https://eoitaxressources.oecd.org/AEOIPortal/ExchangeRelationship/Exchange.aspx?from=60&to=0&PageNo

=0 

158 TAX JUSTICE. Switzerland and information exchange: tweak, tweak and something will always remain. In: 

taxjustice.net [online] 28. listopadu 2016. [cit. 2019-05-07].   Dostupné z: 

https://www.taxjustice.net/2016/11/28/switzerland-information-exchange-tweak-tweak-something-will-always-

remain/ 

159 POUPĚ, Ondřej Prolomení mlčenlivosti v souvislosti s novelou daňového řádu (směrnice DAC 5). Daně a 

účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 2018. [2019-05-08] ISSN: 2533-4484 
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prvkem vydaných finanční správou, v důsledku transpozice směrnice DAC III.160 ZMSSD je 

výrazně ovlivněn DAC I- IV. Daňový řád je subsidiární k ZMSSD dle § 3 ZMSSD. § 6 ZMSSD 

stanoví, že ústřední kontaktní orgán je GFŘ. A § 7 ZMSSD stanoví, že ministerstvo může pověřit 

správce daně výkonem působnosti kontaktního orgánu; o tomto pověření informuje bezodkladně 

ústřední kontaktní orgán a Komisi. Ústřední kontaktní orgán nebo kontaktní orgán jsou kontaktní 

místa při výměně informací.161 

5.2. Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní IV-V 

Směrnice Rady 2016/881 (dále jen „DAC IV“), která se obsahově shoduje s Akcí 13 

iniciativy OECD proti BEPS, prošla legislativním procesem a implementovala do českého 

právního řádu další pravidla směrující proti nadnárodním společnostem využívajících agresivního 

daňového plánování a škodlivé daňové soutěže.162 Před transpozicí směrnice DAC IV existoval 

v českém právním řádu podobný institut transponovaný na základě směrnice Rady EU 2015/2376. 

Jedná se o výkaz sestavovaný a uveřejňovaný podle § 11c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Výčet 

informací poskytovaný bankami obsahuje informace o ovládaných osobách a pobočkách sídlících 

mimo EU.163 Článek 6 Štrasburské úmluvy byl proveden dokumentem Mnohostranná dohoda 

příslušných orgánů o výměně zpráv podle zemí neboli CbCR a směrnicí DAC IV. Obsahem 

směrnice jsou základní body, kterými jsou automatická výměna informací a zpráva podle zemí. 

DAC IV přinesl nový okruh výměny informací, který je relevantní pro vyhýbání se daňovým 

povinnostem nadnárodními společnostmi. K podávání zpráv jsou povinné nadnárodní skupiny 

podniků, které mají svou nejvyšší mateřskou entitu v EU, ale i skupiny řízené ze třetích států  

a nadnárodní společnosti, jejichž konsolidované výnosy za celou skupiny jsou nejméně 750 

milionů eur, jsou povinny podávat CbCR, ve které musí být obsaženy údaje vztahující se 

                                                 

160 Sněmovní tisk č. 999/0, část č. 1/10 n. z. o mezinárodní spolupráci při správě daní, str. 10-17. In: PSP.cz [online]. 

2019[cit. 2019-05-08]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=999 

161 Sněmovní tisk č. 999/0, část č. 1/10 n. z. o mezinárodní spolupráci při správě daní, str. 10. In: PSP.cz [online]. 

2019[cit. 2019-05-09]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=999 

162 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní. In: mfcr.cz [online] 

19. září 2017]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-

oblasti-dani/sekundarni-predpisy-eu 

163 Sněmovní tisk č. 999/0, část č. 1/10 n. z. o mezinárodní spolupráci při správě daní, str. 10-17. In: PSP.cz [online]. 

2019[cit. 2019-05-09]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=999 
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k relevantnímu posouzení správného rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy a jurisdikce.164 

Aby Mnohostranná dohoda CbCR mohla být aplikována, byly státy, které se zavázaly k jejímu 

provedení povinny, přijmout příslušnou vnitrostátní úpravu upřesňující povinnosti 

soukromoprávních subjektů ohledně informací, které mají finanční správě poskytnout. V ČR to je 

prostřednictvím ZMSSD. CbCR je podávána nejvyšší mateřskou entitou v jurisdikci jejího sídla, 

přičemž nadnárodní skupina má možnost určit si entitu, která bude nejvyšší mateřskou entitu 

zastupovat. Nepodání zprávy představuje pro správce daně skutečnost, že daná nadnárodní skupina 

by mohla ve svůj prospěch zneužívat převodní ceny a erodovat základ daně a přesouvat zisk 

do jurisdikcí s nižším zdaněním. Obsah CbCR slouží relevantnímu posouzení rozdělení základu 

daně mezi jednotlivé státy a jurisdikce, tak aby rozdělení základu bylo v souladu s platnou 

legislativou a mezinárodními smlouvami. CbCR je vypracována nadnárodní skupinou a ta ji 

následně předá správci daně. Český správce daně poskytne zprávy do zahraničí, kde jsou členské 

entity nadnárodní společnosti usazeny a naopak ze zahraničí budou zprávy dle zemí poskytnuty 

českému správci daně.165 

Funguje to následovně: Nadnárodní skupina má tři dceřiné společností A, B a C. 

