
Abstrakt 

Daňová uznatelnost úroků u daně z příjmů právnických osob po 

implementaci směrnice ATAD  

 

V období posledních let se pozornost médií i široké veřejnosti ve velkém zaměřila na 

způsoby obcházení zdanění velkými korporacemi, jako je například Apple nebo Google. OECD 

(2012) vydalo zprávu BEPS, ve které rozpracovalo erozi základu daně a přesouvání zisku. Mezi 

popsané nástroje patří po dlouhou dobu rovněž excesivní využívání cizího kapitálu a souvisejícího 

daňového štítu. Regulace a doporučení upravené ve zprávě BEPS byly implementovány do 

evropské směrnice ATAD v roce 2016. Tato diplomová práce je zaměřena na omezení uznatelnosti 

úroků, a to především z pohledu analýzy české implementace s ohledem na úpravu stanovenou ve 

zprávě BEPS a směrnici ATAD a plnění jimi stanovených cílů. Hlavním cílem práce je posoudit 

plnění cílů stanovených ve zprávě BEPS a v směrnici ATAD v rámci jejich české transpozice, 

analyzovat českou úpravu a poukázat na případné nedostatky české úpravy a problémy spojené 

s implementací nových pravidel omezení uznatelnosti výpůjčních nákladů.  

Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena obecně na problematiku 

uznatelnosti úroků a dalších výpůjčních nákladů včetně problematiky nízké kapitalizace a 

hybridních nesouladů. Druhá kapitola práce je zaměřena na právní úpravu uznatelnosti úroků a 

výpůjčních nákladů v České republice. Třetí kapitola popisuje konkrétněji zprávu BEPS a úpravu 

omezení uznatelnosti úroků v ní uvedenou, směrnici ATAD a vztah mezi těmito předpisy. Dále 

kapitola obsahuje komparaci české implementace směrnice ATAD s implementacemi vybraných 

členských států za účelem srovnání, mj. do jaké míry se transpozice shodují, jak byly vyřešeny 

oblasti s volnější úpravou ve směrnici a zda se směrnici podařilo členským státům implementovat 

včas. Čtvrtá kapitola je zaměřena na vybrané koncepční a výkladové aspekty nové právní úpravy 

včetně přetrvávajících problémů stále platné staré úpravy a nejasnosti v nové právní úpravě 

omezení uznatelnosti úroků dle ATAD. Vybrané koncepční problémy jsou demonstrovány na 

kalkulacích, které v detailu na příkladech zachycují vybranou problematiku. 
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