Nadnárodní skupina je daňovým rezidentem ve Španělsku, předmětem činnosti společnosti A je 

vývoj a výzkum v Turecku, společnosti B provádí výrobu v Brazílii, společnost D sídlí v Panamě, 

jejímž předmětem činnosti je prodej a je držitelem duševního vlastnictví. Bez CbCR by mezi 

daňovými správami v jednotlivých zemích bylo velmi obtížné provést princip tržního odstupu  

na transakce mezi společnostmi ve skupině a uskutečnit audit. Změnou předpisů v jednotlivých 

jurisdikcích a změnou „Transfer Pricing Guidlines“ bude nadnárodní skupina povinna vyplnit 

CbCR report ve Španělsku, jehož obsahem budou položky: zisk, prodej, zaměstnanci, majetek, 

místo platby daně z příjmu. Daňová správa ve Španělsku následně bude sdílet tyto informace 

s daňovými správami v Turecku a Brazílii, čímž bude umožněna identifikace toku peněz.166 

                                                 

164 FINANČNÍ SPRÁVA ČR. Sdělení k podávání zpráv podle zemí (Country by Country Reporting, CbCR) Č. j.: 

93832/17/7100-10112-109482. In financnisprava.cz [online] 2017[cit. 2019-05-09]. Dostupné z: 

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/CbCR_Sdeleni.pdf 

165 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Zákon o mezinárodní spolupráci .In: mfcr.cz [online]. 18. prosince 2015 [cit. 

2019-05-10]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/zakon-o-

mezinarodni-spolupraci 

166 Improving Transparency with Country-by-Country Reporting. In youtube.com [online] 5.října 2015. [cit. 2019-05-

10]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?list=PLwJUf-

surgy4vyyAX9kkY4UVxj85cYCnm&time_continue=39&v=UH8v3LRpeQQ 
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Směrnice Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní ve znění směrnice Rady 

EU 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění DAC, pokud jde o přístup daňových orgánů 

k informacím pro boj proti praní špinavých peněz (dále jako „směrnice DAC V“) se na rozdíl  

od předchozích směrnic o správní spolupráci v oblasti daní promítla novelou daňového řádu. 

V důsledku směrnice mají správci daně přístup k informacím od povinných osob o jejich klientech, 

které získali při hloubkové kontrole o skutečném vlastnictví fyzických osob, právnických osob, 

 o držbě skutečné účasti, nebo o beneficientech svěřenských fondů. V důsledku DAC V může 

správce daně žádat od povinné osoby (např. advokáta) informace o klientovi podle zákon  

o legalizaci výnosů z trestné činnosti (dále jen „AML zákona“). Advokátní mlčenlivost zde nemá 

absolutní charakter. Tato mlčenlivost sice stanoví mlčet v situaci, kdy se advokát dozví  

o protiprávním jednání svého klienta, ale neumožňuje advokátovi se podílet na protiprávní činnosti 

klienta. DAC V má zabránit využívání advokáta klientem ke krácení daně a nelegitimnímu 

vyhýbání se daňové povinnosti. Jestliže je mlčenlivost prolomena dle AML zákona a je to 

v souladu s ústavou, může být mlčenlivost prolomena i v souvislosti s DAC V.167 

Směrnice DAC V byla do českého právního řádu implementována s účinností od 23. května 

2018. Do daňového řádu byl vložen § 57a díky kterému GFŘ a Generální ředitelství cel mohou 

žádat od advokátů, notářů, daňových poradců a dalších právnických profesí informace dle zákona 

AML, ke kterým byl příslušný pouze Finanční analytický úřad. Český zákonodárce zůstal v mezích 

směrnice, když pravomoc daňové správy vyžádat si údaje může být pouze v souvislosti 

s mezinárodní spolupráci při správě daní.168 Zahraniční daňové orgány musely ohledně předaných 

informací zachovávat mlčenlivost. Dle zásady zákonnosti, kterou se řídí daňová správa, neměla 

daňová správa právo žádat o poskytnutí informací, ke kterým nemá zákonnou pravomoc. Mohlo 

totiž dojít k odmítnutí žádosti o informace, protože by se jednalo o vyzrazení obchodního, 

průmyslového nebo profesního tajemství nebo obchodního postupu, nebo by bylo v rozporu 

s veřejným pořádkem. Po implementaci DAC V již není možné tyto údaje odmítnout poskytnout, 

jelikož nebude vůči správci daně mlčenlivost ex lege uznávána. Nový § 57a daňové řádu používá 

terminologii AML zákona, co se týká osoby povinné vyplývající z § 2 AML zákona. Povinné 

                                                 

167 SEJKORA, Tomáš. Návrh novely daňového řádu DAC V a relativní povaha advokátní mlčenlivosti. Daně a 

účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 2018. [2019-05-11] ISSN: 2533-4484 

168ŠTANCL, Martin; HANYCH Michal. Novela daňového řádu a dalších předpisů v souvislosti s implementací 

směrnice DAC 5 a její důsledky pro daňové poradce. Daně a účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 
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osoby mají speciální informační povinnost, jejíž právní základ se nachází v článcích 13 a 40 AML 

směrnice. Povinné lze rozdělit do tří kategorií.  

První kategorie jsou osoby bez povinnosti k mlčenlivosti. První skupina i před novelizací 

byla povinna konat na základě žádosti o informace (např. realitní makléři).  

Druhá skupina jsou osoby s částečnou povinností k mlčenlivosti vyplývající ze zákona. 

Částečné prolomení mlčenlivosti vyplývá z § 57 odst. 2 a násl. daňového řádu, které je v důsledku 

novelizace rozšířeno (poskytovatelé platebních služeb). Poskytované informace jsou údaje  

o majitelích účtu, údaje získané při provádění kontroly, údaje o skutečných majitelích (skuteční 

majitelé jsou dohledatelní v evidenci skutečných majitelů právnických osob a v evidenci 

svěřenských fondů, které byly zřízeny počínajíce v 1. lednu 2018). Všechny tyto informace bylo 

možné získat i před novelizací. Ovšem nová sdělovací povinnost se vztahuje k interním 

dokumentům, jejíž právní základ je v § 57 a písm. c) daňového řádu.  

Třetí skupina jsou ti s plnou mlčenlivostí (advokáti, notáři, soudní exekutoři, ale i auditoři 

a daňoví poradci). A právě třetí skupina je DAC V nejvíce ovlivněna. Ona svobodná povolání tedy 

nebudou muset zachovávat mlčenlivost ve dvou případech. V prvním případě, kdy jsou 

mlčenlivosti zbaveni samotným klientem a ve druhém případě, kdy zbavení mlčenlivosti bude 

vycházet přímo ze zákona. Povinné ve třetí skupině lze rozdělit na dvě podskupiny. První 

podskupinou jsou daňoví poradci a auditoři a druhá podskupina pak čítá advokáty, soudní 

exekutory a notáře. Mlčenlivost první podskupiny se prolomí úplně až na určité výjimky. Jednou 

z výjimek je omezení účelu dotazování na výkon přeshraniční spolupráce, nebude se proto jednat 

o automatickou výměnu informací, ale pouze o výměnu informací na žádost. Dalším omezením je 

vyjmutí údaje, které osoby získaly před nabytím účinnosti toho zákona. V této části se vnitrostátní 

úprava odlišuje o úpravy směrnice, jelikož směrnice měla umožňovat retroaktivní účinek. Ovšem 

povinné osoby se povinnosti nevyhnou, neboť Finanční analytický úřad může žádat vydání těchto 

údajů a následně je předat daňové správě. O nepřípustnosti nepravé retroaktivity v daňovém právu 

judikoval již ÚS169 a NSS.170 Mlčenlivost druhé podskupiny se projeví pouze v části jejich 

činnosti, ve většině případu se bude jednat poskytování informací v souvislosti se správou majetku 

(provádění transakcí, zakládání právnických osob, koupě nebo prodej nemovitostí).171  

                                                 

169 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 18/14, bod 35. 

170 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2017, sp. zn. 10 Afs 206/2017-39, bod č. 37. 

171 POUPĚ, Ondřej. Prolomení mlčenlivosti v souvislosti s novelou daňového řádu (směrnice DAC 5). Daně a 

účetnictví: Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 2018. [2019-5-21] ISSN: 2533-4484 
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Vyhýbání se daňovým povinnostem a únik na dani nejsou pouze otázkou jednání daňových 

poplatníků. Jsou to koncepty, které otvírají debatu o právu jako celku, o vztahu práva a morálky 

roli právní techniky a vztahu společnosti k právnické profesi. Daňové optimalizační schémata se 

na jednu stranu spoléhají na princip zákonnosti a na stranu druhou kolidují s široce rozšířenými 

postoji odporu ve společnosti. Při regulaci právnických profesí by nemělo dojít k nesystémové 

kritice právnických profesí kvůli společenskému tlaku proti využívání optimalizačních schémat. 

DAC VI by mohla takové důsledky vyvolat, proto je nutné sledovat, kam až regulace v rámci 

českého právního řádu zajde a zároveň budou muset právní teoretici srozumitelně společnosti 

vysvětlovat postavení zákonnosti v systému práva. 172 

5.3. Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní VI.  

Datum vyhlášení směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (dále jen „DAC VI“) je 5. 

června 2018 ve Veřejném věstníku EU, datum platnosti 25. června 2018 a lhůta pro implementaci 

ze strany členských států je do 31. prosince 2019.  

Obsahem směrnice DAC VI přímo navazuje na akci 12 OECD iniciativy proti BEPS – 

povinné oznamování daňově optimalizačních schémat. Povinnost je ukládána jak daňovým 

poplatníkům, tak i zprostředkovatelům daňově optimalizačních schémat (advokáti, daňoví 

poradci), kteří informují Finanční správu ČR. Cílem směrnice je automatická výměna informací  

o přeshraničních uspořádáních, které jsou agresivním daňovým plánováním, jehož cílem je získání 

daňové výhody, která je v rozporu se smyslem daňového předpisu. Ve svém výsledku by měla 

zabránit odlivu zdanitelných příjmů z členských států do jurisdikcí s příznivějším zdaněním nebo 

celkovým snížením daňové povinnosti. Výměna informací se bude týkat pouze takových 

uspořádání, které budou splňovat podmínky přeshraničního uspořádání a naplňovat obecné  

a zvláštní znaky škodlivého daňově optimalizačního schématu. 

První z obecných znaků škodlivého daňově optimalizačního schématu je charakteristický 

zejména poplatníkovým závazkem důvěrnosti ohledně uspořádání. Druhý z obecných znaků je 

představován uspořádáními, při nichž se odměna zprostředkovatele určuje dle ušetřené částky  

na dani v důsledku funkčnosti uspořádání. Zvláštní znaky se vážou především na tzv. test hlavního 

přínosu, který určí, jestli je do uspořádání uměle zapojena ztrátová společnost, nebo jestli 

                                                 

172 ST. PIERRE, Pascale. Investigating Legal Consciousness through the Technical Work of Elite Lawyers: A Case 
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uspořádání, která obsahují odpočitatelné přeshraniční platby mezi přidruženými podniky se vážou 

na daňového rezidenta v jurisdikci, kde nemusí odejít k žádnému nebo téměř nulovému zdanění. 

Nejvíce otázek vyvolává oznamovací povinnost zprostředkovatelů, kteří jsou vázání mlčenlivostí 

a důsledku DAC VI by mohlo dojít k jejímu prolomení. Velkou neznámou zatím představují 

sankce za neoznámení, protože je stanoveno, že mají být účinné, odrazující a přiměřené.173 

  

                                                 

173 PATZENHAUER, Markéta; VODŇANSKÁ, Martina; ŠABO, Martin. Stručné shrnutí Směrnice DAC 6. Daně a 
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6. Návrh řešení de lege ferenda  

Jediné možné řešení daňových rájů spočívá v tom, že daňové ráje budou regulovány 

alespoň částečně globálně. Domnívám se, že efektivní řešení daňových rájů spočívá v automatické 

výměně informací. Daňové systémy by měly být systémově propojeny a měly by mezi sebou sdílet 

určité údaje. Údaje, které jsou relevantní pro určení, v jaké výši a kde má být daň zaplacena. Zisk, 

prodej, zaměstnanci, majetek, místo platby daně z příjmů, částka zaplacena na dani z příjmů. 

Relevantní pro vyčíslení výše daně není pouze klasický postup, že od výnosů budou odečteny 

náklady, ale je to mnohem komplikovanější. Při přeshraničním obchodu dochází k daňovému 

plánování. Plánování může mít jednu ze tří forem – formu daňového úniku, formu vyhýbání se 

daňové povinnosti legitimní a naopak nelegitimní. V důsledku daňových praktik dochází 

k přesunu zisku a erozi daňových základů států zdroje příjmu, což je v souladu s principem,  

že základ daně se určí odečtením nákladů od výnosů společnosti. Ale v takovém výpočtu není 

zohledněna skutečnost, že stát poskytuje infrastrukturu, právní stát, vzdělanou pracovní sílu a další 

výhody. Zastánci klasického postupu „výnos mínus náklad“ zastávají názor, že stát nebude 

ochuzen, jelikož je ve státě zdroje zdaněna práce, je odvedena DPH a jiné platby do rozpočtu. 

Řešení by se dle mého názoru mělo nacházet někde uprostřed. Tak, aby bylo možné daňové 

plánování, ale aby bylo omezeno podílem států na výhodách, které nadnárodním společnostem 

při přeshraničním obchodu poskytují. Důležité je zmínit, že daňová soutěž je nástrojem 

hospodářské politiky, která existuje už od počátku přeshraničního obchodu. Daňová soutěž 

umožnila státům se v časech recese se přizpůsobit podmínkám trhu a přilákat do svého státu více 

přímých zahraničních investic. 

Domnívám se, že je nutné stanovit detailní pravidla daňového plánování a následného 

vyčíslení daně v každé konkrétní jurisdikci, které by byly legální a legitimní. Měla by být 

vytvořena tak detailní a srozumitelná pravidla, aby byla jejich transpozice možná do právních 

systému jednotlivých právních řádu. Pravidla by se nazývala Statut. Provádění dohledu by 

vykonávaly Zástupci, kteří by představovali výkonnou moc. Měl by existovat i soud, který by 

rozhodoval o odvolání vůči rozhodnutím Zástupců. 

První část mé analýzy se bude zabývat ustanoveními Statutu. Řešení nejednoznačnosti 

mezi pojmy daňové plánování, daňový únik a vyhýbání se daňové povinnosti by spočívalo 

v přesném detailním vymezení nelegitimních praktik daňového plánování. Všechny praktiky, které 

by mezi nelegitimní praktiky nespadaly, by byly legitimní. Tedy nejednoznačnost by byla 

vyjasněna taxativním výčtem. Taxativní výčet by se rozšiřoval i o rozhodnutí soudu, která by byla 
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právně závazná, a to by umožnilo Statutu adaptovat se na stále vyvíjející se škodlivé daňové 

praktiky. 

Nejvíce prostoru pro provádění škodlivých daňových praktik umožňuje určování 

převodních cen. Konkrétně určování cen nehmotných aktiv jako je know-how, obchodní tajemství, 

marketing, právní služby, poradenské služby, reklama, PR, atd. Určování hmotných aktiv je 

mnohem jednodušší, jelikož existují obvyklé ceny za podobné výrobky dle principu tržního 

odstupu. Určení obvyklé ceny nehmotného majetku je mnohem náročnější. K zneužívání 

převodních cen hmotných aktiv došlo v případě Starbucks, kdy stál nákup kakaových bobů třikrát 

více než je jejich reálná hodnota. K zneužívání převodních cen nehmotného majetku došlo 

v případě Amazonu nebo IKEA, kdy cena za licenční poplatky byla v nesouladu s cenami, které 

by si mezi sebou účtovaly nezávislé podniky, kdy by jednaly za srovnatelných okolností a za 

obvyklých tržních podmínek, tedy v rozporu s pravidlem tržního odstupu. Existující pravidla 

regulace převodních cen dle principu tržního odstupu jsou sice ideální, ale přesto jsou ceny velmi 

těžko určitelné, jelikož tato pravidla jsou velmi široká. Při vnitroskupinovém prodeji, ale těžko 

aplikovatelná. Bezpochyby je vhodné uložit podnikům s určitým obratem (např. 50 milionů eur 

ročně) povinnost evidence převodních cen. Jako vhodný zdroj inspirace považuji Kodex chování 

ohledně tvorby převodních cen mezi přidruženými podniky v EU, jenž by obsahoval masterfile  

a localfile. V masterfilu by měly být uvedeny relevantní informace pro celý koncern. Zejména 

strategie skupiny k určování převodních cen (cash-pooling, contributions arrangements, informace 

o povaze výrobců, distributorů nebo komisionářů). Vedle toho rovněž organizační struktura 

koncernu, hmotná a nehmotná aktiva, kdo poskytuje vnitropodnikové služby s nízkou přidanou 

hodnotou, uvedení předběžných cenových ujednání dle § 38nc ZDP. A vedle toho local file, který 

by obsahoval informace o všech převodních cenách provedených v určité v zemi určitým 

subjektem, ty by dále mohly sloužit i jako důkazní prostředky. V rámci localfile by měly být 

uvedeny rovněž všechny metody, které se vztahovaly k určení ceny. Všechny získané informace 

by zprostředkovaly plnohodnotný obraz, který by sloužil k zajištění řádné aplikace tržního 

odstupu. Taková pravidla, která by byla blíže specifikovaná, by každý stát musel implementovat 

do svého právního řádu a následně je od subjektů vymáhat. Není možné zabránit zneužívání 

převodních cen ohledně nehmotných aktiv, ale je možné jej učinit komplikovanějším. V případě, 

že by nedošlo k implementaci vhodných pravidel do určité lhůty, stát by byl zařazen na rejstřík 
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daňových rájů, nad kterým by dohled vykonávali Zástupci. Stát by mohl proti zařazení na seznam 

podat odvolání, o kterém by rozhodoval Soud.174  

Další typickou technikou daňových rájů je zneužívání SZDZ neboli tzv. trety shopping. 

Vhodným řešením typického problému je klauzule pro omezení výhod, která by zamezila praktiky 

vedoucí ke dvojímu nezdanění nebo k dvojímu odpočtu. Opětovně lze aplikovat jednoduchý 

princip, který stanoví, že „že výhody vyplývající z těchto mezinárodních smluv by neměly být 

dostupné, pokud hlavním smyslem vstupu do určité transakce či uspořádání bylo zajištění výhod 

plynoucích ze smlouvy nebo příznivější daňový režim, a získání takových výhod nebo takového 

příznivějšího daňového režimu je v rozporu se smyslem a účelem příslušných ustanovení 

mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění“175 Princip zní možná jednoduše, ale naopak je 

velice komplikovaným. Tyto situace jsou v podstatě neřešitelné, a to zejména kvůli rozličnému 

pojmosloví v jednotlivých právních řádech. Princip by měl být, proto doprovázen řadou určitých 

pravidel jako je CFC legislativa či zdanění při odchodu. Obecné pravidlo proti zneužití daňového 

práva, pravidla proti hybridním nesouladům, omezení odpočitatelnosti úroků atd. 

CFC legislativa by měla fungovat tak, aby umožnila zahrnutí příjmů ovládané zahraniční 

společnosti do daňového základu společnosti, která ji ovládá. Z tohoto důvodu by měla být 

stanovena přesná pravidla ohledně subjektu ovládané zahraniční společnosti. Ovládaná zahraniční 

společnosti by měla být subjektem nebo stálou provozovnou splňující následující podmínky. 

Poplatník v nich drží přímo nebo nepřímo nejméně 50 % hlasovacích práv, kapitálu nebo podílu 

na zisku. Druhou podmínkou je, že prostřednictvím ovládané zahraniční společnosti skupina 

dosáhne nižšího zdanění, než kdyby ke zdanění došlo v jurisdikci s vyšším zdaněním. Pakliže jsou 

podmínky splněny, ovládající společnost je povinna zahrnout ovládanou zahraniční společnost  

do svého daňového základu. Výjimky ze zahrnutí by se měly vztahovat pouze na platby 

vynaložené za účelem skutečné hospodářské činnosti. Zbytková skupina plateb by pak měla být 

zahrnuta do daňového základu ovládající zahraniční společnosti.176 

Dalším nástrojem, který zamezí zneužívání SZDZ a využívání daňových rájů je omezení 

odpočitatelnosti úroků. Vnitroskupinovým dluhovým financováním dochází ke snížení daňové 

                                                 

174 KAPOUN, Vítězslav. Závazné posouzení dle § 38nc a § 38nd ZDP a jejich mezinárodní výměna. Daně a účetnictví: 

Expertní příspěvky. dauc.cz [online] 2018. [2019-05-13] ISSN: 2533-4484 

175 ZÍKA, Václav. Projekt BEPS a mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Daně a účetnictví: Expertní 

příspěvky. dauc.cz [online] 2016. [2019-05-13] ISSN: 2533-4484 

176 RADVAN Michal, MRKÝVKA Petr a KOLEKTIV. Důchodové daně, Brno, Masarykova Univerzita, Právnická 

Fakulta, str. 68. ISBN 9788021083950. 
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povinnosti, protože prostřednictvím zaplaceného úroku z úvěru lze snížit základ daně v rámci 

skupiny.177 Jako další použitelné nástroje lze také uvést opatření proti hybridním nesouladům, 

obecné pravidlo proti zneužití nebo škodlivým daňovým praktikám, oznamovací povinnost  

o optimalizačních schématech, předcházení umělému vyhýbání se statusu umělé provozovny, 

zefektivnění mechanismu řešení případů dohodou atd. Jedná se tedy o pravidla, která vychází 

z iniciativy OECD proti BEPS a pravidla EU v rámci ATAD. Všechna tato pravidla by musela být 

dle pravidel Statutu do právních řádů implementována a následně státními orgány vymáhána. 

Nesplnění těchto povinností by vedlo k zařazení na rejstřík, proti čemuž by bylo možné podat 

odvolání, o kterém by rozhodoval Soud.  

Pravidla, jejichž správná aplikace umožní snížit škodlivého využívání daňových rájů, 

existují a lze je v současném systému správně aplikovat. Ale pokud mají taková pravidla 

fungovat,bude nutno podniknout velmi zásadní legislativní kroky, které můžou jít jedním ze dvou 

směrů. Prvním směr je implementace na základě multilaterálních a bilaterálních smluv, které by 

odpovídaly současnému vývoj mezinárodních daňových principů. Druhý způsob je celosvětové 

sjednocení daňových pravidel, které by odpovídalo současnému globalizačnímu vývoji, tak že by 

univerzální daňová pravidla byla implementována do jednotlivých právních řádů v anglickém 

znění jako znění primárním. Ostatní jazyky by byly využívány pouze k překladu. V tomto 

primárním pramenu by byla obsažena všechna pravidla, jež zamezují využívání daňových rájů 

vycházející z iniciativy OECD proti BEPS, z ATAD z CCCTB a z DAC I-VI a dalších předpisů 

s podobnou tématikou. Na svém počátku by se systém vztahoval pouze na velké nadnárodní 

společnosti a postupem času by vznikl nový mezinárodní unifikovaný daňový systém, neboť by 

se do něj musely zapojit všechny právnické osoby a následně i fyzické osoby. Pro dokončení 

takového řešení by bylo nutné výrazně změnit národní ústavy a mezinárodní smlouvy. Měly by 

fungovat jednotná daňová a účetní pravidla pro celý svět. Ke zdanění zisku by mělo docházet  

ve státě zdroje příjmu, přičemž by mělo být připuštěna pouze legitimní daňová optimalizace a 

mělo by být naprosto zamezeno existenci uměle vytvořených subjektů a transakcí. Uspořádání 

subjektů by muselo vytvářet reálnou hospodářskou aktivitu. Státy, které by se do systému zapojily, 

by měly nárok na zastoupení v orgánech nového celosvětového daňového systému, a to ve smyslu 

jeden stát disponuje jedním hlasem, nebo jiným způsobem. Určení zastoupení v orgánech, jež 

budou provádět kontrolu, je velmi problematickou částí této ideje. Právě zastoupení v orgánech by 
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mohlo znemožnit aplikace této idey, jelikož by vždy byly upřednostňovány zájmy určité skupiny 

států, která by se na fungování systému předem dohodla. Jednotný globální daňový systém je 

utopickou myšlenkou, která by vedla k prohloubení nespravedlnosti daňového systému, proto ji 

zavrhuji.  

Tudíž je možné pouze jediné řešení, kterým je postupné zavádění ustanovení vyplývajících 

z multilaterálních, bilaterálních, dalších právních pramenů jako tomu bylo doposud, přičemž by 

mělo být důkladně analyzováno každé z nových pravidel, tak aby nevznikal v daňových pravidlech 

ještě větší nesoulad, jako se dá například očekávat u směrnic CCCTB a CCTB. Určitě bych si 

dokázal představit fungování Zástupců vykonávajících výkonnou moc v rámci daňového systému 

a Soudu vykonávající soudní moc v rámci, který by vyplýval ze Statutu. Takové orgány by měly 

dva hlavní úkoly, které v současném daňovém systému chybí. Prvním z problémů je skutečnost, 

že při vytváření pravidel nejsou ukládány dostatečné pokuty. Druhý problém je představován 

nefunkčními rejstříky daňových rájů.  

Řešení rejstříků daňových rájů má prosté řešení, kterým je přísná aplikace kritérií již 

existujících. Pravidla pro zařazení na rejstřík nespolupracujících jurisdikcí dle EU nebo dle OECD. 

Tak aby pravidla dopadla i na Nizozemsko, Lucembursko, Irsko a Kypr, USA, tak aby na ně mohla 

být uvalena srážková daň, dokud neuvedou své škodlivé daňové praktiky do souladu 

s mezinárodními standarty.178 Sankcionování subjektů využívajících praktik daňových rájů by 

rozhodně mělo být přísnější a určitým způsobem by mělo odpovídat částce, které měla být 

prostřednictvím nelegitimního daňového plánování ušetřena. Nad rejstříkem a sankciováním by 

měly vykonávat dohled Zástupci států, kteří se podílejí na automatické výměně informací. 

Zástupci by rozhodovali o zařazení konkrétních států na rejstřík daňových rájů a o následném 

udělení pokuty. Následně by bylo možné se k Soudu odvolat. Ten by fungoval na základě principu 

aktualizace taxativního výčtu nelegitimních praktik vyhýbání se daňové povinnosti, tzn., bylo by 

možné adaptovat se na nově vznikající daňové praktiky společností a umožňovat tak jejich 

zamezení. Jediným způsobem, jak docílit funkčního transparentního a spravedlivého daňového 

systému je databáze, která by dávala do jednoho systému všechny údaje plynoucí z automatické 

výměny informací.  

  

                                                 

178 TAX JUSTICE. The EU Tax Haven Blacklist – a toothless whitewash. In: taxjustice.net[online] 12. března 2019 

[cit. 2019-05-13].  Dostupné z: https://www.taxjustice.net/2017/12/08/eu-tax-haven-blacklist-toothless-
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Závěr  

Regulace daňových rájů je velice komplexní a zajímává problematika. Její správné 

nastavení je naprosto klíčové pro daňovou spravedlnost a transparentnost mezinárodního 

společenství. Největší výzvou nastavení regulace daňových rájů spočívá na jedné straně 

v zachování národní suverenity jednotlivých států a na druhé straně uvedení v účinnost takových 

pravidel, kdy zisk bude zdaněn v jurisdikci, kde došlo k reálné ekonomické aktivitě k jeho 

vytvoření a tak, aby bylo možné legitimní daňové plánování. Takové nastavení mezinárodní 

daňového systému lze nastavit pouze globálně.  

Při nastavování pravidel regulace daňových rájů se musí uvést do souladu předpisy 

nadnárodních organizací jako je OECD a EU s právními předpisy jednotlivých států, které se 

zavázaly je do svých právních řádů začlenit. Iniciativa OECD proti BEPS stanovila jasný základ 

pro zabraňování praktik daňových rájů. Iniciativy OECD proti BEPS se projevuje ve směrnicích 

EU, ATAD, CCCTB, CCTB, DAC I-VI, a rovněž v právních předpisech ČR, a to jako balíčky 

novelizací daňových zákonů, přičemž nejnovější vstoupil v účinnost dne 1. dubna 2019 a další 

vstoupí v účinnosti 1. ledna 2020. 

Novými pravidly v EU a v ČR byl zúžen manévrovací prostor nadnárodních společností 

pro odpočitatelnost úroku prostřednictvím Akce 4 iniciativy pro BEPS, článkem 4 směrnice 

ATAD. Tato škodlivá daňová praktika byla vyšetřována Komisí v případě poskytování státní 

podpory v Lucembursku skupinou Fiat. Pointou této kauzy bylo, že se společnosti v rámci skupiny 

navzájem financují a následně snižováním zdanitelného základu prostřednictvím zvýšených 

nákladů plynoucích z úroků odtéká zisk do těchto společností jurisdikcí, kde k reálnému zdanění 

nedochází.  

Dalšími novými pravidly v českém právním řádu, která vyplývají z mezinárodních 

iniciativ, jsou zdanění při odchodu, CFC pravidla, obecné pravidlo proti zneužití, nástroje proti 

zamezení hybridních nesouladů. Zejména CFC pravidla se již v minulosti prokázala jako poměrně 

silný nástroj států při zdaňování zahraničních poboček a dceřiných společnosti, jejichž zisky 

plynuly ze zdrojů na jejich území. Obecné pravidlo proti zneužívání vycházející z ATAD je 

institut, který byl již v českém daňovém řádu implicitně obsažen a i dokonce judikován. Já ovšem 

spatřuji obecné pravidlo proti zneužívání dle ATAD jako specifičtější, kdy se vztahuje k dalším 

regulovaným oblastem dle směrnice ATAD a vyplňuje mezi nimi mezery (vztah SAAR a GAAR). 

Původní pravidlo proti zneužití, které bylo implicitně obsaženo, se dalo vztáhnout na jakoukoli 

z oblastí upravenou směrnicí ATAD (GAAR a SAAR – odpočitatelnost úroků, ovládaná 
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zahraniční společnost, i jako obecné pravidlo proti zneužití atd.). Ovšem nyní má tento institut 

svůj účinek vůči mezerám mezi jednotlivými zvláštními oblastmi obsaženými v ATAD. Bude 

nutné sledovat, jakým směrem se vyvine využívání tohoto pravidla a zhodnotit, jestli se nejednalo 

o zbytečně zatěžující transpozici směrnice EU (neodůvodněný goldplating). Problematickým 

zůstává stanovování převodních cen, proti němuž směřují Akce 8-10 iniciativy proti BEPS. Pro 

daňové správy je extrémně složitá soustavná aplikace principu tržního dostupu v souvislosti 

s nehmotnými aktivy. Značná změna v této oblasti by dle EU měla přijít s implementací směrnic 

CCTB a CCCTB od 1. ledna 2020, která umožní daňovým správám sledovat vnitropodnikové 

převody daňovým správám, jelikož by se mělo daňové přiznání konsolidovaného daňového 

základu podávat v rámci skupiny. Zároveň se CCCTB by přišla v hospodářské politice 

jednotlivých států naprosto nová situace, neboť by mohli využívat svůj daňový systém jako nástroj 

hospodářské politiky jen, co se týká sazby daně. Další problematickou oblastí je cíl implementace, 

kterým je vytvoření jednotného daňového systém na vnitřním trhu.  Je možné, že by mohlo dojít 

k opačnému efektu, kterým by bylo, že místo 28 daňových systémů jich vznikne 56. Členské státy 

mají obavy, že dvojkolejností systému CCCTB se otevřou vrátka pro nové způsoby nelegitimního 

daňového plánování. Nedořešenou problematikou jsou hybridní schémata, která kvůli rozšíření 

původních pravidel o vztah ke třetím zemím mají být a implementovány a účinné do 1. ledna 2020. 

Obsažená pravidla sice určitým způsobem regulují hybridní schémata, ale největším problémem 

bude tato schémata identifikovat a následně je na subjekty aplikovat. 

Oznamovací povinnost poplatníků, která vyplývá z Akce 12 iniciativy proti BEPS a nového 

§ 38d odst. 3 ZDP je institut, který mohl odpovědět na otázku odtoku kapitálu z ČR 

prostřednictvím Lucemburska a Nizozemí, při němž společnosti pravidelně musí informovat 

daňovou správu o optimalizačních schématech i pokud se jedná o předměty daně, které jsou od 

daně osvobozeny. K získání lepšího obrazu by mohlo přispět i rozšíření pravomocí daňové správy, 

co se týká prolamování mlčenlivosti povinných osob vyplývající ze směrnic DAC ve spojení 

s AML zákonem. Přesto se domnívám, že ještě není dosažen ideální stav, kdy by docházelo 

k výměně ohledně přeshraničních mezinárodních informací pří správě daní automaticky a ne 

pouze na základě žádosti, kde musí být přeshraniční prvek zdůvodněn. Z vyšetřování Komise lze 

dojít k poznání, že jsou ke škodlivým praktikám daňových rájů využívána tzv. tax ruling o jejichž 

vydání rozhodují daňové správy členských států ve prospěch nelegitimního daňového plánování 

nadnárodních společností. Při účinnosti nových pravidel, jejichž analýza je předmětem diplomové 

práce by těmto praktikám bylo teoreticky možno zabránit, a to zejména zdaněním ovládaných 

zahraničních společností a DAC. Moje de lege ferenda řešení spočívá v důslednější aplikaci již 
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existujících kritérií pro zařazení na rejstřík daňových rájů. Existují rejstříky daňových rájů, existují 

kritéria pro zařazení na rejstřík daňových rájů, ovšem neexistuje politická vůle pro přísnou aplikaci 

kritérií a sankce za zařazení na rejstřík daňových rájů nebo porušení jednotlivých kritérií. Jako 

řešení by měla vzniknout právní norma – Statut (v podstatě by obsahoval akce OECD proti BEPS, 

ATAD, CCCTB, CCTB, DAC, CbCR, CRS, MCAA a zejména taxativní stále se aktualizující 

výčet zakázaných praktik daňových rájů), nad nímž by vykonávali dohled Zástupci ze států, které 

Statut ratifikovaly a účinně přenesly do svých právních řádů. Měl by existovat i nezávislý Soud, 

jehož pravomoc by vyplývala z mezinárodní smlouvy o Statutu, který by proti rozhodnutí  

o zařazení na rejstřík rájů, o zařazení daňové praktiky do taxativního výčtu škodlivých daňových 

praktik a o sankcích by rozhodoval v odvolacím řízení proti rozhodnutí Zástupců.  

Jediným způsobem, jak si může světové společenství adaptovat všechny aspekty bojů proti 

daňovým rájům, je stále aktualizující taxativní rejstřík zakázaných praktik a rejstřík jurisdikcí, 

jejichž právní řády ony praktiky umožňují, přičemž by pro tyto praktikující státy a společnosti byly 

stanoveny sankce.  
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Seznam zkratek 

EU - Evropská Unie 

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

CFC - Controlled foreign company (ovládaná zahraniční 

společnost) 

ATAD - Anti Tax Avoidance Directive (směrnice proti vyhýbání 

se daňovým povinnostem) 

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base (směrnice o 

společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob) 

CCTB - Common Consolidated Tax Base (směrnice o společném 

základu daně z příjmů právnických osob) 

DAC - Directive on Administrative Cooperation (směrnice o 

správní spolupráci v oblasti daní) 

ZDP - 586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 

HDP - Hrubý domácí produkt 

NSS - Nejvyšší správní soud 

ESD - Evropský soudní dvůr 

USA - Spojené státy americké 

BEPS - Base Erosion and Profit Shifting (eroze základu daně a 

přesouvání zisku) 

GFŘ - Generální finanční ředitelství 

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act 

ZMSSD - Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní 

GAAR - General Anti Avoidance Rule (obecné pravidlo proti 

zneužívání daňového režimu 
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SAAR - Special Anti Avoidance Rule (zvláštní pravidlo proti 

zneužívání daňového režimu 

EHP - Evropský hospodářský prostor 

CRS - Common Reporting Standart 

MCAA - Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické 

výměně informací o finančních účtech 

Komise - Evropská komise 

AML zákon - Anti Money Laundering (č. 253/2008 Sb. Zákon proti 

praní špinavých peněz) 

Štrasburská úmluva - Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových 

záležitostech 

EBITDA - Hrubý provozní zisk 
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Daňové ráje 

 

Abstrakt 

Problematika daňových rájů je často diskutovaným tématem posledních let, a to jak 

daňovými subjekty, tak daňovými poradci a taky finanční správou. Důvodem je aktivita EU a 

OECD v této oblasti a zvýšená legislativní aktivita regulující škodlivé praktiky daňových rájů 

Cílem této práce je souhrnně popsat daňové ráje se zaměřím na státy v Evropě, nadnárodní 

společnosti a přímé zdanění právnických osob. Stěžejními iniciativami jsou iniciativa OECD proti 

BEPS a balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD, CCCTB, CCTB, DAC) EU. 

Daňové ráje lze zjednodušeně definovat jako státy v nichž daňový poplatník nižšího zdanění, než 

kterého by dosáhl ve státě zdroje příjmu. V širším smyslu se jedná nejen o nižší zdanění, ale i 

zprostředkování netransparentnosti beneficiárních vlastníků vůči daňovým správám státu zdroje 

příjmu. V první části této diplomové práce se zabývám základními, které jsou spojeny s daňovými 

ráji. A to konstrukčními prvky daně, definicí daňového ráje, daňovému úniku, vyhýbání se daňové 

povinnosti, daňové optimalizaci, daňovému plánování. V druhé části se zabývám projevy 

daňových rájů, kde na příkladech ukazuji jednotlivé škodlivé praktiky. V rámci této části se blíže 

věnuji Double Irish with Dutch Sandwich, převodním cenám, zneužívání smluv o zamezení 

dvojího zdanění, škodlivým daňovým praktikám ve spojení s daňovým rozhodnutími. V rámci této 

části se jednotlivé projevy prolínají s konkrétními případy, v nichž se škodlivé praktiky projevují. 

Třetí část navazuje na druhou část, protože zde analyzuji legislativu, která vznikla za účelem 

zamezení jednotlivých projevů. Na úvod třetí části provedu obecný úvod a následně se věnuji 

čtyřem větším okruhům, které jsou všechny výsledkem legislativní činnosti EU. Balíček proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem, který obsahuje směrnice ATAD, CCTB a CCCTB a DAC. 

Těmto třem okruhům se věnuji více podrobně. Čtenář se může dozvědět o konkrétních projevech 

těchto směrnic na český právní řád. Na závěr třetí části se zabývám seznamy daňových rájů. Část 

aspekty boje proti daňovým rájům je základem pro poslední část, která je de lege ferenda řešení. 

V de lege ferenda řešení poskytuji čtenáři můj pohled na ideální stav regulace daňových rájů.  
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Tax Havens 

 

Abstract 

The issue of tax havens is a frequently discussed topic of recent years, both by taxpayers 

and tax advisors and by the financial administration. This is due to EU and OECD activity in this 

area and increased legislative activity regulating harmful practices of tax havens 

The aim of this work is to summarize tax havens. Therefore, will I focus on states in 

Europe, multinationals and direct corporate taxation. The main initiatives are the OECD initiative 

against BEPS and the EU tax avoidance package (ATAD, CCCTB, CCTB, DAC). Tax havens can 

be simply defined as states in which the taxpayer is less taxed than the in the state of source of 

income. In a broader sense, it is not only lower taxation but also mediation of the lack of 

transparency of beneficial owners towards the tax authorities in the state of the source of income. 

In the first part of this thesis I deal with the basic terms that are connected to tax havens. These are 

the elements of the tax, the definition of tax havens, tax evasion, tax avoidance, tax optimization, 

tax planning. The second part deals with the symptoms of tax havens, where I show examples of 

harmful practices. In this section, I focus on Double Irish with Dutch Sandwich, transfer pricing, 

abuse of double tax treaties, harmful tax practices in relationship to tax rulings. Within this section, 

individual symptoms are shown on specific cases in which harmful practices were used. The third 

part builds on the second part because I analyse the legislation that was created to prevent harmful 

practices. At the beginning of the third part, I make a general introduction and then I focus on four 

major areas, all of which are the result of EU legislative activity. Anti-Tax Avoidance Package, 

which includes the ATAD, CCTB and CCCTB and DAC Directives. I devote more attention to 

these three areas. The reader can learn about the concrete expressions of these directives on the 

Czech law. At the end of the third part I deal with lists of tax havens. Part of the aspects of the 

fight against tax havens is the basis for the last part, which is de lege ferenda solution. In de lege 

ferenda solution I give the reader my view of the ideal state of tax havens regulation. 
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